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BAKANIN MESAJI
Kamu mali yönetim sistemimiz 5018 sayılı
Kanunla birlikte köklü bir değişim sürecinden
geçmiş; stratejik plan, performans programları ve
faaliyet raporları bu değişimin en önemli çıktıları
olmuştur.
Bu değişim kamu mali yönetimine önemli
katkılar
sağlamakla
birlikte
sistemin
hala
geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları olduğu
görülmektedir. Performans programları ve faaliyet
raporlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin
tespit ve değerlendirmeler ile geliştirilmesine
yönelik hususlar Sayıştay raporlarında da yer almaktadır.
Belirtilen hususlar ışığında 2016 yılı için hazırladığımız bu performans
programının önceliği, kamu mali yönetim sisteminin reforme edilmesidir.
Bu kapsamda;
 Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası standartlar çerçevesinde
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun, 10 yıllık uygulama
tecrübesi ışığında güncellenmesini,
 Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilerek yeni bir gelir
vergisi kanunu çıkarılmasını,
 Kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına
kademeli bir şekilde geçişin alt yapısının hazırlanmasını,
 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi ile tüm mali
süreçleri içeren yeni bir bilişim sistemi altyapısının oluşturulmasını,
 Kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele ederek kayıt dışı ekonomi
oranının bir puan düşürülmesini,
hedefliyoruz.
Yukarıda
belirtilen
öncelikler
doğrultusunda
hazırladığımız
Bakanlığımız 2016 yılı Performans Programında emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma teşekkür eder, belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleşmesi
açışından başarılı olmasını ve tüm ilgililere fayda sağlamasını temenni
ederim.
Naci AĞBAL
Maliye Bakanı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Kamu idareleri, stratejik yönetim anlayışının
bir parçası olarak performans programlarını sağlıklı
bir
şekilde
hazırlamaları
ve
uygulamaları
durumunda etkin yönetim için gelecek kararlarını
daha gerçekçi bir şekilde alacaklardır. Böylece
hesap verme sorumluluğu gelişecek, mali saydamlık
sağlanacak, kamu idareleri sadece mevcut sorunları
değil, gelecekteki muhtemel sorunları da tespit
edebilecek, politika yapma ve karar alma kalitesi
güçlenecektir.
Bu kapsamda, kamu idarelerinin görev ve
yetkileri çerçevesinde hedefler ve bu hedeflere yönelik ölçülebilir ve izlenebilir
göstergeler belirlemeleri, bu hedeflere ulaşmak için hangi faaliyetleri
gerçekleştireceklerini planlamaları ve kaynaklarını önceliklere göre bu
faaliyetlere tahsis etmeleri büyük bir önem arz etmektedir.
Maliye Bakanlığı 2013-2017 Dönemi Stratejik Planının dördüncü
uygulama dilimini oluşturan 2016 Yılı Performans Programı ile Planda yer
alan orta vadeli stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ve kaynak ihtiyacı planlanmıştır.
Ayrıca, bu Program Sayıştay tarafından 2014 yılı Performans Programı esas
alınarak gerçekleştirilen performans denetiminin sonuçları dikkate alınarak
hazırlanmıştır.
Söz konusu Programda 10 adet performans hedefi, bu hedeflere
ulaşabilmek amacıyla 14 adet faaliyet, performans hedeflerini ölçmek
amacıyla 56 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Faaliyetlerin ve
performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 2.679.553.000 TL bütçe içi ve
1.720.329 TL bütçe dışı kaynak kullanılması öngörülmüştür.
Bakanlığımız 2016 Yılı Performans Programını kamuoyunun bilgisine
sunarken, belirlediğimiz hedefler ve bunlara ulaşmak adına yapmayı
planladığımız faaliyetlerin ülkemize önemli katkılar sağlamasını temenni
ediyorum. Bu vesileyle Performans Programını hazırlayan ve Programın
uygulamasında görev alacak tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Seyit Ahmet BAŞ
Müsteşar
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I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Maliye Bakanlığının Misyonu
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla
geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.
Maliye Bakanlığının Vizyonu
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali
disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet
içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı
artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir
Maliye Bakanlığı.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığına tevdi edilmiş olan görevler
şunlardır:
 Maliye politikasının
politikasını uygulamak,

hazırlanmasına

yardımcı

olmak,

maliye

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin
hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine
getirmek,
 Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet
bütçesinin
hazırlanması,
uygulanması,
uygulamanın
takibi
ve
yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
 Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
 Gelir politikasını geliştirmek,
 Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve
kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek
ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
 Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer
mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
 Milletlerarası
kuruluşların
Bakanlık
hizmetlerine
ilişkin
çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak,
yurt dışı ve yurt içi faaliyetleri yürütmek,
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 Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını
inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve
denetlemek,
 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemek,
 Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
 Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek,
incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.
Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu
Kanun’da değişiklik yapan 5436 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına
ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

C- Teşkilat Yapısı
Maliye Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşmaktadır.
 Bakanlık Merkez Teşkilatı
Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim
birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelmektedir.
Bakanlığımız ana hizmet birimleri
 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 Muhasebat Genel Müdürlüğü
 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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Bakanlığımız danışma ve denetim birimleri
 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
 Strateji Geliştirme Başkanlığı
 Bakanlık Müşavirleri
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bakanlığımız yardımcı birimleri
 Personel Genel Müdürlüğü
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 Özel Kalem Müdürlüğü
Bakanlığımız bağlı kuruluşları
 Gelir İdaresi Başkanlığı
 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 Kefalet Sandığı
Bakanlığımız ilgili kuruluşları
 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Bakanlığımız ilişkili kuruluşları
 Kamu İhale Kurumu
 Bakanlık Taşra Teşkilatı
Bakanlığımız taşra teşkilatı, illerde Defterdarlıklar; ilçelerde ise
Defterdarlıklara bağlı Malmüdürlükleri vasıtasıyla hizmet vermektedir.
İllerde Defterdarlıklara bağlı;
 Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile
 Muhasebe,
 Saymanlık,
7

 Milli Emlak,
 Muhakemat ve
 Personel Müdürlükleri
İlçelerde ise Malmüdürlükleri ve bazı illerin bazı ilçelerinde ilaveten
Milli Emlak Müdürlükleri1 bulunmaktadır.
 Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatı
Bakanlığımız yurt dışı teşkilatı, çeşitli ülkelerdeki daimi temsilciliklere,
büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara bağlı Maliye Müşavirlikleri ve Maliye
Ataşeliklerinden oluşmaktadır.

Adana, Antalya, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ illerinin bazı ilçelerinde 17/04/2012 tarihli ve 514 sayılı
Bakanlık Makam Onayı ile Milli Emlak Müdürlükleri kurulması uygun görülmüştür.
1
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Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı şeması aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir:
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D- Fiziksel Kaynaklar
Maliye Bakanlığında 31/12/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan büro
makineleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
BÜRO MAKİNELERİ
Telefon
Faks
Tarayıcı
Yazıcı
Bilgisayar Kasası
Ekran
Thin Client
Dizüstü Bilgisayar
Fotokopi Makinesi

ADET
27.631
1.718
1.947
14.234
17.338
20.083
14.010
14.177
2.322

Bakanlığın donanım envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
ENVANTER
Sunucu
Switch
Modem
Firewall
Veri Tabanı Sunucusu
Uygulama Sunucusu
Kesintisiz Güç Kaynağı

ADET
4.333
4.738
638
12
52
50
3.491

Bakanlığın fiziksel varlık envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
ENVANTER

ADET

Lojman Sayısı
Taşıt Aracı
Sosyal Tesis2

2

5.324
932
69

Eğitim ve dinlenme tesisi, lokal, misafirhane ve kreş sayılarını içermektedir.
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E- İnsan Kaynakları
31/12/2015 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı personelinin birimlere
göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:
BİRİMLER
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
(VDK)
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK)
Strateji Geliştirme Başkanlığı
(SGB)
Başhukuk
Müşavirliği
ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü
(BAHUM)
Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü (BÜMKO)
Muhasebat Genel Müdürlüğü
(MUHASEBAT)
Gelir
Politikaları
Genel
Müdürlüğü (GEP)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
(MİLE)
AB ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı (ABDİD)
Personel
Genel
Müdürlüğü
(PERGEN)
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı (İMİD)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
(BİD)
Basın
ve
Halkla
İlişkiler
Müşavirliği (BHİM)
Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKA)
TOPLAM

MERKEZ

TAŞRA

YURT
DIŞI

TOPLAM

9.269

-

-

9.269

131

-

-

131

80

-

-

80

138

1.542

-

1.680

251

-

-

251

652

8.358

-

9.010

43

-

-

43

277

3.336

-

3.613

29

-

-

29

595

6.367

2

6.964

372

-

-

372

24

-

-

24

15

-

-

15

33

-

-

33

11.909

19.603

2

31.514
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II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler
A.1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır.
Planın politika ve hedefleri;
 Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
 Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
 Kalkınma için Uluslararası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.
Planda yer alan hedef ve politikalar Bakanlığımızın görev alanı
çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur.
a. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
i) Sosyal Koruma

 Vergi ve sosyal transferlerin gelir dağılımı eşitsizliğini ve
yoksulluğu azaltıcı etkisi artırılacaktır.
ii) Kamuda Stratejik Yönetim
 Kamuda stratejik yönetim sürecinin tüm aşamalarının uyum ve
bütünlük içerisinde yürütülmesi için yönlendirmeden sorumlu kurumlar
arasındaki koordinasyon güçlendirilecektir.
 Orta vadeli harcama çerçevesi güçlendirilerek üst politika
belgelerinin stratejik plan ve performans programlarını yönlendirme düzeyi
artırılacaktır.
 Kamu idarelerinin bütçelerinin hizmet programlarıyla öngörülen
maliyet, çıktı ve sonuçlarını kapsaması amacıyla program bütçe sistemine
geçilecek ve performans bilgisi bütçe sürecine entegre edilecektir.
 Politika önceliklerine dayalı bütçe talep, müzakere, tahsis ve
kullanım anlayışı güçlendirilecektir.
 Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren,
daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere
dönüştürülecektir.
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 Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin
performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, faaliyet
raporlarının performansı yansıtma niteliği güçlendirilecektir.
 Bütçe uygulamaları ve performansının izlenebilirliğini daha da
artıracak şekilde mevcut değerlendirme ve raporlama sistemi geliştirilecektir.
 Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim
uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata
geçirilmesi sağlanacaktır.
 Stratejik yönetim uygulamalarının merkezi düzeyde izlenmesi ve
değerlendirilmesine yönelik mevcut yönetim bilgi sistemleriyle entegre bir
sistem kurulacaktır.
 Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla
daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.
 Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler
ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak idare türüne özgü
modellerle iyileştirilecektir.
 Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik
yönünden güçlendirilecektir.
 Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama
tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve
güncellenecektir.
iii) Kamuda İnsan Kaynakları
 Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel
yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulacaktır.

verimliliğini

 Kamu personelinin verimliliğinin artırılması amacıyla etkin bir
performans sistemi oluşturulacak ve hizmet, personel, ücret ilişkisi daha
sağlıklı hale getirilecektir.
 Hizmet içi eğitim uygulaması, akredite edilmiş program ve
kuruluşlar aracılığıyla kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini
artıran, uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle kolayca
erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.
iv) Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları
 e-Devlet çalışmaları etkin kamu yönetimi bakış açısıyla
yürütülecek, kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü bir yönetim ve
koordinasyon yapısına kavuşturulacaktır.
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 Kamu
sağlanacaktır.

kurumlarına

ait

bilgi

sistemlerinin

birlikte

işlerliği

 Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme
kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı
güçlendirilecektir.
 Büyük ölçekli e-devlet projeleri yürüten kurumlar başta olmak
üzere kamu kuruluşlarında, kurumsal stratejik planlarla uyumlu bilgi
teknolojisi stratejisi hazırlanması yaklaşımı benimsenecektir.
b. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
i) Büyüme ve İstihdam
 Plan hedeflerine ulaşma yolunda verimliliği artırıcı politikalara
öncelik verilecek ve ekonomimizin küresel rekabetteki
konumu
güçlendirilecektir.
 Para, maliye ve teşvik politikalarının uygulanmasında kaynakların
üretken alanlara yönlendirilmesi öncelik olarak gözetilecektir.
 Maliye, para ve ödemeler dengesi politikalarıyla makroekonomik
istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü
piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin
artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin
iyileştirilmesi büyüme stratejimizin hayata geçirilmesi açısından önümüzdeki
dönemde önemli politika alanları olacaktır.
 Kamu gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
 Kamu harcamalarının toplam hasıla içerisindeki payının
artırılmamasına ve böylelikle kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza
indirilmesine dikkat edilecektir.
 Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalarla
oluşturulacak mali alan, yeni politikaların uygulanmasına imkân
sağlayacaktır.
 Kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadeleye devam edilecek, vergi
düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar sağlanacak, piyasaların etkin
işlemesi sağlanacak ve yatırım ortamı güçlendirilecektir. Bu şekilde
ülkemizde karar alma süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde işlemesine imkân
sağlanacak, yatırım ve üretimin cazip hale getirilmesi yoluyla üretim
kapasitesi daha hızlı artırılacaktır.
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ii) Yurt İçi Tasarruflar
 Vergi politikalarının belirlenmesinde tasarrufların artırılması amacı
gözetilecektir.
 İsrafın yoğun olduğu alanlarda israfla etkin mücadele edilecektir.
 Vergi ve kredi maliyetlerinin farklılaştırılması gibi araçlarla üretken
olmayan yatırımların cazibesi azaltılacak ve tasarruflar üretken alanlardaki
yatırımlara yönlendirilecektir.
iii) Maliye Politikası
 İsrafın önlenmesi, verimlilik artışı sağlanması ve harcama
programlarının önceliklendirilmesi suretiyle kamu harcamaları kontrol
altında tutulacaktır. Kamu harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek
tasarruf ve tahsis edilecek ilave kaynaklar büyümeyi destekleyecek yatırım
harcamalarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır.
 Sosyal amaçlı programlar ile tarım sektörüne yönelik transferler
başta olmak üzere harcamalar etkinlik artışını temin etmek amacıyla gözden
geçirilecektir.
 Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıt dışı ekonominin
azaltılmasıyla sağlanacak ilave kaynaklar işlem vergilerinin düşürülmesi
başta olmak üzere üretim ve istihdamı teşvik ederek büyümeye katkı
sağlayacak şekilde değerlendirilecektir.
 Vergilemenin daha adil olmasını ve mali fonksiyonunu yerine
getirmesini sağlayacak şekilde vergi tabanı genişletilecektir.
 Vergi politikası, üretim faktörlerinin etkin dağılımını sağlamaya
yönelik olarak kullanılacaktır.
 Temel vergi mevzuatı; ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde
sade ve uyum sağlanabilir hale getirilecek şekilde yeniden yazılacaktır.
 Elektronik ticarette vergi kaybının önlenmesine yönelik gerekli
hukuki ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 Yasal düzenlemeler, kısa ve uzun dönem mali sonuçları hesap
edilerek yapılacaktır.
 Kamu harcamalarının program bazlı sınıflandırma çalışmaları
tamamlanarak kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe
yapısına geçilecektir.
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 Kaynak tahsis sürecinin stratejik planlar ve performans esaslı
bütçeleme sistemiyle ilişkisi güçlendirilerek sürecin planlama, programlama,
bütçeleme, uygulama, izleme ve değerlendirme etkinliği artırılacaktır.
 Kayıt dışılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve veri
paylaşımı artırılacaktır. Önleyici ve risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde
idarelerin beşeri ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.
iv) Yatırım Politikaları
 Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken
faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
 Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve
bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara
yönlendirilmeye devam edilecektir.
 Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarına ilişkin geleceğe yönelik yol
haritası niteliğinde bir strateji belgesi hazırlanacak ve dağınık yapıdaki KÖİ
mevzuatının çerçeve bir kanun altında toplanması sağlanacaktır.
 KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonu güçlendirilecek,
projelerin bütçe üzerindeki risk ve etkilerini ölçebilecek etkin bir izleme ve
değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
 Yatırımcılara uygun nitelikte yatırım yeri tahsisi yapabilmek için
yeterli arsa temini sağlanacak, hazine arazileri başta olmak üzere yatırıma
elverişli
arazilerin
envanteri
çıkarılacak
ve
tahsis
süreçleri
etkinleştirilecektir.
v) Bilim, Teknoloji ve Yenilik
 Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanacak ve mevcut destek
programlarının etki analizi çalışmaları yapılarak programlar gözden
geçirilecektir.
 Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal
kaynakların etkin kullanımını ve çevresel bozulmaların önlenmesini
sağlayacak temiz teknolojiler ile katma değeri yüksek yeşil ürünler
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.
 Üniversite ve özel sektör işbirliğini daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici
önlemler alınacaktır.
 Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiştirilmesi
desteklenecek; üniversiteler ve kamu kurumları bünyesinde bu alanlardaki
araştırmaların sayısı, niteliği ve etkinliği artırılacaktır.
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 Kamu tedarik sistemi yeniliği, yerlileşmeyi, çevreye duyarlılığı,
teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde
iyileştirilecektir.
vi) İmalat Sanayiinde Dönüşüm
 Kamu alımları, yerli firmaların yenilik ve yeşil üretim kapasitesini
artırmada etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda, nitelikli ihale
şartnameleri hazırlama ve değerlendirme kapasitesi geliştirilecek, iyi
uygulama
örneklerinin
kamuda
yaygınlaştırılması
ve
tanıtılması
sağlanacaktır.
c. Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
i) Çevrenin Korunması
 Üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz
üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamalar desteklenecektir.
 Sürdürülebilir üretim ve tüketimi desteklemek üzere
alımlarında çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi özendirilecektir.

kamu

 Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi
alanlarda yeşil büyüme fırsatları değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik
büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenecektir.
A.2. Hükümet Programı
64’üncü Hükümet Programında “Demokratikleşme ve Yeni Anayasa”,
“İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” başlıkları altında aşağıdaki hususlara yer
verilmiştir;
 Kamu hizmetlerinin adil, etkili, süratli ve kaliteli sunumu
sağlanacak şekilde merkezi birimler daha küçük ama daha etkin bir yapıya
dönüştürülecek ve bu birimlerin performansları artırılacaktır.
 AB müktesebatı ve uluslararası normlar esas alınmak suretiyle
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi gözden geçirilecektir.
 Kamu kurumlarının uyması gereken temel ilkeler bir bütün olarak
ortaya konacaktır. Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik,
hizmetlerin sonucuna odaklılık, bürokratik işlemlerde sadelik, bilgi
teknolojilerinden yararlanma gibi ilkelerin uygulama etkinliği artırılacaktır.
 Kamu kurumlarında stratejik düşünme boyutu daha da
güçlendirilecek, kaynak kullanımında stratejik planları esas alan yaklaşım
ön plana çıkarılacaktır.
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 Merkezî idarenin politika belirleme, standart geliştirme ve denetim
birimleri güçlendirilecek ve stratejik düzeyde etkinliği artırılacaktır. Taşra
teşkilatlarının ve mahallî idarelerin de insan kaynaklarının geliştirilmesine
paralel olarak operasyonel düzeyde esneklikleri ve mali kaynakları
genişletilmeye devam edilecektir.
 Merkezi yönetim ve mahalli idarelerin sundukları hizmetler için
ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenerek standartlara uygunluk
denetimi merkezi idare eliyle yapılacaktır.
 Kamu idarelerindeki iç denetim ve performans esaslı dış denetim
güçlendirilecektir.
 Stratejik yönetim konusunda bakanlıklar arasında koordinasyon
güçlendirilecektir.
 Katılımcı demokrasi, şeffaflığı artan ve daha hesap verebilir bir
yönetim anlayışıyla güçlendirilecek; her türlü yolsuzlukla mücadele
kararlılıkla sürdürülecektir.
 Sağlanan istikrarın güçlendirilerek korunması kapsamında, kamu
gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır. Kamu harcamalarının toplam hasıla içerisindeki payının
artırılmamasına ve böylelikle kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza
indirilmesine dikkat edilecektir.
 Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalarla
oluşturulacak mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkân
sağlanacaktır.
 Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar gözetilecek; fikri
mülkiyet ve patent hakları korunacak, piyasaların etkin işlemesi sağlanacak
ve yatırım ortamı güçlendirilecektir.
 Mali disiplinden taviz verilmeyerek, ekonomide işletmeler için
belirsizlikleri en aza indirecek; müteşebbisler için çok daha sağlıklı ve
öngörülebilir, üretimi ve vergi gelirlerini artıracak bir ortam oluşturulması
hedeflenmiştir.
 Mali disiplinin sürdürülmesini ve daha fazla mali alan
oluşturulabilmesini
sağlayacak
olan
“Kamu
Harcamalarının
Rasyonelleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı” çerçevesinde, mevcut
harcama
programları
gözden
geçirilerek,
harcamaların
verimliliği
artırılacaktır. Bu yolla oluşturulacak mali alan, öncelikli harcama alanlarına
tahsis edilerek kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede
tutulması sağlanacaktır.
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 Ayrıca kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin
sınırlandırılmasının yanı sıra, esas olarak harcamaların kalitesinin
artırılması hedeflenmektedir.
 Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedariki
yaygınlaştırılacaktır.
 Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin
sağlanmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
 Saydamlığın artırılması ve rekabetin sağlanması amacıyla, bütün
ihale sonuçlarını yayımlama süreci iyileştirilecektir.
 Hizmet alımlarında fayda-maliyet analizi zorunlu hale getirilecektir.
 Kamuda hizmet binası ediniminde uyulacak yöntem, kriter, usul ve
esaslar belirlenecektir.
 Kaynak tahsis sürecinin etkinliğini sağlamak için stratejik planbütçe bağlantısı güçlendirilecektir.
 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları birleştirilerek yeni Gelir Vergisi
Kanunu çıkarılacaktır. Bu kapsamda;
 Yüksek teknolojiye dayalı ihracatı ve bu kapsamdaki yatırımları
destekleyecek vergi teşvikleri getirilecektir.
 Kanunla yatırım, üretim, istihdam ve tasarruflar teşvik edilecek,
vergiye gönüllü uyum artırılacak ve kayıtlı ekonomiye geçiş
hızlandırılacak, vergi tabanı genişletilecek, vergi adaleti
pekiştirilecek, vergi güvenliği güçlendirilecek, yürütmede
esneklik ve etkinlik artırılacak, tarımda ölçek ekonomisini teşvik
eden yeni bir vergilendirme yaklaşımına geçilecek, dördüncü
dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılacak ve basit usul
mükelleflerinin kayıtlarını kendilerinin tutabilmesine imkân
verilecektir.
 Kayıt dışılığın azaltılması, yatırım ve üretim üzerindeki yüklerin
hafifletilmesi ve mükerrerliklerin önlenmesi amacıyla Damga Vergisi Kanunu
gözden geçirilecektir.
 Ekonomik ve sosyal politikalara uyum sağlamak, politikaları sade
ve daha kolay uygulanabilir bir hale getirmek amacıyla yeni Vergi Usul
Kanunu çıkarılacaktır. Bu kapsamda; mükellef haklarını artıran; vergi
denetiminde adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi idaresi
uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran; uyuşmazlıkların
çözümünü kolaylaştıran; değerleme hükümlerini mükellef lehine iyileştiren;
vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
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 Bütçenin gelir kısmını iyileştirmek üzere hazırlanan ‘Kamu
Gelirlerinin
Kalitesinin
Artırılması
Öncelikli
Dönüşüm
Programı’
çerçevesinde, temel olarak kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan
çağdaş yöntemlerle elde edilmesi hedeflenmektedir.
 Gelir mevzuatının oluşturulmasından gelirlerin toplanmasına ve
kamuoyunun bilgilendirilmesine kadar olan tüm sürecin kalitesinin
artırılması hedeflenmektedir.
 Temel yaklaşım, vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil,
vergi tabanını genişletmek suretiyle gelirlerin kalitesini artırmaktır.
 Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.
 Vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeler, toplumun ve ilgili tarafların
katkılarının alındığı bir süreç içinde gerçekleştirilecektir.
 Yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacaktır.
 Yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesi ve tasarrufların
artırılması temel amacı kapsamında, gayrimenkul rantlarından kamunun
pay almasına yönelik çalışma yapılacaktır.
 İstisna, muafiyet ve indirimler, kapsamlı bir analize tabi
tutulacaktır. Vergileme alanında vatandaşa hizmet sunulurken, teknolojik
imkânlarından daha çok yararlanılacaktır.
 Kamu gelirleriyle ilgili daha kapsamlı ve detaylı istatistikler
üretilecektir.
 Vergi idaresinin beşeri ve teknik kapasitesi artırılacaktır.
 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı
kapsamında;
 Kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülerek, kayıt dışılığın yol açtığı
etkiler araştırılacak ve bir envanter çalışması yapılacaktır.
 Denetim kapasitesi güçlendirilecektir.
 Vergilendirme kapasitesini ölçen yöntemler geliştirilecek, kayıt
dışı istihdamın boyutu analiz edilecek ve yol açtığı sorunlar
giderilecektir.
 Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler analiz edilecek ve
mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamalar
hayata geçirilecektir.
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 Stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacak, KİT faaliyetlerinin
stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun artırılmasına
yönelik uygulamalar gerçekleştirecektir.
 Özelleştirme uygulamaları, uzun vadeli sektörel
çerçevesinde belirlenmiş bir program dâhilinde sürdürülecektir.

öncelikler

 Yurtiçi tasarruflar sadece artırılmayacak, bunlar üretken alanlarda
Türkiye’nin hızlı bir biçimde büyümesini sağlayacak katma değeri yüksek
yatırımlara yönlendirilecektir. Uygulanacak para ve maliye politikalarının
yanı sıra, hanehalkı ve firmalara sağlanacak teşviklerle yurtiçi tasarruf
oranlarını, büyüme ve cari açık hedefleriyle uyumlu bir şekilde yükseltmek
hedeflenmektedir.
 Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının
vergilendirilmesine yönelik uygulamalar gözden geçirilecektir.
 Taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredilere ilişkin
vergi istisna ve muafiyetleri, sosyal ve ekonomik amaçlar dikkate alınarak
gözden geçirilecektir.
 Kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, imalat sanayii
makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri
Vergisi (BSMV) istisnası getirilecektir.
 Uluslararası yükümlülükleri gözeterek lüks ve/veya ithalat
yoğunluğu yüksek tüketim mallarını caydırıcı vergilendirme yapılacaktır.
A.3. Orta Vadeli Program (2016-2018)
Orta Vadeli Programda kamu maliyesine ilişkin olarak aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir:
 Maliye politikası, ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme
potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari açığın
kontrol altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde
uygulanacaktır.
 Kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında tutularak maliye
politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, harcama programları gözden
geçirilerek kamu tasarruf-yatırım açığı tedrici olarak azaltılacaktır.
 Kalıcı mahiyette etki oluşturacak yeni harcama programlarının,
bütçeye dâhil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler dikkate alınacak
harcamalardaki artış hızı kontrol altında tutulacaktır.
 Harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı
yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime, Ar-Ge desteklerine ve teşviklere
öncelik verilecektir.
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 Devresel hareketlere karşı oldukça duyarlı olan kamu mali
sisteminin daha güçlü bir hale getirilmesi için kamu gelirlerinin kalitesi
artırılacaktır. Süreklilik arz etmeyen gelirler, orta ve uzun vadede harcama
seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine sebep olacak politikaların
finansmanında kullanılmayacaktır.
 Genel yönetim mali istatistiklerinin uluslararası standartlarla
uyumlu olarak üçer aylık dönemler halinde yayımlanmasına devam
edilecektir.
 Kamu döner sermaye kuruluşlarının açık, şeffaf ve hesap verebilir
bir idari ve mali yapıda çalışmalarını sağlayacak döner sermaye reformu
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca,
 Çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin
bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi
güçlendirilecektir.
 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim
standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına devam edilecektir.
 Kamu idarelerinin stratejik, performans ve operasyonel
hedeflerine yönelik risklerin etkin yönetimini sağlamak üzere
Kamu Risk Yönetim Rehberi hazırlanacaktır.
 Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik
olarak güçlendirilecektir.
 Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve
etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama
altyapısı güçlendirilecektir.
 Kamuda iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde
çalışması sağlanacaktır.
 Kamunun üstlendiği görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu
finansmanın sağlıklı ve sürekli kaynaklardan sağlanmasının yanında gelir
dağılımının iyileştirilmesi, kalkınmanın desteklenmesi, tasarrufların
artırılması gibi ekonomik ve sosyal amaçlar da kamu gelir politikasının
belirlenmesinde ve uygulanmasında gözetilecek temel esaslardır.
 Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirlik
esas alınacaktır.
Bu kapsamda;
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 Sürdürülebilir kalkınma ortamının tesis edilmesi, cari açıkla
mücadele, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi, üretimin ve istihdamın
artırılması ile Ar-Ge ve inovasyonun desteklenmesi konularında vergi
politikası, etkin bir araç olarak kullanılmaya devam edilecektir.
 Vergi mevzuatının daha basit ve uygulanabilir hale getirilmesi
amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilecektir.
 Kamu mali dengelerinin imkân verdiği ölçüde, ekonomik faaliyetler
üzerinde yük oluşturan işlem vergileri gözden geçirilecektir.
 Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, enerji
tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecek; enerji
verimliliğini teşvik eden vergisel düzenlemeler yapılacaktır.
 Vergi
politikalarının
uygulama
sonuçlarının
ölçülmesi,
raporlanması ve kamuoyuyla daha detaylı olarak paylaşılması sağlanacaktır.
 İstisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesine yönelik çalışmalar
sonuçlandırılacaktır.
 Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik belirlenen politika, strateji ve
eylemler ilgili taraflarla işbirliği içinde ve kararlı şekilde uygulanmaya devam
edilecektir.
 Vergi kaybının yoğun olduğu alanlarda söz konusu kaybın
azaltılmasına yönelik öncelikli tedbirler alınacak, vergi tabanı adil vergileme
ilkesi esas alınarak genişletilecektir.
 Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda satış dâhil tüm alternatifler
değerlendirilecek ve taşınmazların tasarrufunda etkinlik ve verimlilik ilkeleri
gözetilecektir.
 Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına yönelik politikaların
hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Bu kapsamda, imar planı
değişiklikleri sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından
kamunun pay alması sağlanacaktır.
 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerin envanteri
çıkarılarak ekonomiye kazandırılması hazırlıkları yapılacaktır.
A.4. Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)
2016-2018
döneminde
ekonomi
politikasının
temel
amacı,
makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı
olarak düşürüldüğü bir ortamda yapısal reformlar yoluyla büyümeyi
artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmektir. Aynı dönemde büyüme
stratejisi, makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin
geliştirilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik
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geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi ve
kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde beş temel eksen üzerine
oturtulacaktır. Ayrıca yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı
bir büyüme yapısını ve sanayide dönüşümü özendirmek, Ar-Ge’ye daha fazla
ağırlık vererek ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek
ise temel öncelikler olacaktır.
Mali Plan döneminde maliye politikası, bu amaç ve önceliklerle
uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin
yukarı çekilmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol
altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde
uygulanacaktır. 2016-2018 döneminde kamu kesimi borçlanma gereği
kontrol altında tutularak maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek,
kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de
korunması sağlanacaktır.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2016-2018 yılları
merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri
doğrultusunda tahsisi ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, 2016-2018 döneminde yapısal reformların mali disiplini
destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecektir. Mevcut
harcama programları gözden geçirilerek kamu tasarruf-yatırım açığı tedrici
olarak azaltılacak ve harcamalar özellikle büyümeyi destekleyecek kamu
altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve
AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir.
Orta Vadeli Mali Planın bütçe giderlerine ilişkin temel politikalar
kısmında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
 Kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı
çerçevesinde, belirlenen politika öncelikleri dikkate alınarak ve kamu
idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi esas
olacaktır.
 Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği
güçlendirmek amacıyla, kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde
fayda-maliyet/maliyet-etkinlik
analizlerinden
yararlanılacak;
benzer
ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.
 Diğer taraftan bütçeleme süreçlerinde kullanılan kamu kaynağıyla
elde edilen çıktı ve sonuçların daha etkin bir şekilde ilişkilendirilmesi
amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, kamu
hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilecektir.
 Mali Plan döneminde kamu yatırımları, özel sektörün üretken
faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına
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yönlendirilerek verimlilik, rekabet gücü ve istihdama destek olacak, böylece
büyümeye katkı sağlayacaktır.
 Diğer taraftan bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi
amacıyla GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında
özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri
kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam
edilecektir. Kamu yatırımlarında sektörel olarak kamu-özel işbirliği modeliyle
yürütülenler dâhil olmak üzere, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon,
bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.
 Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren,
hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu
güçlendiren, özel sektörün katkısını artıran, fırsat eşitliğine dayalı, kalite
odaklı dönüşüm sürdürülecektir.
 Mali Plan döneminde, tarımsal destekleme amacıyla yapılan
transferler; etkinlik, verimlilik ve katma değerin artırılması hedefi
çerçevesinde gözden geçirilerek bu alanda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Bu amaçla tarımsal destekler; iklim, toprak yapısı ve mevcut su potansiyeli
ile bitkilerin su tüketimi dikkate alınarak havza düzeyinde, bölge ve ürün
bazında düzenlenecektir.
 Plan döneminde kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına
uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk yönetimi uygulamaları
yaygınlaştırılacak ve kamu iç kontrol mevzuatı güncellenecektir. Kamu
idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki hizmetlerinin etkinliğini
artırmaya yönelik olarak insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek
amacıyla faaliyetler yürütülecektir. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi
Uyumlaştırma Biriminin izleme fonksiyonu güçlendirilecektir. Bu çerçevede,
kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrole ilişkin kurumsallaşma,
düzenleme ve uygulama düzeylerinin elektronik ortamda izlenmesine ve
yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir.
 Mali Plan döneminde iç denetim sisteminin idarelerde daha etkin
bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla iç denetimin insan kaynakları
altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kamu idarelerinin Kamu
İç Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır.
Mevcut iç denetim uygulamalarının desteklenmesi ve iç denetçilerin teknik
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Kamu İç Denetçileri için Performans
Denetimi Rehberi yayımlanarak kamu idarelerinde performans denetimi
uygulamasına başlanacaktır. İç denetim faaliyetleri ile denetimin yönetimi
faaliyetleri Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) üzerinden yürütüleceğinden, İç
Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde söz konusu yazılımın hayata
geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Kamu idarelerinde
Kalite Güvence ve Geliştirme Programının, Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen)
üzerinden uygulanmaya başlanılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde iç
denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir.
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 2016-2018 döneminde genel yönetim mali istatistikleri uluslararası
standartlarla uyumlu olarak üçer aylık dönemler halinde yayımlanmaya
devam edecektir. Kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri
destekleyen, birbirleri ile etkileşimli çalışan ve bilgi paylaşımında bulunan
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulacaktır. Kamu
idarelerinin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla muhasebe
düzenlemelerinin Devlet Muhasebe Standartlarına uyumunun artırılması
çalışmalarına devam edilecektir.
 Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda, satış dâhil tüm
alternatifler değerlendirilecek; taşınmazlarla ilgili tasarrufta bulunurken
taşınmaz bazında etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ilkeleri gözetilecektir.
Mali Planın bütçe gelirlerine ilişkin temel politikalar kısmında
aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
2016-2018 döneminde izlenecek kamu gelir politikası adil ve etkin bir
vergi sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda; istihdamı ve yatırımları teşvik
edecek, yurt içi tasarrufları artıracak, bölgesel gelişmişlik farklarını
azaltacak, ekonominin rekabet gücünü geliştirecek şekilde yürütülecektir.
Kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli
kaynaklardan elde edilmesi temel amaçtır.
Bu kapsamda;
 Ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde vergi mevzuatının daha
basit ve kolay uygulanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar
sürdürülecektir.
 Vergilemede istikrar ve öngörülebilirlik esas olacak; vergi
mevzuatına ilişkin düzenlemeler mükellef güvenini ve haklarını artırmayı
gözeten bir anlayışla toplumun ve ilgili tarafların katkılarının alındığı bir
süreç içinde gerçekleştirilecektir.
 Ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına
yönelik Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile yüksek katma değerli ürünlerin
geliştirilmesini destekleyen vergi politikalarının uygulanmasına devam
edilecektir.
 Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yurt içindeki üretim kapasitesi
ile ihracat içindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 Tasarım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin
artırılması ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesine yönelik
çalışmalar sürdürülecektir.
 Yurt içi tasarrufların artırılması ve bunların ekonomik sisteme
dâhil edilmesini özendirici vergisel düzenleme çalışmalarına devam
edilecektir.
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 Enerji tüketiminde tasarruf sağlanmasına yönelik çevreye duyarlı
vergi politikalarının uygulanmasına devam edilecektir.
 Kamu mali dengelerinin imkân verdiği ölçüde, ekonomik faaliyetler
üzerinde yük oluşturan işlem vergileri gözden geçirilerek yenilenecektir.
 Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması kapsamında istisna,
muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali etkilerinin
analiz edilmesi, sonuca göre gerekli düzenlemelerin yapılması ve vergi
harcamaları konusunda kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi
çalışmaları sürdürülecektir.
 Haksız rekabetin önlenmesi, kaynak dağılımında etkinliğin
sağlanması, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması
amacıyla kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Bu
kapsamda; denetim daha etkin hale getirilecek, idarenin uygulama
kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecektir. Kayıt dışılıkla mücadelede
etkinlik, kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı yoluyla artırılacak ve
toplumsal
farkındalık
yaygınlaştırılacaktır.
Öncelikli
Dönüşüm
Programlarından biri olan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı”
kapsamında hazırlanan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem
Planı” çerçevesinde yürütülmekte olan kayıt dışılıkla mücadeleye toplumun
tüm
kesimlerinin
katılımının
sağlanmasına
yönelik
çalışmalar
sürdürülecektir.
 İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile
dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, işletmelerin ilave istihdam
oluşturması ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel
düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir.
 İmalat sanayinin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılarak
dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmesi için istihdam, enerji ve
hammadde girdi maliyetlerini azaltacak, hammadde güvenliğini sağlayacak
ve istihdam kalitesini yükseltecek vergi politikaları geliştirilecektir.
 Ekonominin dinamizm kaynağı olan KOBİ’lerin optimal işletme
büyüklüğüne ulaştırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve
ucuzlatılması ile Ar-Ge kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar
sürdürülecektir.
 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında,
vergisel düzenlemelerle rekabet gücü artırılarak finansal işlemlerin
ülkemizde yapılmasının sağlanmasına, finansal kurum ve yatırımcılar için
belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler
alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 Yerel yönetim öz gelirlerinin artırılmasını ve bu gelirlerin genel vergi
sistemi ile uyumunu sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması
çalışmalarına devam edilecektir.

27

 Tarımda katma değeri yüksek, sanayi girdisi olarak kullanılan
ürünlerin üretiminin artırılması teşvik edilecek, ölçek ekonomisinin ve
tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik vergi politikaları geliştirilecektir.
 Üretim faktörlerinin etkin
politikası etkili şekilde kullanılacaktır.

dağılımının

 Avrupa
Birliğine
katılım
çalışmalarına devam edilecektir.

sürecinde

sağlanmasında
Müktesebata

vergi
uyum

A.5. 2016 Yılı Programı
2016 Yılı Programının temel amacı; 2016-2018 dönemini kapsayan
Orta Vadeli Programın temel stratejileri çerçevesinde makroekonomik
istikrarın korunduğu, cari açığın kademeli olarak düşürüldüğü bir ortamda;
küresel ekonomideki toparlanma eğiliminin etkisiyle birlikte sürdürülebilir
ve yüksek büyüme ortamına geçişin sağlanmasıdır. Bununla beraber,
enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek, yurtiçi tasarrufları artırmak,
ekonominin verimlilik düzeyini yükselterek özel yatırım kaynaklı bir büyüme
yapısını özendirmek, kamu mali dengelerini gözetmek ve finansal istikrarı
güçlendirmek Program döneminde temel makroekonomik öncelikler
olacaktır. Bu amaçlara ulaşılması için yapısal reformlara devam edilecek ve
bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planında yer alan öncelikli dönüşüm
programları kapsamında hazırlanan eylem planlarının uygulaması
kararlılıkla sürdürülecektir. Uygulama açıklanan takvim çerçevesinde etkin
bir şekilde takip edilecektir.
Programda ayrıca maliye politikasının, sürdürülebilir ve güçlü bir
büyüme performansının tesis edilmesini gözetecek ve enflasyonla mücadele
edilmesine yardımcı olacak şekilde yürütüleceği belirtilmiştir. Program
döneminde uygulanacak harcama ve gelir politikalarıyla yurtiçi tasarrufların
artırılması ve cari açığın azaltılması stratejisi destekleneceği, geçmiş
dönemlerde elde edilen kazanımların gelecekte de korunması amacıyla kamu
açığı kontrol altında tutulacağı ifade edilmiştir.
A.6. Öncelikli Dönüşüm Programları
Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak
amacıyla usul ve esasları 16/02/2015 tarih ve 2015/3 sayılı Yüksek
Planlama Kurulu Kararıyla belirlenen 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programı
açıklanmıştır.
Söz konusu öncelikli dönüşüm programlarında Bakanlığımız; Kamu
Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi ve Kamu Gelirlerinin Kalitesinin
Artırılması Programlarının “Program Koordinatörü” olup ayrıca 5 bileşende
“Bileşen Sorumlusu”dur. Söz konusu bileşenler;
 3.Program-5.Bileşen: Vergisel Araçlarla Tasarrufların Özendirilmesi
ve Üretken Yatırımlara Yönlendirilmesi
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 5.Program-4.Bileşen: Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması
 5.Program-5.Bileşen: Program-Bütçe Bağlantısının Güçlendirilmesi
 6.Program-1.Bileşen: İstisna, Muafiyet ve İndirimlerin Gözden
Geçirilmesi
 6.Program-3.Bileşen:
Öngörülebilirliğin Artırılmasıdır.

Vergilemede

Uygulanabilirliğin

ve

a. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
Sosyal refahın artırılması ve adaletli paylaşımın sağlanması ile
istikrarlı büyüme sürecinin tesisinde önemli bir politika aracı olan kamu
kaynaklarının etkin kullanımı, sağlıklı işleyen bir kamu mali yapısının da en
önemli unsurlarından biridir. Kamu harcamalarının etkinliğinin ölçülmesi ve
bu kapsamda, bir kamu harcamasından beklenen faydanın ve aynı
harcamanın genel ekonomi üzerindeki etkisinin doğru ve zamanında tespiti
ve analizi önem arz etmektedir.
Bu program çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden
geçirilerek verimsiz harcamaların tasfiye edilmesi, bu yolla oluşturulacak
mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi ve kamu faiz dışı
harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır.
Koordinatörlerinin Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı olduğu
program aşağıdaki bileşen başlıkları çerçevesinde yürütülmektedir.
1.Bileşen: Sosyal Yardım ve Hizmetlerde Etkinliğin Sağlanması
2.Bileşen: Tarımsal Desteklerde Etkinliğin Sağlanması
3.Bileşen: Kamu Yatırımlarının Rasyonelleştirilmesi
4.Bileşen: Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması
5.Bileşen: Program-Bütçe Bağlantısının Güçlendirilmesi
6.Bileşen: Sağlık Harcamalarının Etkinleştirilmesi
b. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
Etkin bir kamu mali sistemi için kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli
kaynaklardan çağdaş yöntemlerle toplanması son derece önemlidir. Bu
süreçte, sadece mali kaygıların değil, ekonomik ve sosyal amaçların da
dikkate alınması modern kamu mali yönetiminin bir gereği haline gelmiştir.
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Gelir mevzuatının oluşturulmasından, gelirlerin toplanmasına ve
kamuoyunun bilgilendirilmesine kadar olan tüm sürecin kalitesinin
artırılması büyük önem arz etmektedir.
Program kapsamında; kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu gelirlerin
sağlıklı ve sürekli kaynaklara dayandırılmasının yanında, gelirlerin etkili ve
ekonomik bir şekilde toplanması, vergide adaletin sağlanması, gelir
dağılımının iyileştirilmesi, tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması ve
yerel yönetimlerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılığının azaltılması
amaçlanmaktadır.
Koordinatörün Maliye Bakanlığı olduğu program aşağıdaki bileşen
başlıkları çerçevesinde yürütülmektedir.
1.Bileşen: İstisna, Muafiyet ve İndirimlerin Gözden Geçirilmesi
2.Bileşen: Vergi İdaresinin Etkinliğinin Artırılması
3.Bileşen:
Artırılması

Vergilemede

Uygulanabilirliğin

ve

Öngörülebilirliğin

4.Bileşen: Kamu Gelirleriyle İlgili İstatistiklerin Etkinleştirilmesi
5.Bileşen: Yerel Yönetim Öz Gelirlerinin Artırılması
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B- Amaç ve Hedefler
2013-2017 dönemi Maliye Bakanlığı Stratejik Planında belirlenmiş
olan stratejik amaç ve hedefler ile 2016 yılına ilişkin belirlenen performans
hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin genel
çerçevesini gösteren Tablo aşağıda yer almaktadır.
2016 YILI MALİYE BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI ÇERÇEVESİ
STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYET

Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi
şekilde genişletmek
alınacaktır.

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve
Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen
rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi
bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.
oluşturmak

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Mali disiplini ve sürdürülebilir
büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve
kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının
Bütüncül Bir Yaklaşımla
Belirlenmesine Öncülük Etmek ve
Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde
yönetilmesi, izlenmesi ve
raporlanmasını sağlamak

Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri
doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı
sağlanacaktır.
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları
geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve
değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.

Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası
standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali
işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve
karar vericilere raporlanması sağlanacaktır.

Bütçe Yönetim Faaliyeti
Mali Kontrol Faaliyeti
Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti
Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti
Kamu Muhasebe Hizmetlerinin
Uyumlaştırılması Faaliyeti
Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
Muhasebe Destek Faaliyeti

Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması
Kamu taşınmazlarını ekonominin
amacıyla, taşınmaz yönetiminde politika belirleyen,
ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir
uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz
şekilde yönetmek
odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.

Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve
Mali Suçları Azaltmak

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

Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve
genişletmek

Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik
vermek üzere kamusal mali denetim icra edilecek ve
vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.

Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

Milli Emlak Taşra Faaliyeti
Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile
Mücadele Faaliyeti
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün
finansmanı ile etkin mücadele etmek

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile
etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve
denetim gerçekleştirilecektir.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün
Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti

Muhakemat ve hukuki danışmanlık
hizmetlerinde etkinliği artırmak

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat
Faaliyeti

Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını,
Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve
teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve
teknolojik altyapı geliştirilecektir.
kurumsal kültürü geliştirmek

Genel Yönetim Faaliyeti
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Amaç 1. Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir
Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli
Yönetmek
Hedef 1.
genişletmek

Vergi

tabanını

adil

ve

öngörülebilir

bir

şekilde

Toplumsal
ihtiyaçların
sürekli
arttığı
günümüzde
kamu
harcamalarının finansmanının temel unsuru vergilemedir. Bu kapsamda
vergilemenin adil olmasını ve mali fonksiyonunu yerine getirmesini
sağlayacak ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde vergi tabanının
genişletilmesi hedeflenmektedir.
Vergi tabanını genişletmek üzere vergileme potansiyeli olan alanlar
tespit edilecek, vergilendirilemeyen gelir ve faaliyetleri vergi kapsamına alma
çalışmaları sürdürülecektir. Mevcut muafiyet, istisna ve indirimler gözden
geçirilerek beklenen faydayı sağlayamadığı tespit edilenler kaldırılacaktır.
Plan döneminde mali güce göre vergilendirmeye ağırlık verilecektir.
Ekonomik büyümeyle birlikte dolaysız vergilerin payını artırıcı düzenlemeler
yapılarak gelişmiş ekonomilerle paralel bir yapıya kavuşturulacaktır. Ayrıca,
gelir dağılımında adaleti sağlamak amacıyla vergilerin toplumun farklı
ekonomik katmanları üzerindeki etkileri analiz edilecek ve yeniden
dağılımına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Sosyal devlet anlayışının bir
gereği olarak vergilemede yatay ve dikey eşitliği sağlayacak ve toplumun
dezavantajlı kesimlerini gözeten düzenlemeler yapılacaktır.
Ekonomide karar alıcılar için öngörülebilirliği sağlamak amacıyla vergi
düzenlemelerinde istikrar sağlanacaktır. Bu doğrultuda vergi mevzuatı ile
ilgili düzenleme ve değişiklikler yapılmadan önce ilgili kesimlerin görüş ve
önerileri alınacaktır. Yapılacak vergi düzenlemelerinde bir defalık veya geçici
süreli uygulamalardan kaçınılacak ve vergi düzenlemeleri yapılırken
kazanılmış hakların korunması ilkesine uyulacaktır.
Hedef 2. Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü
artıran bir vergi sistemi oluşturmak
Vergi sistemimizi toplumsal gelişmelerle uyumlu ve çağdaş bir hale
getirebilmek için mevzuat düzenlemelerinin yeterince açık, anlaşılabilir ve
kolay uyum sağlanabilir olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, vergi
mevzuatı ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde sadeleştirilecek,
günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden yazılacaktır. Ayrıca vergiye
uyum maliyeti her bakımdan düşürülecektir.
Ekonomik yapıdaki hızlı değişim nedeniyle vergi sisteminin rekabet
gücünü artıran ve mükellefleri destekleyen bir yapıda olması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda vergi düzenlemeleri yapılırken işletmelerin
küresel
rekabette
dezavantajlı
hale
gelmelerine
neden
olacak
düzenlemelerden kaçınılacak ve çifte vergilendirme anlaşmaları artırılacaktır.
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Yatırımları ve istihdamı teşvik eden vergi düzenlemeleri geliştirilecek,
Ar-Ge, teknoloji ve yenilikçilik teşvik edilecek, iş yapma maliyetleri
olabildiğince düşük tutulacaktır. Bunun yanında çevreye duyarlı büyüme
hedefleyen gelir politikalarına öncelik verilecektir.
Plan döneminde, milletlerarası alanda rekabet gücünü artırabilmek ve
değişimin öngördüğü yapıya uyum sağlayabilmek amacıyla ekonomideki
gelişmelere ve düzenlemelere duyarlı vergi politikaları geliştirilecek ve
girişimcileri destekleyen, iş yapma potansiyeline katkı sağlayan bir sistem
kurulacaktır.
Hedef 3. Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek
kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Ekonomik büyümeyi ve mali disiplini sürdürülebilir kılacak şekilde
3E’yi esas alan, kamunun önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir anlayış ve
çok yıllı bir perspektifle kaynak tahsisinin yapılması, uygulanması, izlenmesi
ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Bakanlığımız, ekonomideki gelişmelere paralel bir bütçe
politikası oluşturmak, bütçe politikası ve uygulamasının esnekliğini artırmak
ve 5018 sayılı Kanun’un tüm unsurlarıyla uygulanmasını sağlamak suretiyle
mali disiplinin güçlendirilerek sürdürülmesi çalışmalarına devam edecektir.
Plan döneminde ilgili idareler ile işbirliği içerisinde sürdürülebilir
büyümeyi destekleyen harcama politikaları oluşturulması kapsamında, ArGe harcamalarının GSYH içindeki payı ve etkinliği artırılacak, sürdürülebilir
çevre yatırımlarına destek verilecek, üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik
edilmesine yönelik öneriler geliştirilecek, kaynak tahsisinde dezavantajlı
kesimler gözetilecek ve bölgeler arası gelişmişlik farkını giderecek politikalara
destek verilecektir.
Kamu hizmetlerinin sunum yöntemlerine ilişkin alternatifler
değerlendirilecek ve kamu hizmetlerinin sunumunda ve finansmanında
kamu-özel işbirliği gibi alternatif modellerin geliştirilmesi çalışmaları
yapılacaktır.
Yeni kamu mali yönetim sisteminin işleyişinin etkinlik kazanması ve
mali mevzuatın uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla kamu idarelerinin
mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecektir. Bu doğrultuda merkezi
uyumlaştırma fonksiyonunu üstlenmiş olan Bakanlığımız, kamu idarelerinin
mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin düzenleme ve uygulamalarını
izleyecek, değerlendirecek ve sonuçları raporlayacaktır.
Ayrıca, performans bilgisini içeren, kamu hizmetlerini program
yaklaşımıyla ele alan bir bütçe yapısına geçilecek ve bütçe hazırlık sürecinin
yöntem, içerik ve niteliği artırılacaktır.
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Politika alternatifleri geliştirmeye ve politikaları bilimsel temele
oturtmaya yönelik olarak izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği
artırılacaktır. Buna yönelik olarak bilgi sistemlerinden, sayısal ve kurgusal
analitik yöntemlerden yararlanılarak izleme ve değerlendirmeye ilişkin
kurumsal kapasite artırılacak, harcama programları sürekli gözden
geçirilerek değerlendirilecek ve raporlanacaktır.
Mali karar ve uygulamalarda, mali yönetimin diğer aktörleri ve strateji
geliştirme birimleriyle işbirliği içerisinde katılımcı ve paylaşımcı yöntem ve
yaklaşımlar geliştirilecektir.
Hedef 4. Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi,
izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin, mali işlemlerine ilişkin süreçlerinin tüm
aşamalarını içeren entegre bir bilişim sistemi kurulacak ve plan döneminde
genel yönetimi kapsayacak şekilde genişletilecektir. İç ve dış paydaşların
desteği alınarak oluşturulacak sistemden tüm kamu idareleri yönetim
süreçlerinde yararlanacaktır.
Doğru, güvenilir, standart ve sürekli veri üretimi sağlanarak özellikle
vatandaşların hesap sorma sürecinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için
kamu hesaplarının kolayca izlenebileceği raporlar yayımlanacaktır. Ayrıca,
uzman olmayan vatandaşların anlayabileceği şekilde vatandaş bütçe raporu
yayımlanacaktır.
Genel yönetim mali tablolarının hazırlanması ve yayımlanması
milletlerarası standartlar ile uyumlu hale getirilecektir. İdarelerin bilgi işlem
altyapılarıyla entegrasyon sağlanarak mali yönetim sonuçlarına yönelik
uygun raporlar üretilecek ve kamu idarelerinin kullanımındaki kaynaklar,
kendi envanter ve kayıtlarında gösterilecektir. Envanterde yer alacak
taşınmazlar için ortak bir değerleme sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca
milletlerarası iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak kamu sektörü için mali
analiz teknikleri belirlenecektir.
Hedef 5. Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun
olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Milletlerarası ekonomide gayrimenkul sektörünün öneminin giderek
artması, kamu mülkiyetindeki taşınmazların etkin ve verimli yönetimini ön
plana çıkarmıştır. Bakanlığımız, konunun öneminin bilinci ile taşınmaz
yönetiminde yeniden yapılanma sürecine girmiştir.
Bu yapılanmada talep odaklı, merkeziyetçi ve işlemleri bizzat yapan bir
yapıdan vazgeçilerek arz odaklı, taşınmazların yerinden yönetilmesine önem
veren, politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen
proaktif bir yönetim yapısına geçiş hedeflenmektedir.
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Bu doğrultuda, Hazine kayıtlarına girmemiş taşınmazların tespit ve
tescilini de sağlayacak şekilde kapsamlı bir Hazine taşınmaz envanteri
çıkartılarak söz konusu taşınmazlar değerlendirme amacına göre tasnif
edilecektir.
Hazine taşınmazları alternatif kullanım alanlarına göre, talepler de göz
önünde bulundurularak doğru zamanda, etkin ve hızlı yöntemler ile arz
edilecektir. Bu kapsamda tanıtım ofisleri, elektronik ilanlar, yap-işlet-devret,
kamu-özel işbirliği gibi araç ve yöntemlerden yararlanılacaktır. Kamu
taşınmazları, bölgesel gelişmeleri dikkate almak suretiyle kamu ve özel
sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlanacaktır. Ayrıca,
taşınmazların milletlerarası standartlara uygun yöntemlerle değerleri
belirlenecektir.
Gerek kamu taşınmazlarının yönetilmesine ilişkin görev ve yetki
karmaşasının önlenmesi gerekse kurumsal deneyimlerin paylaşılarak kamu
taşınmazlarının değerlendirilmesi bakımından kurumlar arası koordinasyon
önem taşımaktadır. Bu nedenle ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak tescil,
ifraz ve imar işlemleriyle taşınmazların daha hızlı değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
Ayrıca, plan dönemi boyunca bilişim teknolojileri kapsamında coğrafi
bilgi sistemi gibi araçlardan da yararlanmak suretiyle taşınmazlara ilişkin
bilgi altyapısı tesis edilecek ve güncel tutulacaktır.
Küresel kriz sonrası dönemde yatırımların ve istihdamın artırılmasına
yönelik teşvik politikaları önem kazanmıştır. Bu noktada Bakanlığımız,
Hazine taşınmazlarını yatırımların ve istihdamın teşvikinde önemli bir
politika aracı olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda teşvik edilen
sektörlere uygun, optimal büyüklükte ve imarlı taşınmazlar belirlenerek arz
edilecektir. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bölge kalkınma
idareleri ve mahalli idareler ile işbirliği içerisinde Hazine arazileri
toplulaştırılacaktır.
Hazine taşınmazlarının yatırım ve istihdamın teşvikinde kullanılması,
yatırım maliyetlerinin aşağı çekilmesine, kalıcı istihdam alanları
oluşturulmasına ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına önemli
katkı sağlayacaktır.
Hazine taşınmazlarının kamu yararı esas alınarak kamu idarelerine
tahsis edilmesine yönelik politikalar üretilecek ve uygulanacaktır. Kamu
idarelerinin ihtiyaçlarını öngören Hazine taşınmaz portföyü oluşturulacak,
kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için bu
taşınmazlar kamu idarelerine yeterli miktarda ve hızlı tahsis edilecektir.
Özellikle atıl taşınmazların elde tutulmasını engellemek amacıyla kamu
idarelerine tahsis edilen veya mülkiyeti devredilen taşınmazların 3E temelli
olarak kullanımı sağlanacak ve izlenecektir.
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Diğer taraftan ilgili idareler ve yerel yönetimlerle daha etkin işbirliği
yapılarak
kamu
hizmetlerine
tahsis
edilmeyen
ve
ekonomiye
kazandırılamayan rezerv taşınmazların izinsiz kullanımı engellenecektir.
Amaç 2. Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Hedef 6. Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması ve kayıtlı ekonominin
genişletilmesi, güçlü bir ekonomi için kritik öneme sahiptir. Bu hedef
kapsamında öncelikle mevcut vergi mevzuatı gözden geçirilecek varsa kayıt
dışılığa neden olan hükümler uygulamadan kaldırılacak ve gerekli mevzuat
değişiklikleri yapılacaktır. Ayrıca, başka idarelerin mevzuatlarında kayıt
dışılığa neden olan düzenlemeler varsa ilgili idareler ile işbirliği içerisinde
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Kayıtlı ekonominin faydalarına ilişkin farkındalık oluşturmak üzere
kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ortamı geliştirilerek
toplumsal bilinci artırmaya yönelik kapsamlı faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, kayıt dışılık sektörler bazında analiz edilerek kayıt dışılıkla
mücadelede sektörlerin desteği alınacak ve vergi sistemine uymamanın
maliyeti artırılacaktır.
Ekonomik
faaliyetlerin
kayıt
altına
alınabilmesinde
para
hareketlerinin izlenebilirliği önemli bir faktördür. Bu kapsamda para
hareketlerinde kaydi sistem yaygınlaştırılacak ve güçlü bir bilgi, iletişim ve
teknoloji altyapısıyla ekonomik faaliyetlerin izlenebilirliği artırılacaktır.
Vergi denetiminde uzmanlaşma ve iş bölümünün gerçekleştirilmesi,
performans yönetimi sisteminin kurulması, etkinlik ve verimliliğin artırılması
amacıyla gerçekleştirilen yapılanma ile denetim tek çatı altında toplanmıştır.
Vergi denetiminde etkinliğin artırılmasına yönelik olarak bilişim
teknolojileri üzerinden her türlü bilgi, veri ve istatistik kullanılmak suretiyle
risk analiz sistemi oluşturulacak ve sektörel vergi inceleme kılavuzları
hazırlanacaktır. Bununla birlikte hayata geçirilecek yeni stratejilerle vergi
incelemeleri daha kısa sürelerde sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ilgili kamu idareleri ile yakın
işbirliği içerisinde, organize vergi kaçakçılığına konu olan alanlar tespit
edilecek ve konuya ilişkin inceleme yöntem ve teknikleri geliştirilecektir.
Hedef 7. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile
etkin mücadele etmek
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkin işleyen bir ekonomiye ve
temiz bir topluma ulaşmak için suç gelirlerinin aklanması ve terörün
finansmanıyla etkin mücadele yürütülmesi hedeflenmektedir.
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Suç gelirlerinin aklanması; suç işlemek suretiyle elde edilen
kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesiyle yasal
yollardan elde edilmiş görüntüsü kazandırılmasıdır. Aklama suçunun, bu
suça kaynaklık eden öncül suçtan ayrı bir suç olarak sayılmasındaki asıl
amaç, suç gelirlerinden yararlanan kişileri bu gelirlerden mahrum etmek
suretiyle kazanç elde etmek amacıyla işlenen suçların engellenmesidir.
Dolayısıyla aklama suçu ile mücadele, öncül suçlarla mücadelenin de önemli
bir aracıdır. Benzer biçimde, terör örgütlerinin finans kaynaklarının
kurutulması ve elde edilen fonların dağıtım kanallarının engellenmesi
ülkemizin en önemli sorunu olan terörle mücadelede hayati öneme sahiptir.
Bu bağlamda, terörün finansmanı ile mücadelede temel amaç, terör
örgütlerinin finansman kaynaklarını tespit etmek, fon hareketlerini izlemek
ve terör örgütüne fon sağlama araç ve yollarını engellemektir.
Bu hedef doğrultusunda, risk odaklı analiz ve denetim çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Finansal sektör odaklı şüpheli işlem bildirimi standardı
için yapılan katılımlı çalışmalar sürdürülecek ve finansal olmayan sektörlere
de yaygınlaştırılacaktır. Bu alanda kolluk ve istihbarat birimleriyle ortak
çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca bilgi teknolojileri altyapısı güçlendirilecek
ve sektörel, bölgesel veya konjonktürel gelişmelere bağlı ve değişen trendlere
uygun olarak genel analiz çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Mali suçlarla mücadele alanında paydaşların farkındalığı artırılacaktır.
Bu kapsamda paydaşlara ve yükümlülere yönelik eğitim ve bilgilendirme
faaliyetleri düzenlenecektir.
Mali suçlarla mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde
yürütülmesini sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik milli
ve milletlerarası düzeyde işbirliği artırılacaktır. Bununla birlikte
milletlerarası standartlara uyum kapsamında gerekli mevzuat çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Amaç 3. Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık
ve Muhakemat Hizmeti Sunmak
Hedef 8. Muhakemat
etkinliği artırmak

ve

hukuki

danışmanlık

hizmetlerinde

Hukuk hizmetlerinin yürütülmesinde uygulama birliği ve sadeleşme
sağlanmasına yönelik çok sayıda hukuki düzenleme tek bir yasal düzenleme
ile birleştirilerek genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli
idarelerin muhakemat ve hukuk danışmanlığı hizmetlerinde etkinliğin
sağlanması alanında önemli bir adım atılmıştır.
Plan döneminde dava açma ve takip süreçlerinin etkinleştirilmesine
yönelik olarak Bakanlığımızca takip edilecek davalar usul ekonomisine
uygun olarak kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Takip edilen davalarda yargı
sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak, kararların en kısa sürede
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infazı temin edilecek ve tahsilat hızlandırılacaktır. Ayrıca,
yürütülmesinde diğer idareler ile işbirliği güçlendirilecektir.

davaların

Dava takip kapasitesinin geliştirilmesi için avukatların belli alanlarda
uzmanlaşması sağlanacak, avukat başına düşen dosya sayısı azaltılacak ve
teknolojik imkânlardan yararlanmak suretiyle içtihat ve mütalaaların
paylaşılabildiği bir ortam oluşturulacaktır.
Bakanlığın sahip olduğu devletin hukuk hafızası diğer idarelerin
hizmetine sunulacak ve avukatların mütalaa alanında uzmanlaşması
sağlanarak çözüm odaklı mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Amaç 4. Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Hedef 9. Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını,
teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Bakanlığımızın stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere
ulaşabilmesi kurumsal kapasitenin gelişimi ile mümkündür.
Bakanlıkta ölçülebilir, analiz edilebilir ve kontrol edilebilir bir yönetim
yapısı geliştirilmesi kapsamında süreç temelli, risk odaklı iç kontrol yönetim
modeli oluşturulacak, iç kontrol uygulamaları taşrada tam anlamıyla hayata
geçirilecek ve stratejik amaç ve hedeflerin etkililiğini ölçme ve
değerlendirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Bakanlığımız çağdaş yönetim anlayışına uygun bir şekilde personel
yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmeyi hedeflemektedir. Plan
döneminde performans değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir.
Bakanlık hedeflerinin gerçekleştirilmesinin en önemli unsuru, insan
kaynaklarının niteliğini artırmaktır. Bunun için milletlerarası gelişmeler
takip edilerek eğitim ihtiyaçları planlanacak, kapasite geliştirici planlı
eğitimler gerçekleştirilecek ve yurt içi ve yurt dışı eğitim imkânları ihtiyaçlara
uygun olarak yönetilecektir.
Plan döneminde Bakanlık teşkilat yapısı, vizyona ulaşmaya yönelik
olarak geliştirilecektir. Bu çerçevede, maliye politikası önceliklerinin
belirlenmesi ve bu alanda her türlü araştırmanın yapılması amacıyla Maliye
Araştırmalar Merkezi kurulacaktır. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi (MAYEM)
yeniden yapılandırılarak milletlerarası niteliğe sahip ve tüm kamuya eğitim
verebilen bir eğitim merkezi haline dönüştürülecektir.
Ayrıca, merkez ve taşra arasındaki görev dağılımı açık bir şekilde
tanımlanarak taşraya verilen yetkiler artırılacaktır.
Milletlerarası kuruluşlarla ilişkiler ve Avrupa Birliğine
çalışmaları Bakanlık içinde koordinasyon içerisinde yürütülecektir.

uyum
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Bakanlık kurumsal kapasitesini güçlendirme yollarından birisi de
teknolojik altyapının geliştirilmesidir. Bu kapsamda, mevcut bilgi ve iletişim
sistemlerinin etkinliği artırılacak, teknoloji yatırım politikası geliştirilecek ve
karar alma süreçlerini güçlendirmek üzere karar destek sistemi
kurulacaktır.
Merkez birimlerinin ve taşra teşkilatının yürütülen politika ve
uygulamalarda etkinliğini artırmak için Bakanlık içerisinde yatay ve dikey
iletişim kanalları ve birimler arası işbirliği geliştirilecektir.
Maliye politikasının belirlenmesine katkı sağlayan ve bu politikalardan
etkilenen tüm kesimlerle iletişimin ve işbirliğinin artırılması kapsamında
işbirliği yöntemi ve her bir hedef kitle ile ilgili iletişim ihtiyacı belirlenecektir.
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C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Performans Hedefi 1: Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre
vergi alınacaktır.
Devletin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde kullanılan finansman
kaynaklarından birisi de vergilendirmedir. Vergilendirmeden beklenen
amacın gerçekleştirilmesinde, vergi yükünün mükellefler arasında mümkün
olduğunca adil bir düzeyde dağıtılması önem taşımaktadır. Bu çerçevede
vergi yükünün adil dağılımında verginin mali güce göre alınması prensibi ön
plana çıkmaktadır.
Vergilendirme sistemimiz, vergi tabanının adil ve öngörülebilir bir
sistem olmasına hizmet edecek şekilde oluşturulmuştur. Vergileme
potansiyeli olan alanların tespit edilmesi ve vergilendirilemeyen gelir ve
faaliyetlerin vergi kapsamına alınmasına yönelik çalışmalara 2016 yılında da
devam edilecektir. Bu kapsamda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi
Kanunlarında yer alan bazı istisnaların kapsamının daraltılmasına ilişkin
düzenlemeler yapılacaktır.
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında vergi tabanını genişletmeye yönelik
olarak kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilendirilmesindeki
istisnaların daraltılması, Türkiye’de kalma süresi üç tam yılı aşan iş
adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın çalışanlarının tüm kazançları
üzerinden vergilendirilmesi, taşınmazların konut olarak kiralanmasından
elde edilen gelirin beyanında uygulanan götürü giderin elde edilen hasılat
tutarına göre sınırlandırılması, belli bir hasılat tutarı üzerinde gelir elde
edilmesi halinde ise kaldırılması, haklar ile taşınmazların konut olarak
kullanım dışındaki amaçlarla kiraya verilmesinden elde edilen hasılat için ise
götürü gider uygulamasına son verilmesine ilişkin düzenlemeler
öngörülmektedir.
Öngörülen düzenlemeler performans hedefinin gerçekleştirilmesine
yönelik olup, vergileme kapsamını genişleterek mali güce göre vergi
alınmasını sağlayacaktır. Bundan sonraki dönemde de vergi dışı kalmış,
vergilendirilebilir unsurlar ile mükelleflerin kavranması için her türlü imkân
kullanılmaya çalışılacak ve çalışmalar 2016 yılında da devam edecektir.
Ayrıca Öncelikli Dönüşüm Programı gibi temel politika metinlerinde
yer verilen vergi harcamalarının azaltılmasına ilişkin olarak yürütülen
çalışmalara müteakip mevcut indirim, istisna ve muafiyetlerin etki
analizlerinin yapılması, beklenen faydayı sağlamadığı tespit edilenlerin
kaldırılması öngörülmektedir.
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Faaliyetler
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında gerek Bakanlığımızın gerekse diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının vergi mevzuatına ilişkin yaptığı düzenlemeler temel
politika metinlerinde yer alan amaç ve hedefler de göz önünde
bulundurularak
değerlendirilmekte
ve
ilgili
kamu
idareleriyle
paylaşılmaktadır. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatın hazırlanmasıyla ilgili
çalışmaların yürütülmesi, devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve
tekliflerini inceleyerek görüş bildirilmesi Bakanlığımızın temel görev ve
fonksiyonları arasında yer almaktadır. Bu görev ve fonksiyonları yerine
getirirken, paydaşların görüşü alınmakta, ortak akılla mevzuat
düzenlemelerine yön verilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca Vergi Usul Kanununun güncel gelişmelere paralel olarak gözden
geçirilmesi başta olmak üzere mevzuatın daha iyi anlaşılması ve
sadeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
Performans Göstergeleri3
Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı:
Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı, bütçe tahminlerinde
kullanılmak ve uluslararası karşılaştırmalarda yararlanılmak amacıyla
hesaplanmaktadır. Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payının artması
vergileme kapasitesinin genişlediğinin önemli bir göstergesidir. Bu gösterge
2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde % 19,9 olarak tahmin edilmekte olup,
göstergenin
gerçekleşmesi
makroekonomik
büyüklüklere
bağlı
bulunmaktadır. Söz konusu oranın tespitinde mahalli idare vergi gelirleri ile
sosyal güvenlik prim gelirleri dikkate alınmamıştır.
Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış:
Vergi harcaması kavramı; en genel anlamda devletlerin gelir toplamını
azaltan, standart vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve
muafiyetler olarak tanımlanabilir. Söz konusu gösterge takip edilirken vergi
harcaması olarak vergi sistemimizdeki Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi,
Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve diğer bazı kanunlarda
potansiyel olarak vergi harcaması niteliği taşıdığı düşünülen düzenlemeler
ele alınmaktadır. Bu kapsamda mevcut parametreler çerçevesinde bir önceki
yıla göre 2016 yılı için vergi harcamalarının GSYH oranındaki azalışın % 0,2
oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Performans göstergesi hedef değerleri vergi gelirleri ve GSYH gerçekleşmelerine göre güncellendiğinden 2014 yılı
Faaaliyet Raporu ile 2016 yılı Performans Programında yer alan 2014 gerçekleşme değerleri farklılık arz etmektedir
3
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Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı:
Mevcut vergi sistemimizin gelişmiş ekonomilerle uyumlu olması
kapsamında, dolaylı/dolaysız vergi yükü (mahalli İdare dâhil/hariç, sosyal
güvenlik primleri dâhil/hariç ve işsizlik sigorta fonu prim gelirleri
dâhil/hariç gibi) birçok unsurla beraber hesaplanmaktadır. OECD'nin
benimsediği sınıflandırmada da bu unsurlara yer verilmekte olup,
karşılaştırmaya esas oranlar bu unsurlara göre değişmektedir. 2016 yılı
toplam vergi gelirleri içerisindeki dolaysız vergilerin payının hesabında,
2016-2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısında yer alan (B)
Cetveli, Orta Vadeli Programda yer alan nominal büyümeye dayalı mahalli
idare vergi gelirleri tahminleri ile Kalkınma Bakanlığından alınan sosyal
güvenlik prim gelirleri ve işsizlik sigortası fonu prim gelirleri dikkate
alınmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı için dolaysız vergilerin payının % 53,28
olacağı tahmin edilmektedir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Sürdürüle bilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirle nmesine Öncülük
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Vergi tabanını adil ve öngörüle bilir bir şekilde genişle tmek

Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi
alınacaktır.

Performans Hedefi

Vergi yükünün adil dağılımında verginin mali güce göre alınması prensibi ön plana çıkmaktadır. Vergi tabanının adil ve öngörüle bilir bir şekilde genişle tilmesi hedefi
çerçevesinde vergile me potansiyeli olan alanların tespit edilmesi ve vergile ndirile meyen gelir ve faaliyetle rin vergi kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

1 Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı

Yüzde

20,14

20,76

19,9

2 Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış

Yüzde

1,75

0,02

0,2

3 Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı

Yüzde

52,02

51,56

53,28

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.588.800

0

1.588.800

1.588.800

0

1.588.800
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı
oluşturulacaktır.
7 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere üst
düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği
artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Usul Kanununun güncel gelişmelere paralel olarak gözden geçirilmesi başta olmak üzere mevzuatın daha iyi
anlaşılması ve sadeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

3.108.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

426.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

438.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

3.972.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
3.972.000
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Performans Hedefi 2: Az sayıda, kolay anlaşılabilen
sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.

ve

uyum

Küreselleşmenin giderek hızlanmasıyla ülkemiz adına yapılan
düzenlemelerin uluslararası alanda da karşılaştırılabilme olanağının olması
rekabet edebilirlik açısından önemlidir. Vergi, devletin fonksiyonlarını
gerçekleştirebilmesi bakımından önemli bir finansman aracı olmasının
yanında; gelir dağılımının düzenlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması
gibi sosyo-ekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde de önemli bir araçtır.
Ülkeler arasında rekabeti sağlayacak şekilde vergilendirme aracının
kullanılması uluslararası alanda söz sahibi olabilmek, uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapabilmek açısından önem arz etmektedir.
Ekonomik yapıdaki hızlı değişim nedeniyle vergi sisteminin, rekabet
gücünü artıran ve mükellefleri destekleyen bir yapıda olması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan vergi düzenlemeleriyle işletmelerin
küresel rekabette dezavantajlı hale gelmelerine neden olacak düzenlemeleri
ortadan kaldırmaya ve uluslararası alanda mükerrerliği önlemeye yönelik
anlaşmaların yapılması çalışmalarına devam edilecektir.
Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi Kanunları birleştirilerek doğrudan vergilere yönelik
mevzuatın sadeleştirilmesi, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir
mevzuat oluşturulması öngörülmektedir.
Ayrıca Vergi Usul Kanununun ekonomik ve sosyal politikalara uyum
sağlaması, sade ve kolay uygulanabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla
gözden geçirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Faaliyetler
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında gerek Bakanlığımızın gerekse diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının vergi mevzuatına ilişkin yaptığı düzenlemeler temel
politika metinlerinde yer alan amaç ve hedefler de göz önünde
bulundurularak
değerlendirilmekte
ve
ilgili
kamu
idareleriyle
paylaşılmaktadır. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatın hazırlanmasıyla ilgili
çalışmaların yürütülmesi, devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve
tekliflerini inceleyerek görüş bildirilmesi Bakanlığımızın temel görev ve
fonksiyonları arasında yer almaktadır. Bu görev ve fonksiyonları yerine
getirirken, paydaşların görüşü alınmakta, ortak akılla mevzuat
düzenlemelerine yön verilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca Vergi Usul Kanununun güncel gelişmelere paralel olarak gözden
geçirilmesi başta olmak üzere mevzuatın daha iyi anlaşılması ve
sadeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
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Performans Göstergeleri
Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler:
Milletlerarası rekabet ortamı içerisinde ülkemizin rekabet gücünün
geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak takip edilen endeksler aşağıda
yer almaktadır:
 İş Ortamı Raporu, Dünya Bankası
 İş Yapmak İçin En İyi Ülkeler Sıralaması, Forbes
 Dünya Rekabet Yıllığı, Uluslararası Yönetim Gelişimi Enstitüsü
 Küresel Rekabet Gücü Raporu, Dünya Ekonomi Forumu (WEF)
Diğer ülke uygulamalarını takip edebilmek ve uluslararası yatırımcılar
için öngörülebilir veri temin edilebilmesini sağlamak açısından uluslararası
yayımlarda yer almak önemli olup 2016 yılında da söz konusu endekslerde
ülkemizi bir üst seviyeye taşıyacak çalışmalar yapılacaktır.
Vergi mevzuatının geliştirilmesine ilişkin hazırlanan sektör raporu
sayısı:
Vergi mevzuatının geliştirilmesi ve güncel ekonomik gelişmelerin takip
edilebilmesine yönelik sektörel raporlar hazırlanmaktadır.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Sürdürüle bilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirle nmesine Öncülük
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Basit , küresel gelişmele re duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi
oluşturmak

Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir
vergi mevzuatı oluşturulacaktır.

Performans Hedefi

Bu hedef kapsamında Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları birle ştirile rek doğrudan vergile re yönelik mevzuatın sadele ştirilmesi,
kolay anlaşılabile n ve uyum sağlanabile n bir mevzuat oluşturulması öngörülmektedir.
Ayrıca Vergi Usul Kanununun ekonomik ve sosyal polit ikalara uyum sağlaması, sade ve kolay uygulanabilir bir hale getirile bilmesi amacıyla gözden geçirilmesine ilişkin
çalışmalar devam etmektedir.

Performans Göstergeleri
1 Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler

Ölçü Birimi

2014

Adet

2 Vergi mevzuatının geliştirilmesine ilişkin hazırlanan sektör raporu sayısı Adet

2015

2016

2

0

2

-

3

2

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.191.600

0

1.191.600

1.191.600

0

1.191.600
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı
oluşturulacaktır.
7 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere üst
düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği
artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Usul Kanununun güncel gelişmelere paralel olarak gözden geçirilmesi başta olmak üzere mevzuatın daha iyi
anlaşılması ve sadeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

3.108.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

426.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

438.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

3.972.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
3.972.000
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Performans Hedefi 3: Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri
doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Ekonomik büyümeyi ve mali disiplini sürdürülebilir kılacak şekilde;
3E'yi esas alan, kamunun önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir anlayış ve
çok yıllı bir perspektifle kaynak tahsisinin yapılması, uygulanması, izlenmesi
ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda Bakanlığımız, ekonomideki gelişmelere paralel bir bütçe
politikası oluşturmak, bütçe politikası ve uygulamasının esnekliğini artırmak
ve 5018 sayılı Kanunun tüm unsurlarıyla uygulanmasını sağlamak suretiyle
mali disiplinin güçlendirilerek sürdürülmesi çalışmalarına devam edecektir.
Faaliyetler
Bütçe Yönetim Faaliyeti
Bütçe hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak kamu idarelerinin bütçe
hazırlık çalışmaları sırasında göz önünde bulunduracakları teknik ilkeler
tespit edilerek ödenek teklif tavanları belirlenmekte,
bütçe hazırlık
çalışmaları koordine edilmekte; bütçe teklifleri değerlendirilmekte, bütçe
müzakereleri yapılmakta ve merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına son
şeklini vermeye yönelik işlemler yürütülmektedir.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince hazırlanan ve
Bakanlığımıza gönderilen performans programları ve faaliyet raporları
Yönetmelik ve Rehbere uygunluk açısından değerlendirilmekte ve gerekli
görülen hallerde ilgili idarelere geri bildirim yapılmaktadır.
Bütçenin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler
doğrultusunda ve takip edilen ekonomi ve maliye politikalarıyla uyumlu bir
şekilde uygulanmasını sağlamak üzere;
 Ayrıntılı harcama/finansman programlarının hazırlanması, vize
edilmesi ve revize işlemleri yapılmaktadır.
 Kamu idarelerinin yıl içi ödenek ihtiyaçları değerlendirilmekte ve
sonuçlandırılmaktadır.
Mali disiplinin korunması, tutarlı dengeli ve etkili bir bütçe
politikasının uygulanması amacıyla genel yazı, tebliğ, rehber, usul ve esaslar
gibi düzenlemeler yapılmakta ve kamu idareleri ile paylaşılmaktadır.
Ayrıca, performans esaslı bütçelemenin uygulaması ve geliştirilmesi
kapsamında; performans esaslı bütçeleme ile faaliyet raporlarına ilişkin
olarak ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini hazırlamak, uygulamaları
izlemek ve geliştirmek, performans esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesi için
uluslararası uygulamaları araştırmak, değerlendirmek, yeni modeller
önermek ve raporlamak, kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek,
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danışmanlık yapmak, Kalkınma Bakanlığı ile stratejik planlama ve
performans esaslı bütçelemenin uyumunun koordine edilmesine ilişkin
hizmetler yürütülmektedir.
Diğer taraftan bu faaliyet kapsamında IMF, Dünya Bankası, OECD,
NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve
diğer milletlerarası mali kuruluşlar ile görev alanıyla ilgili ilişkilerin
yürütülmesi, milletlerarası değerlendirme (rating) kuruluşları ve banka
temsilcileri ile görüşülerek bütçe performansı konusunda bilgi verme
hizmetleri de yürütülmektedir.
Mali Kontrol Faaliyeti
Mali kontrol faaliyeti kapsamında;
 Bütçe, kadro, personel, harcırah, taşıt, sağlık ve sosyal güvenlik, iş
hukuku ile mahalli idareler mevzuatının öngördüğü hallerde periyodik
olarak, diğer durumlarda gerekli görüldükçe, yenileme, iyileştirme veya
geliştirme amacıyla mevzuat taslakları hazırlamak, mali kontrol ve uygulama
birliğinin sağlanması amacıyla, ihtiyaca binaen tebliğ, genelge veya genel
yazı yayımlamak,
 Harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü mevzuat
taslaklarını inceleyerek bunlar hakkında ilgili ihtisas birimlerinden görüş
alarak Bakanlığın görüşünü hazırlamak,
 Mevzuatın uygulanmasına yönelik yazılı ve sözlü görüş vermek,
 Bakanlığımız aleyhine açılan idari davalarda savunma, itiraz,
temyiz ve karar düzeltme yolları ile mali hususları ihtiva eden ve Hazineyi
ilgilendiren diğer kurumlar aleyhine açılmış davalara karşı hazırlanacak
savunmaya esas olmak üzere görüş vermek, iş ve işlemleri yürütülmektedir.
Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti
Ekonomik ve sektörel analiz faaliyeti kapsamında makroekonomik
göstergeler ile ilgili verileri izlemek, analiz etmek ve tabloları hazırlamak,
bütçe gelir ve gider gerçekleşmelerini izlemek ve analiz etmek, Türkiye ve
dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin bütçe
üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yapmak, orta ve uzun vadeli
alternatif makroekonomik ve mali politikalar geliştirmek ve önermek,
geliştirilen makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların etkilerini
tahmin etmek, ekonometrik ve istatistiksel analiz yapmak, duyarlılık analizi,
uzun vadeli tahminler, zaman serisi analizi ve güvenilirlik analizleri yoluyla
mali sürdürebilirliği test etmek gibi iş ve işlemler yürütülmektedir.
Bu faaliyet kapsamında diğer taraftan, ekonomik, mali ve sektörel
analizler yapılmakta, hazırlanan belge, rapor ve sunumlar ilgisi itibarıyla
Bakanlık üst yönetimine ve diğer ilgililere sunulmaktadır.
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Ayrıca bu faaliyet kapsamında;
 Günlük ve haftalık ekonomik gelişmeler takip edilerek bilgilendirme
mailleri, günlük piyasa raporları, ekonomi haber özetleri, temel ekonomik
göstergeler ve haftalık ekonomik gelişmeler raporu,
 Üçer aylık periyotlarla Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin
gelişmeler ile kamu maliyesine ilişkin gelir-gider politikaları, borç yönetimi,
sosyal güvenlik ve devlet malları yönetimine ilişkin gelişmelerin analizinin
yapıldığı Mali Görünüm Raporu,
 Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde makroekonomik gelişmelerin, bütçe
dengesi, vergi gelirleri, borç istatistikleri, vergi yükleri, ücret ve milli emlak
konularına ilişkin verilerin özet tablolar halinde sunulduğu Ekonomik
Göstergeler Kitapçığı,
 Türkiye, dünya ekonomisi ve finansal piyasalara ilişkin
konjonktüre özel konuların detaylı bir şekilde incelenmesiyle oluşturulan
araştırma raporu/bilgi notları,
 Bakan ve üst yönetime, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin
gerekli bilgileri sağlama ve danışmanlık yapma amacıyla hazırlanan
konuşma notu ve sunumlar,
 Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgi vermek, ekonomik
verileri analiz etme ve kamu kaynaklarının tahsis edildiği bütçe sürecinde
etkinliği, hesap verebilirliği ve saydamlığı artırma amacıyla 5018 sayılı
Kanunun 18’inci maddesi gereğince hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor,
 Bakanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda
yapacağı Bütçe Sunuş Konuşmaları hazırlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH içindeki payı:4
Mali disiplinin göstergelerinden birisi de bütçe açıklarının
sürdürülebilir düzeyde olmasıdır. Bu kapsamda merkezi yönetim gelirleri ile
giderleri arasındaki farkın GSYH’ye oranı takip edilecektir.
Gözden geçirilen harcama alanlarına ilişkin üretilen rapor sayısı:
Bu gösterge ile kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, mevcut
kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla tespit edilen

“Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı” performans göstergesinin 2014 yılı gerçekleşme değeri,
Orta Vadeli Program (2016-2018)’dan alınmıştır. Sözkonusu göstergenin 2014 yılı gerçekleşme değeri 2014 Yılı
İdare Faaliyet Raporunda GSYH rakamının tahmini değeri alınarak hesaplanmıştır.
4
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harcama alanlarına ilişkin öneriler geliştirilerek hazırlanan raporlarla kamu
harcamalarına yönelik alternatif maliyetler değerlendirilecektir.
Performans programı değerlendirilen idare sayısı:
İdareler tarafından hazırlanan performans programlarından teklif,
tasarı ve nihai aşamalarına ilişkin olarak değerlendirilenlerin sayısı takip
edilecektir.
Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik yapılan analiz
sayısı:
Bu gösterge ile mali disiplin ve kaynak tahsisi süreçleri hakkında
hazırlanan, üst yönetim ya da kamuoyu ile paylaşılan öneri (bilgi notu,
rapor, sunum vb. yazılı dokümanlar) sayısının izlenmesi ve böylece kaynak
tahsisi ve kullanım süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik kurumsal
çabaların artırılması planlanmaktadır.
Program Bazlı Performans Bütçe Projesi tamamlanma oranı5:
Kamu hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarını gösteren bir program
sınıflandırmasının geliştirilmesi, kaynak tahsis ve kulanım süreçlerinin
performans bilgisi temelli bir yapıya kavuşturulması ve böylece performans
esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesine ilişkin 2012 yılından itibaren
yürütülen Program Bazlı Performans Bütçe Projesinin ilerleme durumu
izlenecektir.
Ekonomiyi izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı6:
Hazırlanan rapor sayısını; Yıllık Ekonomik Rapor, Bakanın yıl
içerisinde çeşitli konularda gerçekleşen programlara katılımları ve Plan
Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul bütçe sunuşları için hazırlanan konuşma
ve sunumlar, Ekonomik Göstergeler Kitapçığı, Makroekonomik Görünüm
Raporu, Araştırma Raporu ve Bilgi Notlarından oluşan toplam sayı
belirlemektedir.

Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje sayısı göstergesi bu göstergenin izlenebilirliğini ve
ölçülebilirliğini sağlamak için Sayıştay’ın önerisi doğrultusunda revize edilerek yerine Program Bazlı Performans
Bütçe Projesi tamamlanma oranı göstergesi takip edilecektir.
5

2016 yılından itibaren Sayıştay'ın Performans Denetim Raporunda yer alan değerlendirmeleri göz önüne alınarak
gösterge kapsamında değişiklik yapılmıştır. Günlük Piyasa Raporları, Haber Özetleri, Temel Ekonomik Göstergeler
ve Haftalık Ekonomik Gelişmelerden oluşan Günlük Raporlar gösterge kapsamında izlenmeyecektir.
6
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım
süreçlerini etkinleştirmek

Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E
temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.

Performans Hedefi

Ekonomik büyümeyi ve mali disiplini sürdürülebilir kılacak şekilde; 3E'yi esas alan, kamunun önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir anlayış ve çok yıllı bir perspektifle
kaynak tahsisinin yapılması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı

Yüzde

2 Gözden geçirilen harcama alanlarına ilişkin üretilen rapor sayısı

Adet

3 Performans programı değerlendirilen idare sayısı
4 Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik yapılan analiz sayısı

2014

2016

-1,3

-1,2

-1,3

1

3

3

Adet

111

141

130

Adet

12

12

6

30

50

75

920

897

163

5 Program Bazlı Performans Bütçe Projesi tamamlanma oranı (kümülatif) Yüzde
6 Ekonomiyi izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı

2015

Adet

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1 Bütçe Yönetim Faaliyeti

8.439.270

0

8.439.270

2 Mali Kontrol Faaliyeti

8.190.180

0

8.190.180

3 Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

2.849.395

0

2.849.395

19.478.845

0

19.478.845

Genel Toplam
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve
dağılımı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Bütçe Yönetim Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe yönetim faaliyeti kapsamında, bütçe hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak kamu idarelerinin göz önünde
bulunduracakları teknik ilkeler tespit edilerek ödenek teklif tavanlarının belirlenmesi, bütçe hazırlık çalışmalarının koordine
edilmesi; bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi, bütçe müzakereleri ve merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına son şeklinin
verilmesi ve yıl içi bütçe uygulama faaliyetleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

6.349.570

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

863.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

188.700

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0
88.000
950.000

8.439.270

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
8.439.270
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek
ve dağılımı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Mali Kontrol Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali kontrol faaliyeti kapsamında;
- Bütçe, harcırah, taşıt, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına ilişkin mevzuat taslaklarının hazırlanması, mali kontrol ve
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tebliğ, genelge veya genel yazı yayımlanması,
- Harcama politikalarına ilişkin mevzuat taslaklarına Bakanlık görüşünün hazırlanması,
- Mevzuatın uygulanmasına yönelik yazılı ve sözlü görüş verilmesi faaliyetleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

7.030.680

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

966.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

193.500

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

8.190.180

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
8.190.180
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı
sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ve sektörel analiz faaliyeti kapsamında makroekonomik gelişmeleri izlemek ve bütçe üzerindeki etkilerini araştırmak,
uzun vadeli alternatif makroekonomik ve mali politikalar geliştirmek ve önermek, geliştirilen makro modeller ile ekonomik ve
sosyal politikaların etkilerini tahmin etmek, çeşitli yöntemlerle mali sürdürebilirliği test etmek gibi faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

1.416.545

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

413.000
1.019.850

2.849.395

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
2.849.395

56

Performans Hedefi 4: Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol
araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve
değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Yeni kamu mali yönetim sisteminin işleyişinin etkinlik kazanması ve
mali mevzuatın uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla kamu idarelerinin
mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecektir. Bu doğrultuda merkezi
uyumlaştırma fonksiyonunu üstlenmiş olan Bakanlığımız, kamu idarelerinin
mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin düzenleme ve uygulamalarını
izleyecek, değerlendirecek ve sonuçları raporlayacaktır.
Faaliyetler
Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında mali yönetim ve kontrol ile iç denetim
alanlarında merkezi uyumlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdaki iş ve hizmetler
yürütülmektedir:
 5018 sayılı Kanun uyarınca mali yönetim ve iç kontrol alanında
düzenleme (birincil, ikincil ve üçüncül düzey) taslakları hazırlamak, mali
yönetim ve iç kontrole ilişkin standart ve yöntemleri belirlemek,
 Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrole ilişkin düzenleme ve
uygulamalarını rapor ve bilgi almak, anket ve soru formları oluşturmak
suretiyle
izlemek,
değerlendirmek,
rehberlik
hizmeti
vermek
ve
uyumlaştırmak,
 Ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini
bunların uygulanması yönünde çalışmalar yapmak,

araştırmak,

 Mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin eğitim programları
düzenlemek,
 Mali hizmetler uzman yardımcılığı
sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

özel

yarışma

ve

yeterlik

 İç denetçilere yönelik eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikleri
planlamak ve gerçekleştirmek,
 İç denetçi aday belirme sınavı hazırlık çalışmalarını yürütmek,
Sertifika Eğitimi içeriğini hazırlamak ve sertifika sınavına ilişkin diğer işleri
yürütmek,
 İç denetim otomasyon projesini yürütmek,
 İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (İDDK) sekretarya hizmeti
vermek.
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 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca
İDKK’nın merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde iç denetim alanında
gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak ve Kurulun görüşüne sunmak,
 Kamu İç Denetim Genel Raporu Taslağını hazırlamak ve Kurula
sunmak,
 Kamu İç
işlemleri yapmak,

Denetçi

Sertifikasının

geçerliliğinin

takibine

ilişkin

 Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve
Usullere göre, idarelerden gelen sertifika derecelendirme taleplerini
incelemek,
 İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında
idareler tarafından gönderilen dönemsel gözden geçirmeler ile iç
değerlendirmeleri değerlendirmek,
 Dış değerlendirme sonuçlarını takip etmek.
Performans Göstergeleri
Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı
sayısı:
Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde (SGB) çalıştırılmak
üzere, Bakanlığımız tarafından 2016 yılında 241 mali hizmetler uzman
yardımcısı kamu idarelerinin kadrolarına yerleştirilecektir.
Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı:
Bakanlığımız tarafından açılan mali hizmetler uzman yardımcılığı özel
yarışma sınavı sonucunda kamu idarelerine atanan mali hizmetler uzman
yardımcılarına 120 saatten az olmamak üzere mesleki eğitim verilecektir.
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen
mevzuat sayısı:
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, AB Müktesebatı ve
uluslararası normlar esas alınmak suretiyle 2016 yılı içerisinde
güncellenmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Kamu Mali yönetimi ve
Kontrol Kanunu Değişiklik Taslağı hazırlanacaktır.
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin hazırlanan rehber/el kitabı
sayısı:
Kamu idarelerinde risk yönetimi uygulamalarının güçlendirilmesi
amacıyla kurumsal risk yönetimine ilişkin bir rehber taslağı hazırlanarak
kamu idarelerinin görüş ve önerilerine açılacaktır.
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Strateji
geliştirme
birimlerinin
gerçekleştirilen toplantı sayısı:

yöneticilerine

yönelik

5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu
idareleri ile mahalli idarelerin SGB’lerinin idari kapasitelerinin geliştirilmesi,
Merkezi Uyumlaştırma Biriminden beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve
iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak üzere SGB yöneticilerinin
katılımıyla toplantılar düzenlenecektir.
İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı:
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen müfredat ve programa
göre sertifika eğitimine katılan iç denetçi adayı sayısı izlenecektir.
Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı:
5018 sayılı Kanun kapsamında kamu idarelerinde görev yapan
sertifikalı iç denetçilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı
performans göstergesi olarak belirlenmiştir.
Kamu idareleri strateji geliştirme birimlerine yönelik yazılımı
uygulamaya geçen kamu idaresi sayısı:
Kamu
idarelerinin
strateji
geliştirme
birimlerinin
kurumsal
kapasiteleri, çalışmaları ve mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri ile ilgili hususların
elektronik olarak izlenmesi için bir yazılım uygulamaya konulacaktır. Bu
gösterge kapsamında söz konusu yazılımın uygulamaya alındığı idare sayısı
takip edilecektir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım
süreçlerini etkinleştirmek

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları
geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve
değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.

Performans Hedefi

Bu performans hedefi doğrultusunda merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu üstlenmiş olan Bakanlığımız, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin
düzenleme ve uygulamalarını izleyecek, değerlendirecek ve sonuçları raporlayacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

1 Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı

Adet

-

331

241

2 Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı

Adet

220

0

300

4

0

1

1

0

1

3

3

3

3

Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen mevzuat
sayısı

Adet

4 Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin hazırlanan rehber/el kitabı sayısı Adet

5

Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen
toplantı sayısı

Adet

6 İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı

Adet

340

481

150

7 Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı

Adet

710

802

800

-

-

200

8

Kamu idareleri strateji geliştirme birimlerine yönelik yazılımı
uygulamaya geçen kamu idaresi sayısı

Adet

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1 Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

4.415.500

0

4.415.500

4.415.500

0

4.415.500
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali
yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu kapsamda mali yönetim ve kontrol ile iç denetim alanlarında merkezi uyumlaştırmaya ilişkin olarak
- Mevzuat düzenlemesine,
- İzleme-değerlendirme ve rehberlik hizmetlerinin verilmesine,
- Eğitim programlarının düzenlenmesine,
- Dış değerlendirme sonuçlarının takip edilmesine ilişkin faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

2.879.400

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

354.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

932.100

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

250.000

4.415.500

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
4.415.500
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Performans Hedefi 5: Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası
standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların
anlık izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması sağlanacaktır.
Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını
sağlayacak ve mali raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına
temel olacak şekilde bir muhasebe sistemi oluşturulacaktır.
Genel yönetim mali tabloları ile milletlerarası standartlar arasındaki
farklılıklar tespit edilerek ve bu farklılıkların giderilmesine yönelik gerekli
mevzuat düzenlemeleri yapılarak ulusal raporlamada milletlerarası
standartlara ulaşılacaktır.
Kamu idarelerinin varlık, yükümlülük, gelir ve gider bilgilerinden
oluşan mali istatistikler aracılığıyla vatandaşlara, araştırmacılara ve karar
vericilere detaylı bilgiler sunularak hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
Faaliyetler
Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması Faaliyeti
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve
hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporların
düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde
milletlerarası standartlara uygun olarak oluşturulan muhasebe sisteminin
uygulamaları izlenerek oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Bakanlığımız ayrıca, genel bütçe kapsamındaki muhasebe kayıtlarının
yapılması görevini, ülke çapında 1.248 muhasebe birimiyle yerine
getirmektedir. Bu görev tutulan kayıtların idarelere raporlanmasını,
ödemelerin sağlıklı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini de kapsamaktadır.
Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti, genel yönetim kapsamındaki
idarelerin gelir, gider, varlık, yükümlülük ve özkaynaklarına ilişkin konsolide
mali tabloların, muhasebe kayıtları esas alınarak ve istatistiksel yöntemler
de
kullanılarak
uluslararası
standartlara
göre
hazırlanması
ve
yayımlanmasından oluşur.
Mali istatistik faaliyeti bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel
geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmekte ve
hazırlanan mali istatistikler Resmi İstatistik Programında belirlenen
sürelerde yayınlanmaktadır.

62

Muhasebe Destek Faaliyeti
Bu faaliyet, eğitim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin
güçlendirilmesi amacıyla kamu mali yönetim bilişim sistemi kurma, yönetme
ve destek olma alt faaliyetlerini kapsar.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde halen kullanılmakta
olan otomasyon sistemleri, bütçe hazırlık çalışmalarının başlamasından
kesin hesabın kanunlaşmasına kadar geçen mali süreçlerin, birlikte
çalışabilirlik esasları çerçevesinde, elektronik imza ve elektronik belge gibi
teknolojik
imkânlardan
istifade
edebileceği
entegre
bir
yapıya
kavuşturulacaktır. Altyapısı, geliştirmeye uygun ve esnek bir mimaride
tasarlanacak olan sistem, ihtiyaç halinde genel yönetim kapsamında yer
alan diğer kurum sistemleriyle de uyumlu çalışacaktır.
Eğitim ve sertifikasyona ilişkin olarak, düzenleyici ve denetleyici
kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
muhasebe hizmetlerini yürütecek olan muhasebe yetkilisi adaylarına
sertifika eğitimi ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara
muhasebe yetkilisi sertifikası verilmektedir.
Performans Göstergeleri7
Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı:
Kamu idarelerinin muhasebe birim sayıları, mevcut sertifikalı
muhasebe yetkilisi sayısı ve sertifika eğitimine katılma şartlarını taşıyan
personel sayısı değerlendirilerek muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen
kişi sayısı takip edilecektir.
Özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarda
çalışan personelin maaşlarının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim
Sistemi (KBS) üzerinden yürütülme oranı:
5018 sayılı Kanunun eki (II) ve (III) sayılı cetvellerinde sayılan
idarelerde çalışan personelin maaş işlemlerinin KBS sistemi üzerinden
yürütülme oranı izlenecektir.
KBS Harcama Yönetim
yazılımının tamamlanma oranı:8

Sistemi

(HYS)

e-yolluk

uygulama

Kamu harcama sürecinde yolluk işlemlerine ilişkin esaslar ve türler
6245 sayılı Harcırah Kanununda belirlenmiştir. Yolluk işlemleri; yurt içi
geçici görev yolluğu, yurt dışı geçici görev yolluğu, yurt içi sürekli görev

Stratejik planda yer alan “Kamu mali yönetim bilişim sistemini kullanan idare sayısı” göstergesi projeye ilişkin
hazırlık çalışmaları devam ettiği için takip edilememektedir.
7

2015 yılında yolluk uygulama projesinin kapsamı genişletildiği için 2014 yılı Faaliyet Raporunda % 60 olan oran
2016 yılı Performans Programında 2014 yılı için % 40 olarak değiştirilmiştir.
8
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yolluğu, yurt dışı sürekli görev yolluğu ve denetim elemanları yolluğu olarak
KBS’de gruplandırılmıştır. Mevcut durumda yurt içi geçici görev yolluğu
kullanıcıların kullanımına sunulmuştur. 2015 yılı içerisinde denetim
elemanları yolluğu yazılımı tamamlanmış olup pilot uygulamaya geçilmiştir.
2016 yılında da çalışmalara devam edilecektir.
KBS/Milli Emlak
tamamlanma oranı:

Otomasyon

Sistemi

(MEOP)

entegrasyon

MEOP ile gerçekleştirilecek entegrasyon 5 başlık altında toplanmıştır.
Bunlar 2/B işlemleri, tarımsal arazi işlemleri, kira ve ecrimisil işlemleri,
taşınmazların envanteri işlemleri ve taşınmaz satışları işlemleridir. 2/B ve
taşınmazların envanteri işlemleri 2014 yılında tamamlanmıştır. 2015 yılında
satış işlemlerinin analizi ve 2/B işlemlerine ilişkin güncellemelere devam
edilmiştir. 2016 yılında da söz konusu entegrasyona yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
Genel bütçeli idarelere ve bunlara bağlı döner sermayelere hizmet
veren muhasebe birimlerinden denetlenenlerin oranı:
Bakanlık Makamının onayı ile uygulamaya konulan yıllık çalışma
programı kapsamında denetlenmesi öngörülen muhasebe birimi sayısının
toplam muhasebe birimi sayısına oranı takip edilecektir.
Maaş banka listelerinin ilgili bankalara
gönderilme uygulamasının tamamlanma oranı:

elektronik

ortamda

KBS üzerinden yürütülen maaş ödemelerine ilişkin banka listelerinin,
Bakanlığımız bilgi işlem merkezinden maaş ödemesini yapan Bankaların
bilgi işlem merkezlerine elektronik ortamda aktarılmasına ilişkin “Kamu
Personeli Elektronik Maaş Ödeme Sistemi” projesi başlatılmıştır. Bu gösterge
ile maaş banka listelerinin elektronik ortamda bankalara gönderilmesi
uygulamasına dâhil edilen bankaların oranı takip edilecektir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını
sağlamak

Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara
uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların
anlık izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.

Performans Hedefi

Bu hedef kapsamında,
- Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak bir muhasebe sistemi oluşturulması,
- Ulusal raporlamada milletlerarası standartlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri
1 Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı

Ölçü Birimi

2014

Adet

2

Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda çalışan
personelin maaşlarının KBS üzerinden yürütülme oranı

Yüzde

3

KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk uygulama yazılımının
tamamlanma oranı

Yüzde

4

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Milli Emlak
Otomasyon Sistemi (MEOP) entegrasyon tamamlanma oranı

Yüzde

5

Genel bütçeli idarelere ve bunlara bağlı döner sermayelere hizmet
veren muhasebe birimlerinden denetlenenlerin oranı

Yüzde

6

Maaş banka listelerinin ilgili bankalara elektronik ortamda gönderilme
uygulamasının tamamlanma oranı

Yüzde

2015

2016

385

427

300

92

93

95

40

55

75

60

80

90

16

12

7

82

91

95

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması Faaliyeti:

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

640.067.800

0

640.067.800

2 Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

56.708.800

1.720.329

58.429.129

3 Muhasebe Destek Faaliyeti

28.296.400

0

28.296.400

725.073.000

1.720.329

726.793.329

Genel Toplam
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi
artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar
vericilere raporlanması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Bakanlığımız genel bütçe kapsamındaki muhasebe kayıtlarının yapılması görevini yerine getirmeye devam edecektir.
Ayrıca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; milletlerarası standartlara uygun olarak oluşturulan muhasebe
sisteminin uygulamaları izlenerek oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

384.388.900

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

76.135.000
156.703.900

22.840.000

640.067.800

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
640.067.800

66

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi
artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar
vericilere raporlanması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti kapsamında, genel yönetim kapsamındaki idarelerin konsolide mali tablolarının,
muhasebe kayıtları esas alınarak ve istatistiksel yöntemler de kullanılarak uluslararası standartlara göre hazırlanması ve
yayımlanması faaliyeti yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

8.305.400

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.484.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

40.563.400
0
116.000
6.240.000

56.708.800

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

1.720.329
1.720.329
58.429.129
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi
artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar
vericilere raporlanması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Muhasebe Destek Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu faaliyet kapsamında, eğitim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kamu mali yönetim
bilişim sistemi kurma, yönetme ve destek olma faaliyetleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

4.152.700

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

742.000
20.281.700

3.120.000

28.296.400

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
28.296.400
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Performans Hedefi 6: Hazineye ait taşınmazların ekonomiye
kazandırılması amacıyla taşınmaz yönetiminde politika belirleyen,
uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı proaktif bir
yönetim yapısına geçilecektir.
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif
bir şekilde yönetmek stratejik hedefi doğrultusunda, taşınmaz gelirleri,
uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak taşınmaz değerleme ve
envanter çalışmaları kapsamında artırılacaktır.
 Hazine taşınmazlarının kiralama işlemlerinin basitleştirilerek işlem
sürecinin kısaltılması,
 Kamu idarelerinin tahsis talepleri değerlendirilirken, ihtiyaç analizi
yapılarak yeni bir taşınmaz tahsisine gerek olup olmadığı hususunun
sorgulanması ve kamu yararı doğrultusunda daha rasyonel karar verilmesi,
 Arz odaklı çeşitli yöntemler uygulanmak suretiyle Hazine
taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ve gelir artışının sağlanması,
satış, kira vb. işlemler için Internet üzerinden gerekli duyuruların yapılması
 Yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik destek sağlanması,
 Mevzuatın ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi,
 Hazine taşınmazlarına yönelik işgallerin azaltılması,
 Tespit ve kıymet takdir işlemlerinin artırılması ve
 Kamu
taşınmazlarının
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

sözleşmeye

dayalı

yönetiminin

Faaliyetler
Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında;
 Hazinenin mal edinimine ilişkin (trampa, arsa veya kat karşılığı
inşaat, satın alma, kamulaştırma, protokol kapsamında yaptırılan işler,
bağış, vb.) işlemlerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine,
 Kamu idarelerinden gelen tahsis taleplerinin en kısa zamanda ve
rasyonel şekilde sonuçlandırılmasına,
 Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi, üzerinde ön izin, kullanma
izni ve irtifak işlemleri yapılması suretiyle, ekonomiye kazandırılarak gelir
artışı sağlanmasına,
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 Hazineye ait taşınmazların fiili durumlarının tespitinin yapılarak
üzerindeki işgallerin sonlandırılması ve bu işgaller nedeniyle gerekli ecrimisil
işlemlerinin yürütülmesine,
 Hazineye ait taşınmazların
ekonomiye katkı sağlanmasına,

rasyonel

bir

biçimde

satılarak

 Bedelsiz devir ve terk işlemlerinin yürütülmesine,
 Tüm illerde
sağlanmasına,

MEOP

II

sisteminin

performanslı

çalışmasının

 Hazine taşınmazlarının coğrafi bilgi sistemine dâhil edilmesine
yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Milli Emlak Taşra Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında,
teşkilatınca bildirilen talimatlar
Hazinenin özel mülkiyetinde ve
taşınmazların, edinim, yönetim ve

kanunlarla verilen yetkiler ve merkez
çerçevesinde, taşra teşkilatı tarafından
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
elden çıkarma işlemleri yürütülecektir.

Performans Göstergeleri
Taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerdeki artış
oranı:
Kamu taşınmazlarına ilişkin tesis edilen tüm işlemler sonucunda elde
edilen gelirlerin bir önceki yıl ile karşılaştırılması, buna göre artma ve
azalmanın takip edilmesi bu gösterge üzerinden yapılacaktır. Bu göstergenin
hesaplanmasında kullanılacak olan gelir kalemleri aşağıda belirtilmiştir:
 Taşınmaz satış gelirleri (2/b taşınmazları, sosyal tesis, lojman satış
gelirleri hariç)
 Taşınmaz kira gelirleri
 Ecrimisil gelirleri
 İrtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin gelirleri
47069 sayılı Kanunun Ek-3 Maddesine göre ilana çıkarılan ve
yapılan ilan sonucunda yatırımcılara ön izin verilen taşınmaz adedi:
4706 sayılı Kanunun Ek-3’üncü maddesi kapsamında ilan edilen
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde yatırımcılar lehine daha sonra
kurulacak irtifak hakkı veya kullanma iznine esas olmak üzere ön izin

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
9
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verilerek ekonomiye kazandırılan taşınmazları izlemek amacıyla bu gösterge
belirlenmiştir.
4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine
taşınmazların yüzölçümü (metrekare):

göre

değerlendirilen

4706 sayılı Kanunun Ek-3’üncü maddesi kapsamında ilan edilen
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde yatırımcılar lehine daha sonra
kurulacak irtifak hakkı veya kullanma iznine esas olmak üzere ön izin
verilerek ekonomiye kazandırılan taşınmazları izlemek amacıyla bu gösterge
belirlenmiştir.
4706 sayılı Kanunun Ek-3 maddesine göre ön izin verilerek
değerlendirilen taşınmazlar sonucu elde edilmesi hedeflenen yeni
istihdam sayısı:
4706 sayılı Kanunun Ek-3’üncü maddesi kapsamında, Hazinenin özel
mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar
üzerinde yatırımcılar lehine daha sonra kurulacak irtifak hakkı veya
kullanma iznine esas olmak üzere ön izin verilmektedir. Bu kapsama alınan
taşınmazlara ilişkin olarak yatırımcılar tarafından sağlanacağı taahhüt
edilen istihdam sayısı alınmıştır.
CBS’ye dâhil edilen taşınmaz sayısı:
Coğrafi Bilgi Sistemine dâhil edilen ve dâhil edilmesi öngörülen
Hazineye ait (tescilli) taşınmazların toplam sayısı belirtilmektedir.
Bu gösterge ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden elektronik ortamda
alınan Hazineye ait taşınmazların geometri verilerinin Milli Emlak Genel
Müdürlüğü sistemine aktarılması ve personelin kullanımına açılması
izlenecektir.
Taşra birimlerine teslim edilen coğrafi bilgi: (Kilometrekare)
Taşra birimlerinde çalışan teknik personelin milli emlak iş ve işlemleri
kapsamında ihtiyaç duyduğu; merkez harita mutemedi aracılığı ile hard disk
veya CD ortamında kendilerine gönderilen ortofoto görüntülerini ifade eder.
Bu gösterge ile tespit işlemlerine konu olacak parsellerin elektronik ortamda
yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinden incelenerek ön bilgilenmenin
yapılması izlenecektir.
CBS’ye dâhil edilen ortofoto miktarı: (Kilometrekare)
Ortofoto ya da diğer bir deyişle foto-harita, perspektif resimlerdeki
resim eğikliği ve arazideki yükseklik farkları nedeniyle oluşan görüntü
kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilmiş, harita gibi belli bir ölçeği olan
fotografik görüntüdür.
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Türkiye genelinde Coğrafi Bilgi Sistemine dâhil edilen ve dâhil edilmesi
öngörülen ortofoto görüntülerinin kapsadığı alan belirtilmektedir. Bu
gösterge ile tespit işlemlerine konu olacak parsellerin elektronik ortamda
yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinden incelenerek ön bilgilenmenin
yapılması izlenecektir.
Tespiti yapılan taşınmazların oranı:
Mahalline gidilerek fiili durumları tespit edilen Hazine taşınmazı
sayısının toplam Hazine taşınmazı sayısına olan oranını ifade eder.
Ortalama işlem sürelerinin bir önceki yıla göre azalma oranı:
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerin
tamamlanma süresinin bir önceki yıl ile karşılaştırıldığındaki azalma oranını
ifade etmektedir.
Değerlemesi yapılan taşınmaz sayısı:
Rayiç değeri belirlenerek bedel tespit raporu düzenlenen taşınmaz
sayısını ifade etmektedir.
Ecrimisile konu taşınmazlardan sözleşmeye bağlananların sayısı:
Hazineye ait taşınmazların üzerindeki işgallerin sonlandırılması
amacıyla, ecrimisile konu olan taşınmazlardan satış, kira veya irtifak hakkı
sözleşmesine bağlanan taşınmaz sayısını ifade etmektedir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde
yönetmek

Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması
amacıyla, taşınmaz yönetiminde politika belirleyen,
uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı
proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.

Performans Hedefi

Bu hedef doğrultusunda,
- Taşınmaz gelirlerinin uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak taşınmaz değerleme ve envanter çalışmaları kapsamında artırılmasına,
- Hazine taşınmazlarının kiralama işlemlerinin işlem sürecinin kısaltılmasına,
- Arz odaklı çeşitli yöntemler uygulanmak suretiyle Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ve gelir artışının sağlanması, satış, kira vb. işlemler için internet
üzerinden gerekli duyuruların yapılmasına,
- Yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014

1 Taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerdeki artış oranı Yüzde

2

4

4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre değerlendirilen
taşınmazların yüzölçümü

2016

13,96

17,1

5

38

51

75

1.551

556

2.000

6.000.675

5.263.760

2.000.000

4706 sayılı Kanunun Ek-3 maddesine göre ilana çıkarılan ve yapılan ilan
Adet
sonucunda yatırımcılara ön izin verilen taşınmaz adedi

4706 sayılı Kanunun Ek-3 maddesine göre ön izin verilerek
3 değerlendirilen taşınmazlar sonucu elde edilmesi hedeflenen yeni
istihdam sayısı

2015

Adet

Metrekare

5 CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı

Adet

923.723

482.909

75.000

6 Taşra birimlerine teslim edilen coğrafi bilgi

Km2

294.975

42.336

100.000

7 CBS’ye dahil edilen ortofoto miktarı

Km2

298.719

609.777

150.000

8 Tespiti yapılan taşınmazların oranı

Yüzde

11,31

7,9

20

9 Ortalama işlem sürelerinin bir önceki yıla göre azalma oranı

Yüzde

-

10,6

10

10 Değerlemesi yapılan taşınmaz sayısı

Adet

58.533

326.588

2.400.000

11 Ecrimisile konu taşınmazlardan sözleşmeye bağlananların sayısı

Adet

-

2.499

20.000

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti
2 Milli Emlak Taşra Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

79.500.000

0

79.500.000

199.671.000

0

199.671.000

279.171.000

0

279.171.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla, taşınmaz
yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen
arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.

Faaliyet Adı

Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.34.00 - MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)

Bu kapsamda,
- Hazinenin mal edinimine ilişkin işlemlerin yürütülmesine,
- Kamu idarelerinden gelen tahsis taleplerinin yerine getirilmesine,
- Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılarak gelir artışı sağlanmasına,
- Hazineye ait taşınmazların üzerindeki işgallerin sonlandırılması ve bu işgaller nedeniyle gerekli ecrimisil işlemlerinin
yürütülmesine,
- Bedelsiz devir ve terk işlemlerinin yürütülmesine,
- MEOP II sisteminin geliştirilmesine,
- Hazine taşınmazlarının CBS'ye dahil edilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

18.667.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

2.837.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4.711.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0
13.000
53.272.000

79.500.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
79.500.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla, taşınmaz
yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen
arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.

Faaliyet Adı

Milli Emlak Taşra Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.34.62 - MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Bu kapsamda, ilgili mevzuat çerçevesinde taşra teşkilatı tarafından Hazine taşınmazlarının edinim, yönetim ve elden
çıkarma işlemlerine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

133.736.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

24.661.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

41.274.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

199.671.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
199.671.000
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Performans Hedefi 7: Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye
öncelik vermek üzere kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi
denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, etkin ve verimli vergi denetimi, kayıt
dışı ekonomi ve organize vergi kaçakçılığı ile mücadele, kamu hizmetlerinde
etkinlik ve verimliliği artırmayı hedefleyen teftiş-soruşturma faaliyetleri ile
vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasına ve kayıtlı ekonominin büyümesine
katkı sağlayacaktır.
Bu kapsamda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, elektronik denetim
imkânlarından azami ölçüde istifade edecek, mevcut ve yeni alınacak insan
kaynağını Kurulun görevlerini yerine getirecek şekilde eğitime tabi tutacak
ve bilgi işlem araçları ile donatacak, bu bağlamda mevzuatta kendisine
verilen görevlerin verimlilik ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesi yönünde
azami gayret gösterecektir.
2011-2013 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planında kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün ölçüleceği ve dönemler
itibarıyla takibinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Söz konusu eylem planı
kapsamında ülkemizde 2003-2014 dönemine ait kayıt dışı ekonominin
büyüklüğünü ölçmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
2015-2017 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı kapsamında kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılmasına yönelik
çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.
Faaliyetler
Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, vergi denetimlerini objektif, risk
analizine dayalı ve gelir politikası başta olmak üzere makroekonomik
hedeflere uyumlu olarak gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Kurul bünyesinde
oluşturulan Risk Analiz Sisteminde; her türlü bilgi, veri ve istatistik
kullanılarak mükelleflerin faaliyetleri gruplar ve sektörler itibarıyla analiz
edilip mukayeseler yapılacak ve bu suretle riskli sektör ve mükellefler ile risk
alanları ve dereceleri objektif olarak belirlenecektir. Risk Analiz Sistemi ile
gerçekleştirilecek verimli ve etkin vergi denetimleri sayesinde kayıt dışı kalan
işlemler belirlenerek bunların vergilendirilmelerine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında gerek Bakanlığımızın gerekse diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının vergi mevzuatına ilişkin yaptığı düzenlemeler temel
politika metinlerinde yer alan amaç ve hedefler de göz önünde
bulundurularak
değerlendirilmekte
ve
ilgili
kamu
idareleriyle
paylaşılmaktadır. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatın hazırlanmasıyla ilgili
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çalışmaların yürütülmesi, devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve
tekliflerini inceleyerek görüş bildirilmesi Bakanlığımızın temel görev ve
fonksiyonları arasında yer almaktadır. Bu görev ve fonksiyonları yerine
getirirken, paydaşların görüşü alınmakta, ortak akılla mevzuat
düzenlemelerine yön verilmesini sağlamaktadır.
Ayrıca Vergi Usul Kanununun güncel gelişmelere paralel olarak gözden
geçirilmesi başta olmak üzere mevzuatın daha iyi anlaşılması ve
sadeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.
Performans Göstergeleri
Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele
konusunda yapılan görevlendirme sayısı (iptal edilen görevler hariç):
Cari yıl içinde Başkanlık tarafından vergi incelemesi ve kayıt dışı
ekonomi ile mücadele konusunda yapılan görevlendirmelerin toplamını ifade
eder.
İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı:
Cari yıl içinde incelemeye tabi tutulan mükellef sayısının bir önceki
yılda incelemeye tabi tutulan mükellef sayısına göre artış oranını ifade eder.
İncelenen matrahtaki artış oranı:
Cari yılda incelemeye tabi tutulan toplam matrahın bir önceki yılda
incelemeye tabi tutulan toplam matraha göre artış oranını ifade eder.
E-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı:
Cari yılda vergi müfettişlerince yapılan teftişler sırasında iş ve işlemleri
teftişe tabi tutulanlar ile kontrol edilen iş ve işlemlerin çarpımını ifade eder.
Kayıt dışı ekonominin oranını düşürmek:
Vergi mevzuatında yer alan ve kayıt dışılığa neden olan düzenlemelerin
tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması sonucunda kayıt dışı
ekonominin oranında meydana gelecek düşüş izlenecektir.
Ülkemizin de içinde bulunduğu uluslararası alanda kayıtdışılığı
ölçmeye yönelik akademik çalışmalar yapan Friedrich Schneider
kayıtdışılığın büyüklüğünü ölçülmeye çalışmış ve 2003-2015 yıllarına ilişkin
ülkemizdeki kayıt dışılık oranlarını tespit etmiştir. 2003 yılında % 32,2 olan
oran, 2014 yılında % 27,2’ye düşmüş olup, 2015 yılında bu oranın %27,8
olarak gerçekleşeceği tespit edilmiştir. 2016 yılında da kayıt dışı ekonomi
oranının bir puan düşürülmesi hedeflenmektedir.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak

Hedef

Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek

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

Performans Hedefi

Etkin ve verimli vergi denetimi, kayıt dışı ekonomi ve organize vergi kaçakçılığı ile mücadele ve teftiş - soruşturma faaliyetleri ile vergi kayıp ve kaçağının
azaltılmasına ve kayıtlı ekonominin büyümesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele
1
konusunda yapılan görevlendirme sayısı (iptal edilen görevler hariç)

Adet

2 İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı

2014

2015

2016

85.306

175.657

185.000

Yüzde

-22

6,1

10

3 İncelenen matrahtaki artış oranı

Yüzde

37

25,6

20

4 E-Teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı

Adet

307.727.819

62.758.715

350.000.000

5 Kayıt dışı ekonominin oranını düşürmek

Puan

-0,7

-0,60

1

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
2 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.191.600

0

1.191.600

761.758.400

0

761.758.400

762.950.000

0

762.950.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

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

Faaliyet Adı

Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.00.00.22 - VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Bu kapsamda Risk Analiz Sisteminde yer alan mükelleflerin faaliyetleri gruplar ve sektörler itibarıyla analiz edilip
mukayeseler yapılacak ve bu suretle riskli sektör ve mükellefler ile risk alanları ve dereceleri objektif olarak belirlenecek
ve kayıt dışı kalan işlemlerin vergilendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

568.126.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

68.945.000
101.687.400

23.000.000

761.758.400

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
761.758.400
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İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı
oluşturulacaktır.
7 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere üst
düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği
artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi Usul Kanununun güncel gelişmelere paralel olarak gözden geçirilmesi başta olmak üzere mevzuatın daha iyi
anlaşılması ve sadeleştirilmesi kapsamında çalışmalara devam edilecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

3.108.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

426.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

438.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

3.972.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
3.972.000
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Performans Hedefi 8: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim
gerçekleştirilecektir.
Aklama ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi ve tespitine
yönelik olarak gerçekleştirilen değerlendirme ve incelemelerde kullanılan en
temel veri, yükümlü gruplarından alınan “şüpheli işlem bildirimleri”dir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamında yapılan
değerlendirme çalışmalarının en önemli sonucu ise, suç duyurusunda
bulunulması gereken dosyaların yargı mercilerine intikal ettirilmesidir. Suç
duyurusundan davaya dönüşme oranı da yapılan değerlendirme
çalışmalarının ne kadar etkin olduğunu belirten en önemli göstergedir.
Yükümlü kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen denetim çalışmaları da
suç gelirleri ve terörün finansmanı ile mücadelede ayrı bir öneme sahiptir.
Bu çerçevede yükümlüler nezdinde önemli bir farkındalık oluşturmaya
devam edilecektir.
Faaliyetler
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele
Faaliyeti
Alınan ihbarlar, kolluk ve savcılıklardan gelen talepler, şüpheli işlem
bildirimleri doğrultusunda analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmakta,
ayrıca uzmanlık alanları farklı olan yedi farklı denetim birimi eliyle de suça
ilişkin inceleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda elde edilen veriler ilgili kamu idareleri ile
paylaşılmaktadır. Diğer taraftan, önleyici ve bastırıcı tedbirler kapsamında
bankalar ve sigorta şirketleri gibi finansal yükümlü gruplarının yanında,
noterler ve spor kulüpleri gibi finansal olmayan alanlarda faaliyet gösteren
yükümlülerin ve çalışanlarının da suç gelirlerinin aklanması ve terörün
finansmanının önlenmesi mevzuatına uyumlarını gözetme, takip etme ve
denetleme çalışmalarına da devam edilecektir.
Performans Göstergeleri
Terörün
finansmanı
tamamlanma süresi:

suçuna

ilişkin

değerlendirmelerin

Terörizmin
finansmanı
kapsamında
yapılan
değerlendirme
faaliyetlerinin tamamlanma süresinin kısaltılması fiziksel ve beşeri
imkanların verimli kullanıldığına işaret edecektir. Ayrıca bu durum, terörün
finansmanına ilişkin değerlendirme kapasitesinin artması anlamına da
gelecektir.
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Aklama suçuna ilişkin değerlendirmelerden ayrı olarak terörün
finansmanı suçuna yönelik yapılan değerlendirmelerde, elde edilmesi
gereken bilgi ve belgeler çoğu zaman daha kapsamlı ve detaylı bir
araştırmayı da gerektirmektedir. Bu nedenle, terörizmin finansmanı
suçlarına ilişkin değerlendirmenin tamamlanma süresinin ayrıca takip
edilmesi öngörülmüştür.
Aklama suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma süresi:
Aklama suçuna ilişkin yapılan değerlendirme faaliyetlerinin
tamamlanma süresinin kısaltılması fiziksel ve beşeri imkanların verimli
kullanıldığına işaret edecektir. Ayrıca bu durum, suç gelirlerinin
aklanmasına ilişkin değerlendirme kapasitesinin artması anlamına da
gelecektir. Böylece suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleye katkı sağlanmış
olacaktır.
Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı:
Şüpheli İşlem Bildirimleri (ŞİB), mevzuatımızda bahsi geçen yükümlü
gruplarından alınan mali istihbarat kaynağıdır. ŞİB’ler veri tabanına
kaydedilmekte, analiz, değerlendirme ve incelemeye tabi tutulmaktadır.
ŞİB’ler yapılan eğitim, çalıştay ve seminerlerle artırılmaya çalışılmaktadır.
ŞİB sayısının nitelik ve içerik yönünden gelişerek sayısının artması
hedeflenmektedir.
Denetlenen yükümlü sayısı
Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici
tedbirler kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatla yükümlüler belirlenmiş ve bazı
yükümlülükler getirilmiştir. Yükümlülüklere uyum durumunun belirlenmesi
için MASAK her yıl yükümlülük denetimleri gerçekleştirmektedir.
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı:
Aklama suçlarında, savcılıklara yapılan suç duyurularından kaçı
hakkında bu suçlardan dava açıldığını gösterir. İdeal olan bu oranın 1’e
yakın olmasıdır. Zira bu durum, savcılıklara gönderilen suç duyurusu
raporlarının savcılıklarca ve mahkemelerce dava açılması için yeterli
bulunduğu anlamını taşımaktadır.
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak

Hedef

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin
mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim
gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamında yapılan analiz çalışmalarının etkinleştirilmesi suretiyle suç duyurularının davaya dönüşme oranının artırılması
hedeflenmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilecek risk odaklı denetimler ile adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve yükümlüler nezdinde farkındalık artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma
1
süresi

Ay

2 Aklama suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma süresi

Ay

3 Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı

2014

2015

2016

16,5

13

14,5

7,4

5,9

6

Adet

36.483

74.221

60.000

4 Denetlenen yükümlü sayısı

Adet

88

78

90

5 Dava açılan dosya sayısı/ Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı

Yüzde

70

85,5

75

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

24.692.000

0

24.692.000

24.692.000

0

24.692.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla
risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.

Faaliyet Adı

Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.00.35.00 - MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

Alınan ihbarlar, gelen talepler ve şüpheli işlem bildirimleri doğrultusunda analiz ve değerlendirme çalışmaları
yapılmaktadır. Ayrıca suça ilişkin inceleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

8.908.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.234.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.029.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

1.911.000

06

Sermaye Giderleri

9.610.000

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

24.692.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
24.692.000
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Performans Hedefi 9: Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Bakanlığımız ve talep halinde diğer genel bütçeli kamu idareleri ile özel
bütçeli idareler adına dava açma ve takip ile bu idareler aleyhine açılan
davalarda bu idareleri yargı önünde savunma süreçlerinin etkinleştirilmesi,
davaların usul ekonomisine uygun olarak en kısa sürede sonuçlandırılması
ve yargı sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda,
davaların
yürütülmesinde
diğer
idareler
ile
işbirliği
güçlendirilecektir.
Diğer taraftan, bu idareler adına takip edilen davalar sonucunda
verilen kararların en kısa sürede infazının temini ile tahsilatın
hızlandırılması için çalışmalara devam edilecektir.
Avukatların belli alanlarda uzmanlaşması sağlanacak, avukat başına
düşen dosya sayısı azaltılacak ve teknolojik imkânlardan yararlanmak
suretiyle içtihat ve mütalaaların paylaşılabildiği bir ortam oluşturularak
dava takip kapasitesi geliştirilecektir.
Bakanlığımızın sahip olduğu devletin hukuk hafızası diğer idarelerin
hizmetine sunulacak ve avukatların mütalaa alanında uzmanlaşması
sağlanarak çözüm odaklı mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Faaliyetler
Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti
 Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat
hizmetlerini yapmak, dava ve icra işlerini takip etmek,
 Mevzuat, sözleşme ve şartname taslakları hakkında görüş vermek
veya uyuşmazlıkları inceleyip hukuki görüş ve öneriler hazırlamak,
anlaşmazlıkları önleyici tedbirler almak,
 Uyuşmazlıkların
mütalaa vermek,

sulh

yoluyla

çözümlenmesine

ilişkin

işlerde

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı
Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak,
 Dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, ilgili mütalaaları
düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca ihtiyaç duyulması halinde
oturumlara temsilci göndermek,
 Yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve
uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Bakanlığımızı ve talep
halinde ilgili idareleri temsil etmek,
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 Bakanlığımızın Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu
başkanlığını ve sekretaryasını yapmak,
 İdarelerin,
Bakanlar
Kurulunun
yetkisi
uyuşmazlıklarında Bakanlığımız görüşünü hazırlamak.

kapsamındaki

Performans Göstergeleri
Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı:
Bakanlığımıza ait dava ve icra işleri ile diğer idareler adına takip edilen
davalarda talep edilir olmak hedefi kapsamında kazanılan dava sayısının
artırılması hedeflenmektedir.
Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı:
Bakanlığımıza ait dava ve icra işleri ile diğer idareler adına takip edilen
davalarda yargı sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlamak, kararların en
kısa sürede infazını temin etmek ve tahsilatı hızlandırmak amaçlanmaktadır.
Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına
oranı:
Devletin hukuk hafızasını değerlendirerek etkili çözüm sunan hukuki
mütalaa vermek, çözüm odaklı mütalaa kapasitesini geliştirmek, idareler
arasında görüş ve uygulama birliği sağlamak, uyuşmazlıkların sulhen
çözümünü cazip ve aktif hale getirmek, dostane çözüm mütalaası vererek
AİHM davalarının sulhen çözümlenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa
sayısına oranı izlenecektir.
Lehe sonuçlanan davalarda infaz ve tahsilat oranı:
Bakanlığımız ve diğer idareler adına takip edilen davalarda idare lehine
verilen kararların gecikmeksizin infazının sağlanması, tahsilatların
hızlandırılması ve artırılması amaçlanmaktadır.
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İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

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

Hedef

Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Performans Hedefi

Bakanlığımızın ve talep halinde diğer genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve çözümcü
bir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı

Yüzde

2 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı

2014

2015

2016

70,32

69

66

Yüzde

18,29

17,1

19

3 Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı

Yüzde

100

100

100

4 Lehe Sonuçlanan Davalarda İnfaz ve Tahsilat Oranı

Yüzde

-

81,4

71

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

197.641.000

0

197.641.000

197.641.000

0

197.641.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi
geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

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

Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve
muhakemat hizmetlerini yapma, dava ve icra işlerini takip etme faaliyetleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

80.502.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

14.828.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

97.311.000,00

5.000.000

197.641.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
197.641.000
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Performans Hedefi 10: Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat
yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Bu hedef kapsamında;
 Stratejik planda yer alan bütün göstergelerin plan dönemi sonuna
kadar izlemeye alınmasına,
 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol sisteminin
oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına,
 Bakanlığımızda hesap verebilirliği güçlendirmek üzere izleme ve
değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılmasına,
 İnsan kaynaklarını geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin
artırılmasına, dolayısıyla hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin
artırılmasına,
 Kariyer uzman sayısı ve taşra teşkilatı yönetim kadroları doluluk
oranının artırılmasına,
 Bakanlık personelinin yurt dışı ve yurt içi eğitim imkânlarının ve
etkinliğinin artırılmasına,
 Bakanlık bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın artırılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyetler
Genel Yönetim Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında;
 Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programında yer alan
göstergelerin izleme ve değerlendirilmesi,
 İç kontrol eylem planı ve risk eylem planının takibi,
 Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan maliye
uzmanları ile defterdarlık uzmanlarının temel ve mesleki eğitimlerinin
gerçekleştirilmesi,
 Bakanlık insan kaynaklarının niteliğini artırmak amacıyla kariyer
uzmanlık sınavlarının yapılması, eğitim ihtiyaçlarının planlanması, kapasite
geliştirici planlı eğitimler gerçekleştirilmesi faaliyetleri yürütülecektir.
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Performans Göstergeleri10
Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı:
Stratejik plan ile performans programları arasındaki uyumu ortaya
koymak amacıyla, Bakanlık Stratejik Planında yer alan göstergelerin ne
kadarının performans programları aracılığıyla izlendiğini göstermektedir.
İç kontrol alanında yapılan eğitim/çalıştaylara katılan personel
sayısı:
Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla
gerçekleştirilecek eylemlere danışmanlık yapmak üzere yapılacak çalışma
ziyaretlerine ve iç kontrole yönelik düzenlenecek eğitim ve çalıştaylara
katılan personel sayısını göstermektedir.
Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık yatırım bütçesi
içindeki payı:
Bakanlığımız teknolojik altyapısının güçlendirilmesi kapsamında bilgi
teknolojilerine yapılacak yatırımın Bakanlığımız yatırım bütçesi içerisindeki
payının artırılması hedeflenmektedir.
Yurt dışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı:
Bakanlığımız
personelinin
yurt
dışı
eğitim
imkânlarından
faydalandırılması (lisansüstü programlar ve diğer programlar) ve bu
imkândan yararlanacakların sayısal olarak artırılması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda yurt dışında eğitim alan personel sayısındaki artış izlenecektir.
Kişi başına yıllık eğitim saati:
Bakanlık personelinin niteliklerinin artırılması için gerekli eğitim
programlarından yararlandırılması ve almış olduğu eğitim süresinin
artırılması kapsamında yıllık eğitim saati takip edilecektir.
Yapılacak kariyer uzmanlık sınavı sayısı:
Bakanlık insan kaynaklarını geliştirmek suretiyle kurumsal
kapasitenin artırılmasına ilişkin olarak Bakanlığımız merkez teşkilatında
maliye uzmanı, taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı çalıştırmak için
yapılacak kariyer uzmanlık giriş sınavlarının sayısı izlenecektir.

Stratejik planda yer alan “Kamu maliyesi alanında yapılan/yaptırılan araştırma sayısı” göstergesi Maliye
Araştırmalar Merkezi henüz kurulamadığı için takip edilememektedir.
10
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

Hedef

Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve
kurumsal kültürü geliştirmek

Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve
teknolojik altyapı geliştirilecektir.

Performans Hedefi

Stratejik yönetim araçlarının Bakanlığımız genelinde uygulanmasının ve insan kaynakları yönetiminin, teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

1 Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı

Yüzde

2 İç kontrol alanında yapılan eğitim/çalıştaylara katılan personel sayısı

Adet

2014

3 Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık yatırım bütçesi içindeki payı Yüzde

2015

2016

81

86

79,2

900

1.050

650

30,8

42

31,8

4 Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı

Yüzde

0

0

10

5 Kişi başına yıllık eğitim saati

Saat

0

0,13

3

6 Yapılacak kariyer uzmanlık sınavı sayısı

Adet

2

2

2

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1 Genel Yönetim Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

50.060.155

0

50.060.155

50.060.155

0

50.060.155
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Performans Hedefi

Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı
geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Genel Yönetim Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
12.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu faaliyet kapsamında;
- Stratejik planda yer alan bütün göstergelerin plan dönemi sonuna kadar izlemeye alınmasına,
- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına,
- Bakanlığımızda hesap verebilirliği güçlendirmek üzere izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılmasına,
- İnsan kaynaklarını geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin artırılmasına, dolayısıyla hizmet sunumunda etkinlik ve
verimliliğin artırılmasına,
- Kariyer uzman sayısı ve taşra teşkilatı yönetim kadroları doluluk oranının artırılmasına,
- Bakanlık personelinin yurt dışı ve yurt içi eğitim imkanlarının ve etkinliğinin artırılmasına,
- Bakanlık bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomik Kod

Ödenek

32.706.805

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

4.412.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.091.350

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

4.850.000

50.060.155

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
50.060.155
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D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Maliye Bakanlığı 2016 Yılı Performans Programında 10 performans
hedefi, bu hedeflere ilişkin 56 performans göstergesi ve söz konusu hedeflere
ulaşmak için yürütülecek 14 faaliyet yer almaktadır.
Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı 2016 yılı bütçe teklifi toplam
156.106.374.000 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin 2.066.261.900 TL’sinin
performans programında yer alan 14 faaliyet için, 613.291.100 TL’sinin ise
genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır. Performans
programı kapsamında kullanılması planlanan toplam bütçe dışı kaynak ise
1.720.329 TL’dir. Ayrıca Bakanlık bütçesinde diğer idarelere transfer edilmek
üzere 153.426.821.000 TL ödenek yer almaktadır.
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İDARE PERFORMANS TABLOSU

1

2016
FAALİYET

PERFORMANS
HEDEFİ

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

Açıklama

(TL)
Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.

0

1.588.800 0,00

1.191.600 0,00

0

0

1.191.600 0,00

1.191.600 0,00

0

0

1.191.600 0,00

19.478.845 0,01

0

0

19.478.845 0,01

2 Bütçe Yönetim Faaliyeti

8.439.270 0,01

0

0

8.439.270 0,01

3 Mali Kontrol Faaliyeti

8.190.180 0,01

0

0

8.190.180 0,01

4 Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

2.849.395 0,00

0

0

2.849.395 0,00

4.415.500 0,00

0

0

4.415.500 0,00

4.415.500 0,00

0

0

4.415.500 0,00

Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek
ve dağılımı sağlanacaktır.

725.073.000 0,46

1.720.329 100

640.067.800 0,41

0

7 Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

56.708.800 0,04

1.720.329

8 Muhasebe Destek Faaliyeti
Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla, taşınmaz
yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları
izleyen arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
9 Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

28.296.400 0,02

10 Milli Emlak Taşra Faaliyeti
Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere
kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği
artırılacaktır.
1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
11 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla
risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
12 Suç Gelirlerinin Aklanması veTerörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi
geliştirilecektir.
13 Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti
10

PAY(%)

0

5

9

(TL)

1.588.800 0,00

Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı
oluşturulacaktır.

5 Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi
artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar
vericilere raporlanması sağlanacaktır.
6 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması Faaliyeti:

8

PAY(%)

1.588.800 0,00

Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu
mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.

7

(TL)

0

4

6

PAY(%)

Toplam

0

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
3

Bütçe Dışı

1.588.800 0,00

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
2

Bütçe İçi

Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı
geliştirilecektir.
14 Genel Yönetim Faaliyeti

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Yönetim Giderleri

726.793.329 0,47

0

640.067.800 0,41

100

58.429.129 0,04

0

0

28.296.400 0,02

279.171.000 0,18

0

0

279.171.000 0,18

79.500.000 0,05

0

0

79.500.000 0,05

199.671.000 0,13

0

0

199.671.000 0,13

762.950.000 0,49

0

0

762.950.000 0,49

1.191.600 0,00

0

0

1.191.600 0,00

761.758.400 0,49

0

0

761.758.400 0,49

24.692.000 0,02

0

0

24.692.000 0,02

24.692.000 0,02

0

0

24.692.000 0,02

197.641.000 0,13

0

0

197.641.000 0,13

197.641.000 0,13

0

0

197.641.000 0,13

50.060.155 0,03

0

0

50.060.155 0,03

0

0

50.060.155 0,03
2.066.261.900 1,32

1.720.329 100

50.060.155 0,03
2.067.982.229 1,32

613.291.100 0,39

613.291.100 0,39

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

153.426.821.000 98,28

153.426.821.000 98,28

GENEL TOPLAM

156.106.374.000 100,00

1.720.329 100

156.108.094.329 100,00
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TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
01

Personel Giderleri

02

GENEL TOPLAM

1.260.277.000

321.235.000

0

1.581.512.000

SGK Devlet Primi Giderleri

198.300.000

57.066.000

0

255.366.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

476.424.900

168.627.100

0

645.052.000

04

Faiz Giderleri

0

0

0

0

05

Cari Transferler

2.128.000

11.451.000

143.416.303.000

143.429.882.000

06

Sermaye Giderleri

129.132.000

54.912.000

0

184.044.000

07

Sermaye Transferleri

0

0

5.038.790.000

5.038.790.000

08

Borç verme

0

0

0

0

09

Yedek Ödenek

0

0

4.971.728.000

4.971.728.000

2.066.261.900

613.291.100

153.426.821.000

156.106.374.000

Döner Sermaye

0

0

0

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

0

0

0

1.720.329

0

1.720.329

1.720.329

0

1.720.329

2.067.982.229

613.291.100

Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE DIŞI KAYNAK

DİĞER İDARELERE
TRANSFER EDİLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ TOPLAMI

FALİYET TOPLAMI

Yurt Dışı Kaynaklar
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

153.426.821.000

156.108.094.329
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FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı

PERFORMANS HEDEFİ

12 - MALİYE BAKANLIĞI

FAALİYETLER

SORUMLU BİRİMLER

Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre
vergi alınacaktır.
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum
sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu kaynakları kamunun öncelikleri
doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı
sağlanacaktır.
Bütçe Yönetim Faaliyeti
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Mali kontrol faaliyeti
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol
araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde
izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği
artırılacaktır.
Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası
standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali
işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu
ve karar vericilere raporlanması sağlanacaktır.
Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması
Faaliyeti:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(MERKEZ)
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TAŞRA)
Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(MERKEZ)
Muhasebe Destek Faaliyeti
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(MERKEZ)
Hazineye ait taşınmazların ekonomiye
kazandırılması amacıyla, taşınmaz yönetiminde
politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve
sonuçları izleyen arz odaklı proaktif bir yönetim
yapısına geçilecektir.
Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(MERKEZ)
Milli Emlak Taşra Faaliyeti
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TAŞRA)
Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye
öncelik verilmek üzere üst düzey kamusal mali
denetim icra edilecek ve vergi denetiminin
etkinliği artırılacaktır.
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle
Mücadele Faaliyeti
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve
denetim gerçekleştirilecektir.
Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün
Finansmanı İle Mücadele Faaliyeti
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti
BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE
MUHAKEMAT GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ(MERKEZ)
BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE
MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TAŞRA)
Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı
ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Genel Yönetim Faaliyeti
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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