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BAKANIN MESAJI 
Küresel ekonomik kriz sonrası dönemde 

birçok ülke düşük büyüme, yüksek işsizlik, artan 
kamu borçları ve yüksek seyreden bütçe açıkları ile 
mücadele etmek zorunda kalmıştır. Türkiye ise kriz 
sonrası dönemde hızla büyümüş, rekor düzeyde 
istihdam yaratmış, kamu mali dengelerinin sağlıklı 
yapısını korumuştur.  

 
Sergilediğimiz bu güçlü performansta 

gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlarla birlikte 
sağlanan mali disiplin ve uygulamakta olduğumuz 
kamu mali yönetimi önemli bir role sahiptir. 
 

Hükümetlerimiz döneminde kamu idarelerinin bütçelerini, stratejik 
planlarını, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerini temel alarak 
hazırladık. Böylece, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede 
sunulabilmesinin önünü açtık. 
 

Öncelik ve hedeflerimiz çerçevesinde, kamu idarelerinin neler 
yapacağının yol haritasını, stratejik planlar ile kamuoyunun bilgisine 
sunduk. Yıllık performans programları sayesinde de kamu idarelerindeki 
politika uygulamalarının şeffaf bir şekilde izlenilmesine imkan tanıdık. 
 

Hesap verebilirlik ve şeffaflık noktasında önemli bir role sahip olan 
2014 yılı Performans Programının hayırlı olmasını diler, hazırlanmasına 
katkı sağlayan Bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim. 

 
 
 

          Mehmet ŞİMŞEK 
             Maliye Bakanı 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
 

Günümüz yönetim anlayışının uzun dönemli 
planlama temelinde geliştiğine hep birlikte tanıklık 
etmekteyiz. Bir yandan vatandaş odaklı kamu 
yönetimi anlayışının giderek gelişmesi, diğer 
yandan bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı 
ilerlemeler ve zorlu rekabet koşulları, kamu 
idarelerinde sürekli değişimi ve stratejik yönetim 
anlayışını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

 
Ülkemizdeki bu yeni yönetim anlayışının en 

önemli ürünü, kamu mali yönetim sisteminde 
köklü değişiklikler yapan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunudur. 
 

Bakanlığımız söz konusu Kanun uygulamaya geçtiğinden bu yana 
stratejik planlarını ve bunların yıllık uygulama dilimleri olan performans 
programlarını hayata geçirmiş ve faaliyet raporları aracılığıyla performans 
sonuçlarını kamuoyuna açıklamıştır. 
 

Bakanlığımızın sunacağı hizmetlerin kamuoyu ve ilgili kurumlar 
tarafından izlenebilmesi açısından önemli bir araç olan 2014 Yılı Performans 
Programı, Stratejik Plan ve üst politika belgeleri ile uyumlu, ölçülebilir 
nitelikte ve izleme-değerlendirme yapabilmeye uygun bir şekilde 
hazırlanmıştır.  
 

2014 Yılı Performans Programımızda 11 adet performans hedefi, bu 
hedeflere ulaşabilmek amacıyla 14 adet faaliyet, performans hedeflerini 
ölçmek amacıyla 77 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Faaliyetlerin 
ve performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 2.079.482.400 TL kaynak 
kullanılması öngörülmüştür. 
 

Bakanlığımız 2013-2017 dönemi Stratejik Planının ikinci uygulama 
dilimi olan 2014 Yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, 
hazırlanmasında gayret ve özverileri geçen tüm personele teşekkür ederim. 
 
 
 
                Naci AĞBAL  
                    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 hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye 
politikasını uygulamak, 
 

 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 ve bu 
Kanunda değişiklikler 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 şunlardır: 
 

 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 şunlardır: 
 

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı  
 

 Strateji Geliştirme Başkanlığı 
 
 Bakanlık Müşavirleri 

 
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 
Bakanlığımız yardımcı birimleri şunlardır: 

 
 Personel Genel Müdürlüğü 

 
 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı 

 
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
 
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
 
 Özel Kalem Müdürlüğü 

 
Bakanlığımız bağlı kuruluşları şunlardır: 

 
 Gelir İdaresi Başkanlığı 

 
 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 

 
 Kefalet Sandığı 

 
Bakanlığımız ilgili kuruluşları şunlardır: 

 
 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 

 
Bakanlığımız ilişkili kuruluşu: 

 
 Kamu İhale Kurumu 
 
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 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, 
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 Saymanlık,  
 

 Milli Emlak,  
 

 Muhakemat, 
 

 Personel Müdürlükleri;  
 

İlçelerde ise Malmüdürlükleri ve bazı illerin bazı ilçelerinde ilaveten 
Milli Emlak Müdürlükleri* 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. 
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Bakanlık Makam Onayı ile Milli Emlak Müdürlükleri kurulması uygun görülmüştür. 
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Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı şeması aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir: 
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D- Fiziksel Kaynaklar 
 

Maliye Bakanlığında 2013 yılı Haziran sonu itibarıyla mevcut olan 
büro makineleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
 

BÜRO MAKİNELERİ       ADET 
Telefon 13.490 
Faks 2.387 
Tarayıcı 290 
Yazıcı 10.430 
Bilgisayar Kasaları 12.691 
Ekranlar 16.516 
Thin Client 15.053 
Dizüstü Bilgisayarlar 2.277 
Fotokopi Makinesi 2.227 

 
Bakanlığın donanım envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

 
ENVANTER ADET 

Sunucu 4.653 
Switch 3.615 
Modem 584 
Firewall 13 
Veri Tabanı Sunucusu 47 
Uygulama Sunucusu 22 
Kesintisiz Güç Kaynağı 3.615 

 
Bakanlığın fiziksel varlık envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

 
ENVANTER ADET 

Lojman Sayısı 5.862 
Taşıt Aracı 864 
Sosyal Tesis  35 
Eğitim Tesisi 6 
Misafirhane 44 
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E- İnsan Kaynakları 
 

2013 yılı Ağustos ayı* itibarıyla Maliye Bakanlığı personelinin birimlere 
göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir: 
 

BİRİMLER MERKEZ TAŞRA TOPLAM 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
(VDK) 5.051 - 5.051 

Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı (MASAK) 

136 
 - 136 

Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 79 - 79 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Genel Müdürlüğü (BAHUM) 148 1.677 1.825 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü (BÜMKO) 266 - 266 

Muhasebat Genel Müdürlüğü  
(MUHASEBAT) 680 9.133 9.813 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 
(GEP) 35 - 35 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MİLE) 299 3.195 3.494 

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
(ABDİD) 25 - 25 

Personel Genel Müdürlüğü (PERGEN) 246     6.466 6.712 

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi 
Başkanlığı (MAYEM)  27 - 27 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
(İMİD) 414 - 414 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİD) 23 - 23 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
(BHİM) 17 - 17 

Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKA) 33 - 33 

TOPLAM 7.479 20.471 27.950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 26/08/2013 tarihi itibarıyla alınan verileri ifade etmektedir. 
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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.  
 

* 02/07/2013 tarihinde onaylanmıştır. 
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 Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, 
daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere 
dönüştürülecektir.  

 

 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 
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erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir. 
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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. 
 

 Kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinin birlikte işlerliği 
sağlanacaktır. 
 

 Kamu kurumlarının e-devlet projesi hazırlama ve yönetme 
kapasiteleri geliştirilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı 
güçlendirecektir. 
 

 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 imkan 
sağlayacaktır. 
 

 Kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadeleye devam edilecek, vergi 
düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar sağlanacak, piyasaların etkin 
işlemesi sağlanacak ve yatırım ortamı güçlendirilecektir. Bu şekilde 
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ülkemizde karar alma süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde işlemesine imkan 
sağlanacak, yatırım ve üretimin cazip hale getirilmesi yoluyla üretim 
kapasitesi daha hızlı artırılacaktır. 
 

ii) Yurtiçi 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 alanlarda 
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. 
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 Kamu harcamalarının program bazlı sınıflandırma çalışmaları 
tamamlanarak kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe 
yapısına geçilecektir. 

 
 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 işbirliği (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 üretimi 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 
programları etki analizi çalışmaları yapılarak 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. 
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 Temel ve sosyal bilimlerde yetkin araştırmacıların yetiştirilmesi 
desteklenecek, üniversiteler ve kamu kurumları bünyesinde bu alanlardaki 
araştırmaların sayısı, niteliği ve etkinliği artırılacaktır.  
 

 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 kamu 
alımlarında çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi özendirilecektir.  
 

 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. 61’inci Hükümet Programı 
 

61’inci Hükümet Programında maliye politikası alanında, 
 

 Mali disipline devam edilmesi,  
 

 Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelimizi destekleyici 
mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik 
verilmesi, 
 

 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamalarının 
etkinliğinin artırılması, 
 

 Kamu harcamalarının finansmanında dolaysız vergilerin ağırlığının 
artırılması,  
 

 Gelir politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında şeffaflık ve 
öngörülebilirliğin esas alınması, 
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 Vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, istihdamın ve 
yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin 
geliştirilmesi ve daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulması, 
 

 Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi, 
 

 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir eylem planı 
yürürlüğe konulması, 
 

 Kamu Mali Yönetimi Reformunun en önemli unsurlarından olan iç 
denetim sisteminin kurumsallaşması yönündeki çalışmaların 
tamamlanması, 
 

 Kurumların politika hazırlama, uygulama, eşgüdüm, izleme ve 
değerlendirme konularında kapasitelerini geliştirmeye yönelik kaynakların 
artırılması, 
 

 Özelleştirme uygulamalarına kararlılıkla devam edilmesi 
hedeflenmiştir. 
 

A.3. Orta Vadeli Program (2014-2016) 
 

2014-2016 dönemi Orta Vadeli Programda kamu maliyesine ilişkin 
olarak aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir: 
 

 Maliye politikası, ekonomik ve finansal istikrarın desteklenmesine, 
yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve 
büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde 
uygulanacaktır.  
 

 Kamu kesimi borçlanma gereğinin makul seviyelerde tutulması 
suretiyle maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi 
alanında geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecek dönemde de 
devam etmesi sağlanacaktır. 
 

 Harcama programlarının önceliklendirilmesi ve harcamaların 
etkinliğinin artırılmasıyla faiz dışı harcamalar kontrol altında tutulacaktır. 
Kamu cari harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek mali alan, 
özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde ve 
Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır.  
 

 Kamu mali sisteminin devresel hareketlere karşı oldukça duyarlı 
olan yapısı göz önünde tutularak, daha güçlü bir kamu mali görünümünün 
tesis edilebilmesi için kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması yönünde 
politikalar geliştirilecektir. Süreklilik arz etmeyen gelirler kullanılarak orta ve 
uzun vadede harcama seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine neden olacak 
politikalar uygulanmayacaktır. 
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 Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı 
çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve 
kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri ekonomik ve verimli 
bir şekilde kullanması esastır. Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve 
hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, yeni harcama programları 
uygulamaya geçirilmeden önce pilot uygulamalara gidilecek ve etki analizi 
çalışmaları yapılacak, mevcut programlar etkililik ve etkinlik bakımından 
gözden geçirilecektir. 
 

Ayrıca, 
 

 Bütçe hazırlık sürecinde, personel harcamaları dışında kalan 
diğer cari harcamalara yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe 
ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir.  

 
 Harcama programları yalnızca varlık sebebini oluşturan 

amaçlara uygun olarak ve belirlenmiş süreler dahilinde 
yürütülecektir.  

 
 Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma 

Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik 
planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama 
sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.   

 
 Kamu mali yönetimi alanında yapılan reformların uygulamasını 

güçlendirmek amacıyla kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla 
ele alan bütçe yapısına kademeli olarak geçilecektir.  

 
 Kamu özel işbirliği kapsamında yapılacak yatırımlar, 

sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri 
üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.   

 
 Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, 

fayda ve alternatif maliyet analizleri yapılarak 
değerlendirilecektir.  

 
 Kamu Gelir Politikasının temel amacı; kamu mali sisteminin ihtiyaç 

duyduğu gelirlerin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesidir. Bu 
kapsamda: 
 

 Vergi politikası, gelir dağılımının iyileştirilmesine, sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlanmasına, ekonominin rekabet gücünün 
ve yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik olarak 
uygulanacaktır. Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar, 
vergilendirmede öngörülebilirlik esas olacaktır.  

 
 Vergi politikası, üretim faktörlerinin etkin dağılımının 

sağlanması ile istihdam ve yatırımların teşvik edilmesinde araç 
olarak kullanılacaktır. 
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 Temel vergi mevzuatının, ekonomik ve sosyal politikalar 

gözetilerek sade ve mükelleflerin uyum sağlayabileceği hale 
getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.  

 
 Gelir politikası uygulama sonuçları kamuoyuyla daha düzenli ve 

ayrıntılı bir şekilde paylaşılacaktır.  
 

 Elektronik ticarette vergi kaybının önlenmesine yönelik gerekli 
hukuki ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

 
 Haksız rekabetin önlenmesi, ekonomide rekabet gücünün ve 

kamu gelirlerinin artırılması amacıyla kayıt dışılıkla etkin bir 
şekilde mücadele edilecektir. Bu kapsamda; denetim kapasitesi 
artırılacak ve etkinleştirilecek, idarelerin uygulama kapasitesi ve 
bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadele, kurumlar 
arası işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak ve toplumsal 
farkındalık yaygınlaştırılacaktır.   

 
 Kamu mali dengelerinin imkan verdiği ölçüde, ticari faaliyetler 

üzerindeki işlem vergilerinde indirime gidilecektir.  
 

 Vergi tabanı, vergilemenin daha adil olmasını ve mali 
fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayacak şekilde 
genişletilecektir.  

 
 Vergi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim 

değişikliğiyle mücadele edilmesine ve enerji tüketiminde tasarruf 
sağlanmasına yönelik öncelikler gözetilecektir.  

 
 Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanılmasına yönelik olarak satış dahil tüm alternatifler 
değerlendirilecektir.  

 
 Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde 

kullanılabilmesini temin etmek üzere stratejik planların performans 
programları ve bütçelerle ilişkisinin güçlendirilmesi, çok yıllı bütçeleme 
anlayışının yaygınlaştırılması, iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir 
şekilde çalışmasının sağlanması ve iç kontrol sistemlerinin sağlıklı bir 
şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.  
 

 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim 
standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır. 
 

A.4. Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016) 
 

Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016) döneminde ekonomi politikasının 
temel amacı, dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının 
ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici 
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olarak düşürmek diğer yandan büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu 
amaca ulaşmak üzere yurtiçi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları 
üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, 
istihdamı artırmak, enflasyonu düşürmek ve kamu maliyesinde güçlü 
duruşu devam ettirmek temel öncelikler olarak belirlenmiştir. 

 
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2014-2016 yılları 

merkezi yönetim bütçesi, kamu idarelerinde kaynakların ekonomik ve verimli 
bir şekilde kullanımının teşvik edilmesi, harcama programlarının 
önceliklendirilmesi ve harcamaların etkililiğinin artırılmasıyla faiz dışı 
harcamaların kontrol altında tutulmasını amaçlamaktadır. 
 

Bu dönemde izlenecek maliye politikası, büyümeyi ve istihdamı 
artırmayı, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmeyi ve faiz dışı 
harcamaları kontrol altında tutmayı hedeflemektedir. 
 

2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planın bütçe giderlerine ilişkin 
temel politikalar kısmında aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir: 
 

 Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı 
çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda yürütülmesi ve 
kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde kullanması esas olacaktır. Bu kapsamda harcama 
programları politika belgelerinde yer alan öncelikler ile varlık sebebini 
oluşturan amaçlara uygun olarak belirlenmiş süreler dahilinde 
yürütülecektir. 
 

 Performans esaslı bütçe uygulamasını etkinleştirmek ve bütçeleme 
süreçlerinde kullanılan kamu kaynağıyla elde edilen çıktı ve sonuçların 
birlikte değerlendirilmesine imkan sağlamak üzere kamu hizmet programları 
odaklı bir bütçeleme sistemine geçişe yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 

 Mali Plan döneminde kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim 
yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete 
geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye 
çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kamu yatırım ödenekleri özel 
sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına 
yönlendirilecek, bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi 
alanlara özel önem verilecektir.  
 

 2014-2016 döneminde uluslararası standartlar çerçevesinde, kamu 
idarelerinin kamu iç kontrol ile iç denetim standartlarına uyum düzeyini 
artırmak üzere çalışmalar yürütülmeye devam edilecektir. Kamu mali 
yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak 
güçlendirilecektir.  
 

 Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılması ile yatırım, istihdam ve büyümeyi artırmaya yönelik olarak 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. 
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 Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu 

mali istatistikleri uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacaktır. 
Kamu mali yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülecektir. 
 

2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planın bütçe gelirlerine ilişkin 
temel politikalar kısmında aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir:  
 

Mali Plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacı; 
vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, istihdamın ve yatırımların 
teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi ve 
daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.  
 

Bu çerçevede, 
 

 Vergi kanunları ile uygulamalarında istikrar ve sadeliği sağlamaya 
yönelik olarak temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarına 
devam edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak 
üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmaları önümüzdeki 
dönemde tamamlanacaktır.  
 

 Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının 
genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 

 Cari açığı ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak ihracatta 
katma değeri yüksek markalı ürün ile hizmetlerin üretim ve pazarlaması, 
ithal edilen ara malları ile yatırım mallarının yurtiçinde üretiminin 
desteklenmesi çalışmalarına devam edilecektir. Uluslararası alanda rekabet 
gücünün artırılması amacıyla sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine 
yönelik teşvik tedbirlerine ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. 
 

 Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yatırım, istihdam ve ihracatın 
artırılmasına, sanayide yüksek katma değerli ürünler geliştirilerek ülke 
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulmasına, ülkeye giren doğrudan sermaye yatırımlarının 
artırılmasına yönelik vergi politikası uygulamalarına devam edilecektir.  
 

 Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla 
damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi çalışmalarına 
devam edilecektir. 
 

 Enerji tüketiminde tasarrufun sağlanması amacıyla konut ve 
işyerlerinde enerji tasarrufuna ilişkin harcamalar ile enerji verimliliği 
çerçevesinde enerji tasarrufu sağlayıcı araçların vergisel yönden teşviki 
sağlanacaktır. 
 



 

22 

 
 Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu 

mali istatistikleri uluslararası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacaktır. 
Kamu mali yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
sürdürülecektir. 
 

2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planın bütçe gelirlerine ilişkin 
temel politikalar kısmında aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir:  
 

Mali Plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacı; 
vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, istihdamın ve yatırımların 
teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi ve 
daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.  
 

Bu çerçevede, 
 

 Vergi kanunları ile uygulamalarında istikrar ve sadeliği sağlamaya 
yönelik olarak temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarına 
devam edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak 
üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmaları önümüzdeki 
dönemde tamamlanacaktır.  
 

 Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının 
genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 

 Cari açığı ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak ihracatta 
katma değeri yüksek markalı ürün ile hizmetlerin üretim ve pazarlaması, 
ithal edilen ara malları ile yatırım mallarının yurtiçinde üretiminin 
desteklenmesi çalışmalarına devam edilecektir. Uluslararası alanda rekabet 
gücünün artırılması amacıyla sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesine 
yönelik teşvik tedbirlerine ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. 
 

 Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yatırım, istihdam ve ihracatın 
artırılmasına, sanayide yüksek katma değerli ürünler geliştirilerek ülke 
ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulmasına, ülkeye giren doğrudan sermaye yatırımlarının 
artırılmasına yönelik vergi politikası uygulamalarına devam edilecektir.  
 

 Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla 
damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi çalışmalarına 
devam edilecektir. 
 

 Enerji tüketiminde tasarrufun sağlanması amacıyla konut ve 
işyerlerinde enerji tasarrufuna ilişkin harcamalar ile enerji verimliliği 
çerçevesinde enerji tasarrufu sağlayıcı araçların vergisel yönden teşviki 
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 Enerji kaynaklarının çeşitliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yatırım ve üretiminin artırılmasına ilişkin vergisel teşvik mekanizmalarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 

 Mali Plan döneminde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam 
gibi birçok makroekonomik unsurun iyileştirilmesi, ekonomide verimlilik 
düzeyi ve rekabet gücünün yükseltilmesi, ayrıca kamu gelirlerinin artırılması 
amaçlarıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam edilecek, bu çerçevede 
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı güncellenecektir.  
 

 İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve dünya ticaretinden 
daha fazla pay alması için istihdam, enerji ve hammadde girdi maliyetlerini 
azaltacak, güvenliğini sağlayacak, istihdam kalitesini yükseltecek vergi 
politikaları geliştirilecektir. 
 

 İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi 
harcamalarının mali etkilerinin analiz edilmesi, etkin olmayan 
düzenlemelerin kaldırılması veya revize edilmesi, sisteme dahil edilmesi 
öngörülen istisna, muafiyet ve indirimlere ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve 
uygulama sonuçlarının düzenli değerlendirilmesi ile vergi harcamaları 
konusunda kamuoyunun düzenli ve ayrıntılı bilgilendirilmesi çalışmalarına 
devam edilecektir. 
 

 İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile 
dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, işletmelerin ilave istihdam 
oluşturması ve kayıt dışının engellenmesi için gerekli vergisel düzenlemelerin 
tespit edilmesi ve gerekli kanuni düzenlemelerin yazımı çalışmalarına devam 
edilecektir. 
 

 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Stratejisi ve finansal 
araçların vergilendirilmesi kapsamında, vergisel düzenlemelerle rekabet gücü 
artırılarak finansal işlemlerin ülkemizde yapılmasının sağlanmasına, 
finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada 
uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınmasına, halka açık olmayan şirketlerin 
sermaye piyasasına açılması sağlanarak sermayenin tabana yayılmasına 
yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 

 Yerel yönetimlerin mali imkanlarını güçlendirmek için kentsel 
rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dahil olmak üzere öz gelirlerinin 
artırılmasına yönelik kanuni düzenlemelerin yapılması çalışmalarına devam 
edilecektir. 
 

 Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarına devam edilecektir. 
 

A.5. 2014 Yılı Programı 
 
2014 Yılı Programının temel makroekonomik amaçları; uluslararası 

finans piyasalarındaki dalgalanmaların getirdiği belirsizlik ortamı ve risklere 
rağmen yüksek büyüme ortamına geçişin sağlanması için verimliliğin ve 
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yurtiçi tasarrufların artırılması, cari işlemler açığının düşürülmesi, istihdam 
artışının sürdürülmesi, kamu mali dengelerinin gözetilmesi, enflasyonla 
mücadeleye devam edilmesi ve finansal istikrarın korunmasıdır. 

 
Maliye politikası, sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme performansının 

tesis edilmesine yönelik olarak, para ve gelirler politikasıyla uyumlu bir 
şekilde yürütülecektir. Program döneminde uygulanacak harcama ve gelir 
politikalarıyla yurtiçi tasarrufların artırılması ve cari açığın azaltılması 
stratejisi desteklenecek, geçmiş dönemlerde elde edilen kazanımların 
gelecekte de korunması amacıyla kamu açığı kontrol altında tutulacaktır. 

 
Kamu idareleri tarafından orta vadeli amaç ve hedeflerin 

somutlaştırılarak faaliyetlerin bu amaç ve hedefler doğrultusunda 
belirlendiği, bütçelendirildiği, uygulandığı ve performansının ölçüldüğü 
stratejik yönetim döngüsünün temel araçları olan stratejik planlar, 
performans programları ve faaliyet raporlarının yaygınlaştırılma süreci 
tamamlanmış ve stratejik yönetim yaklaşımının yerleşmesinde önemli 
ilerlemeler sağlanmıştır.  

 
Bu kapsamda; 
 
 Stratejik plan hazırlamakla yükümlü merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, nüfusu 50 bin ve 
üzerinde olan 243 belediye, 81 il özel idaresi ve 15 KİT’te stratejik plan, 
performans programlarının hazırlanıp uygulamaya konulduğu, sonuçların 
ise faaliyet raporlarıyla izlendiği ve yeni kurulan kamu idarelerinde söz 
konusu belgelere yönelik hazırlık çalışmalarının devam edeceği, 

 
 Merkezi kamu kurumlarının stratejik planlama süreçlerini daha 

etkin ve etkili hale getirmeyi amaçlayan Stratejik Yönetimde Kapasite 
Geliştirme Projesinin 2013 yılında başlatılmış olup Proje çerçevesinde kamu 
idarelerine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edilmiştir. 
 

A.6. Katılım Öncesi Ekonomik Program (2013-2015) 
 

Helsinki Zirvesinin ardından adaylık statüsü kazanan ülkemiz, katılım 
öncesi mali izleme süreci çerçevesinde 2001 yılından bu yana AB usullerine 
uygun olarak üç yıllık dönemler itibarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Programı 
(KEP) hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır. 
 

On ikincisi 2013-2015 dönemini kapsayan KEP, Dokuzuncu Kalkınma 
Planı (2007-2013) kapsamında, bu dönemde takip edilecek ekonomik ve 
sosyal politikalara temel teşkil eden Orta Vadeli Program (2013-2015) ve bu 
programın ilk yıl detaylı yansıması olan 2013 Yılı Programı esas alınarak 
hazırlanmıştır. 
 

KEP’in temel amaçları, makroekonomik ve finansal istikrarın 
güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda; potansiyel büyüme hızına ulaşmak, 
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cari işlemler açığını daha da azaltmak, enflasyonu düşürmek ve kamu mali 
dengelerini iyileştirmek olarak belirlenmiştir. 
 

KEP’te maliye politikasının, Orta Vadeli Programda öngörülen gelir, 
harcama ve borç stoku büyüklükleri gözetilerek; makroekonomik istikrarın 
güçlendirilmesine, özel sektör öncülüğünde bir büyüme sürecinin 
desteklenmesine, cari açıkla ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak bir 
yaklaşımla yürütüleceği ifade edilmiştir. 

Bu dönemde, Programın mali hedeflerinden sapmaya yönelik güçlü 
emarelerin ortaya çıkması durumunda gerekli politika müdahaleleri 
yapılacak ve mali disiplin korunacaktır. 
 

A.7. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin 
Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014) 
 

2010–2014 yılları arasında uygulanacak olan stratejinin amacı; 
saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması 
suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim 
anlayışının geliştirilmesidir.  
 

Stratejinin temel bileşenleri;  
 

 Yolsuzluğu önlemeye, 
 

 Yaptırımların uygulanmasına, 
 

 Toplumsal bilincin artırılmasına  
 

yönelik tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır.  
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B- Amaç ve Hedefler  
 

2013-2017 dönemi Maliye Bakanlığı Stratejik Planında belirlenmiş 
olan stratejik amaç ve hedefler ile 2014 yılına ilişkin belirlenen performans 
hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin genel 
çerçevesini gösteren Tablo aşağıda yer almaktadır. 
 

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET

Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir 
şekilde genişletmek

Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi 
alınacaktır.

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve 
rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi 

oluşturmak

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

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Bütçe Yönetim Faaliyeti

Mali Kontrol Faaliyeti

Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

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

Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

Muhasebe Faaliyeti

Raporlama Faaliyeti

Muhasebe Destek Faaliyeti

Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle 
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

Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış 
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat 

Hizmeti Sunmak

Muhakemat ve hukuki danışmanlık 
hizmetlerinde etkinliği artırmak

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve 
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat 
Faaliyeti

Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Genel Yönetim Faaliyeti
Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve 

teknolojik altyapı geliştirilecektir.

Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, 
teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve 

kurumsal kültürü geliştirmek

Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve 
Mali Suçları Azaltmak

Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, 
uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz 
odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.

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

Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde 
yönetilmesi, izlenmesi ve 
raporlanmasını sağlamak

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

Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve 
genişletmek

Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası 
standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali 

işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve 
karar vericilere raporlanması sağlanacaktır.

MALİYE BAKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI ÇERÇEVESİ

Sürdürülebilir Maliye Politikalarının 
Bütüncül Bir Yaklaşımla 

Belirlenmesine Öncülük Etmek ve 
Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Mali Kontrol Faaliyeti

Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

Milli Emlak Taşra Faaliyeti

Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri 
doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı 

sağlanacaktır.

Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin 
mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi 
düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

Kamu taşınmazlarını ekonominin 
ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir 

şekilde yönetmek
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Amaç 1. Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir 
Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli 
Yönetmek 
 

Hedef 1. Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde 
genişletmek 
 

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 sağlamadığı 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.  Ay 
ıca, 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 Kanunun 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, Ar-
Ge 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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Yatırımları ve istihdamı teşvik eden vergi düzenlemeleri geliştirilecek, Ar-Ge, 
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Hedef 3. Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek 
kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek 
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mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecektir. Bu doğrultuda merkezi 
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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 farklarının 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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toplulaştırılacaktır. 

 
Hazine taşınmazlarının yatırım ve istihdamın teşvikinde kullanılması, 

yatırım maliyetlerinin aşağı çekilmesine, kalıcı istihdam alanları 
oluşturulmasına ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına önemli 
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Hazine taşınmazlarının kamu yararı esas alınarak kamu idarelerine 

tahsis edilmesine yönelik politikalar üretilecek ve uygulanacaktır. Kamu 
idarelerinin ihtiyaçlarını öngören Hazine taşınmaz portföyü oluşturulacak, 
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taşınmazlar, kamu idarelerine yeterli miktarda ve hızlı tahsis edilecektir. 
Özellikle atıl taşınmazların elde tutulmasını engellemek amacıyla kamu 
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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. 
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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. 

 
Suç gelirlerinin aklanması; suç işlemek suretiyle elde edilen 

kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle 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. Ayrıca, yükümlü çalışanlarının 
sertifikasyonu sağlanacaktır. 

 
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 değişiklikleri 
yapılacaktır. 
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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. Ayrıca, yükümlü çalışanlarının 
sertifikasyonu sağlanacaktır. 

 
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 değişiklikleri 
yapılacaktır. 
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Amaç 3. Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık 
ve Muhakemat Hizmeti Sunmak 
 

Hedef 8. Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde 
etkinliği artırmak 
 

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 
infazı temin edilecek ve tahsilat hızlandırılacaktır.  Ayrıca, davaların 
yürütülmesinde diğer idareler ile işbirliği güçlendirilecektir. 

 
Dava takip kapasitesinin geliştirilmesi için avukatların belli alanlarda 

uzmanlaşması sağlanacak, avukat başına düşen dosya sayısı azaltılacak ve 
teknolojik imkanlardan 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 
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eğitimler gerçekleştirilecek ve yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları 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 uyum 

çalışmaları Bakanlık içinde koordinasyon içerisinde yürütülecektir. 
 
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. 

 



 

34 

eğitimler gerçekleştirilecek ve yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanları 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 uyum 

çalışmaları Bakanlık içinde koordinasyon içerisinde yürütülecektir. 
 
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. 

 
Kamu harcamalarının temel kaynağı 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 sağlamadığı tespit edilenler kaldırılacaktır. 

 
Faaliyetler 

 
Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 

 
Bu faaliyet kapsamında Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Orta 

Vadeli Mali Plan çerçevesinde vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeler 
gerçekleştirilecek olup bunlardan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun yeniden yazım çalışmaları ve Vergi Usul Kanununun gözden 
geçirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca, vergi kapsamının 
genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 
 

Kayıt dışılığa neden olan düzenlemeler ekonomik istikrar, gelir dağılımı 
ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsur üzerindeki olumsuz 
etkilerinin yanı sıra devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin 
azalmasına, kaynakların verimsiz alanlara yöneltilmesine ve haksız rekabete 
yol açmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, mevcut vergi mevzuatı gözden 
geçirilecek varsa kayıt dışılığa neden olan hükümler uygulamadan 
kaldırılacak ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış: 
 
Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri vergi harcamaları kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu harcamaların gözden geçirilerek GSYH içindeki 
paylarının düşürülmesi ve kapsamının daraltılmasını izlemek üzere 
belirlenmiştir.  
 

Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı: 
 
Toplam vergi gelirleri içindeki dolaysız vergilerin payının artırılmasına 

yönelik düzenlemelere öncelik verilecek ve mevcut vergi sistemi gelişmiş 
ekonomilerle paralel bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu kapsamda toplam 
vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergi oranının değişimi takip edilecektir. 
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Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı:  
 
Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki oranı bütçe tahminlerinde 

kullanmak ve milletlerarası karşılaştırmalarda yararlanmak amacıyla 
hesaplanmaktadır. 

 
Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin GSYH'ye oranı: 

 
Ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmede kamu harcamalarının 

bir alternatifi olan istisna, muafiyet ve indirimlerden bazıları sosyal ve 
ekonomik gelişmelere paralel olarak yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu 
düzenlemelerden süresi biten uygulamaların GSYH’ye oranı takip edilecektir. 

 

Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış Yüzde - - 0,2

2 Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı Yüzde - 50,24 50,66

3 Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı Yüzde - 20,24 21,3

4 Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin GSYH'ye oranı Yüzde - - 0,1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.184.400 0 1.184.400

1.184.400 0 1.184.400

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Faaliyetler

Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Genel Toplam

Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi
alınacaktır.

Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek

 



 

36 

Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı:  
 
Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki oranı bütçe tahminlerinde 

kullanmak ve milletlerarası karşılaştırmalarda yararlanmak amacıyla 
hesaplanmaktadır. 

 
Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin GSYH'ye oranı: 

 
Ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmede kamu harcamalarının 

bir alternatifi olan istisna, muafiyet ve indirimlerden bazıları sosyal ve 
ekonomik gelişmelere paralel olarak yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu 
düzenlemelerden süresi biten uygulamaların GSYH’ye oranı takip edilecektir. 

 

Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış Yüzde - - 0,2

2 Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı Yüzde - 50,24 50,66

3 Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı Yüzde - 20,24 21,3

4 Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin GSYH'ye oranı Yüzde - - 0,1

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 1.184.400 0 1.184.400

1.184.400 0 1.184.400

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Faaliyetler

Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Genel Toplam

Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi
alınacaktır.

Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek

 

 37 

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

264.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 2.961.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

PH 1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.

PH 2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı 
oluşturulacaktır.

PH 8 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere 
üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği 
artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

451.000

0

0

2.961.000

0

Ödenek

2.246.000
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Performans Hedefi 2: Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum 
sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır. 
 

Mevzuata ilişkin düzenlemelerin yeterince açık, anlaşılabilir ve kolay 
uyum sağlanabilir olması için mevcut vergi mevzuatı sadeleştirilerek 
günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yazılacaktır. 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. 
 

Faaliyetler 
 

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 
 

Bu faaliyet kapsamında Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Orta 
Vadeli Mali Plan çerçevesinde vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeler 
gerçekleştirilecek olup bunlardan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun yeniden yazım çalışmaları ve Vergi Usul Kanununun gözden 
geçirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca, vergi kapsamının 
genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

 
Kayıt dışılığa neden olan düzenlemeler, ekonomik istikrar, gelir 

dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsur üzerindeki olumsuz 
etkilerinin yanı sıra, devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin 
azalmasına, kaynakların verimsiz alanlara yöneltilmesine ve haksız rekabete 
yol açmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, mevcut vergi mevzuatı gözden 
geçirilecek, varsa kayıt dışılığa neden olan hükümler uygulamadan 
kaldırılacak ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler: 
 

Milletlerarası karşılaştırmalarda dolaylı/dolaysız vergilerin genel vergi 
yükü içindeki payı, ortalama ücret üzerindeki vergi yükü, kurum kazançları 
üzerindeki vergi yükleri gibi konularda sağlanan iyileşmeler takip edilecektir. 
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geçirilecek, varsa kayıt dışılığa neden olan hükümler uygulamadan 
kaldırılacak ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler: 
 

Milletlerarası karşılaştırmalarda dolaylı/dolaysız vergilerin genel vergi 
yükü içindeki payı, ortalama ücret üzerindeki vergi yükü, kurum kazançları 
üzerindeki vergi yükleri gibi konularda sağlanan iyileşmeler takip edilecektir. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler Adet
- 2 2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 888.300 0 888.300

888.300 0 888.300

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

Genel Toplam

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

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

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

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0Bü
tç

e D
ışı

 
K

ay
na

k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

264.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 2.961.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

PH 1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.

PH 2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı 
oluşturulacaktır.

PH 8 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere 
üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği 
artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

451.000

0

0

2.961.000

0

Ödenek

2.246.000
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0Bü
tç

e D
ışı

 
K

ay
na

k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

264.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 2.961.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

PH 1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.

PH 2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı 
oluşturulacaktır.

PH 8 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere 
üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği 
artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

451.000

0

0

2.961.000

0

Ödenek

2.246.000
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Performans Hedefi 3: Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin 
mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde 
uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir. 
 

Kamu idarelerinin çeşitli mevzuatla verilen görevleri yerine getirmeleri 
çerçevesinde, personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesi üzerindeki 
oransal büyüklüğünü göz önünde bulundurarak bir taraftan etkin bir kamu 
istihdam ve ücret politikasının uygulaması, diğer taraftan uzun vadede 
personel giderlerinin rasyonel bir şekilde oluşumuna zemin hazırlayacak ve 
etkin kamu hizmeti sunulmasını sağlayacak şekilde, kamu istihdam ve ücret 
politikalarının yürütülmesi ile mevzuatın merkezi düzeyde uyumlaştırılması 
hedeflenmektedir. 
 

Faaliyetler 
 

Mali Kontrol Faaliyeti 
 

Mali kontrol faaliyeti kapsamında; 
 

 Kadro, personel, iş hukuku ve mahalli idareler mevzuatı ile 
düzenlemelerine ilişkin mevzuatın 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 kanun, tüzük, 
bakanlar kurulu kararı, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, esas ve 
usul ile tebliğ taslaklarını inceleyerek, bunlar hakkında ilgili ihtisas 
birimlerinden görüş alarak Bakanlığın görüşünü hazırlamak, 
 

 Kadro kullanımı, kadro dağılımı ve pozisyon vize işlemlerini 
yapmak, 
 

 Resmi İstatistik Programı çerçevesinde kamu istihdam verilerini 
konsolide etmek ve talep halinde ulusal ve milletlerarası kuruluşlara 
bildirmek, 

 
 Kamu personeline mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödeme 

gerçekleşmelerini aylık periyotlarda takip etmek, mali disiplin doğrultusunda 
risk analizleri yapmak, 

 
 KİT ile bağlı ortaklıklarında sözleşmeli veya kapsam dışı personel 

olarak çalışanlar ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye 
Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararlarının 
hazırlanmasına katkı sağlamak,  
 

 Mevzuatın uygulanmasına yönelik yazılı ve sözlü görüş vermek 
hizmetleri yürütülmektedir. 
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Performans Göstergeleri 
 

Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı:  
 

2012-2016 dönemi Resmi İstatistik Programı’nda kamu istihdamına 
ilişkin istatistiklerin üretilmesi Bakanlığımız sorumluluğundadır. 
Bakanlığımız koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile 
yapılan ortak çalışma sonucunda kamu sektörü istihdamına ilişkin 
istatistikler hazırlanmaktadır. 
 

Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme 
sayısı: 
 

Bu gösterge ile tutarlı, dengeli ve etkili bir kamu istihdam ve ücret 
politikasının yürütülmesi amacıyla hazırlanan her türlü düzenleme 
izlenecektir. 
 

Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı Adet 4 4 4

2 Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme sayısı Adet
26 20 22

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 4.205.872 0 4.205.872

4.205.872 0 4.205.872

Mali Kontrol Faaliyeti

Genel Toplam

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın
hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde
uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

Performans Hedefi

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri
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Performans Göstergeleri 
 

Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı:  
 

2012-2016 dönemi Resmi İstatistik Programı’nda kamu istihdamına 
ilişkin istatistiklerin üretilmesi Bakanlığımız sorumluluğundadır. 
Bakanlığımız koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile 
yapılan ortak çalışma sonucunda kamu sektörü istihdamına ilişkin 
istatistikler hazırlanmaktadır. 
 

Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme 
sayısı: 
 

Bu gösterge ile tutarlı, dengeli ve etkili bir kamu istihdam ve ücret 
politikasının yürütülmesi amacıyla hazırlanan her türlü düzenleme 
izlenecektir. 
 

Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı Adet 4 4 4

2 Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme sayısı Adet
26 20 22

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 4.205.872 0 4.205.872

4.205.872 0 4.205.872

Mali Kontrol Faaliyeti

Genel Toplam

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın
hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde
uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

Performans Hedefi

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

856.928

Toplam  Kaynak İhtiyacı 8.411.744

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

PH 3 - Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve 
uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

PH 4 - Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli 
yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Mali Kontrol Faaliyeti

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

786.865

0

252.891

8.411.744

0

Ödenek

6.515.060
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Performans Hedefi 4: 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 yönetim faaliyeti kapsamında, kamu idarelerinin bütçe hazırlık 
çalışmaları sırasında göz önünde bulunduracakları teknik ilkeleri tespit 
etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek; 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 ve vize 
edilmesi işlemleri, 
 

 Kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının mevcut mevzuat 
çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda gerekli bütçe işlemleri 
yapılmaktadır. 
 

Ayrıca, performans esaslı bütçeleme ile faaliyet raporlarına ilişkin 
olarak ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini hazırlamak, uygulamaları 
izlemek ve geliştirmek, kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, 
danışmanlık yapmak, Kalkınma Bakanlığı ile stratejik planlama ve 
performans esaslı bütçelemenin uyumunun koordinesine ilişkin hizmetler de 
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 ilişkileri yürütmek, 
milletlerarası değerlendirme (rating) kuruluşları ve banka temsilcileri ile 
görüşülerek bütçe performansı konusunda bilgi vermek hizmetleri de 
yürütülmektedir.  
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Performans Hedefi 4: 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 yönetim faaliyeti kapsamında, kamu idarelerinin bütçe hazırlık 
çalışmaları sırasında göz önünde bulunduracakları teknik ilkeleri tespit 
etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine etmek; 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 ve vize 
edilmesi işlemleri, 
 

 Kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının mevcut mevzuat 
çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda gerekli bütçe işlemleri 
yapılmaktadır. 
 

Ayrıca, performans esaslı bütçeleme ile faaliyet raporlarına ilişkin 
olarak ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini hazırlamak, uygulamaları 
izlemek ve geliştirmek, kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, 
danışmanlık yapmak, Kalkınma Bakanlığı ile stratejik planlama ve 
performans esaslı bütçelemenin uyumunun koordinesine ilişkin hizmetler de 
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 ilişkileri yürütmek, 
milletlerarası değerlendirme (rating) kuruluşları ve banka temsilcileri ile 
görüşülerek bütçe performansı konusunda bilgi vermek hizmetleri de 
yürütülmektedir.  
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Mali Kontrol Faaliyeti 

 
Mali kontrol faaliyeti kapsamında; 

 
 Bütçe, harcırah, taşıt, sağlık ve sosyal güvenlik 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 Bakanlık görüşünü hazırlamak, 
 

 Mevzuatın uygulanmasına yönelik yazılı ve sözlü görüş vermek 
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 ayrıca; 
 

 Ekonomik gelişmelerin izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi 
amacıyla kullanılacak ekonomik analiz bilgi sistemi, veri tabanları ile buna 
ilişkin uygulamalar oluşturulmakta, geliştirilmekte ve yönetilmekte, 
 

 Takip eden yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte 
TBMM’ye sunulan Yıllık Ekonomik Rapor hazırlanmakta, 
 

 Ekonomik verileri içeren Ekonomik Veriler Kitapçığı aylık olarak 
yayımlanmakta, 
 

 Üçer aylık olarak Mali Görünüm Raporu hazırlanmakta, 
 

 Ekonomik göstergelerin özeti niteliğinde olan Temel Ekonomik 
Göstergeler elektronik ortamda yayınlanmakta ve güncellenmekte, 
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 Günlük piyasa raporu, ekonomi haber özetleri adlı günlük raporlar 
yayımlanmakta, 

 
 Maliye politikasına ilişkin kararların ekonominin geneli üzerindeki 

etkisi araştırılmakta, 
 

 Ekonomik aktörler arasındaki etkileşimler incelenmekte, 
 

 Sektörel program analizleri yapılmaktadır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH içindeki payı: 
 
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 ekin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla tespit edilen 
harcama alanlarına ilişkin öneriler geliştirilerek, hazırlanan raporlarla kamu 
harcamalarına yönelik alternatif maliyetler değerlendirilecektir. 
 

Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje 
sayısı:  
 

Kamu hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarını gösteren bir program 
sınıflandırmasının geliştirilmesi, kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin 
performans bilgisi temelli bir yapıya kavuşturulması ve performans esaslı 
bütçelemenin etkinleştirilmesine ilişkin yürütülen proje izlenecektir. 
 

Performans programı değerlendirilen idare sayısı: 
 

İdareler tarafından hazırlanan performans programlarından 
değerlendirilenlerin sayısı takip edilecektir. 
 

Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı: 
 

Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor, 
Bakanımızın Plan Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yapacağı bütçe 
sunuş konuşmaları ile yapacağı diğer konuşma ve sunumlar, Ekonomik 
Veriler Kitapçığı, Makroekonomik Görünüm Raporu, Temel Ekonomik 
Göstergeler, Günlük Piyasa Raporu ve Ekonomi Haber Özetleri sayısı 
izlenecektir. 
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 Günlük piyasa raporu, ekonomi haber özetleri adlı günlük raporlar 
yayımlanmakta, 

 
 Maliye politikasına ilişkin kararların ekonominin geneli üzerindeki 

etkisi araştırılmakta, 
 

 Ekonomik aktörler arasındaki etkileşimler incelenmekte, 
 

 Sektörel program analizleri yapılmaktadır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH içindeki payı: 
 
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 ekin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla tespit edilen 
harcama alanlarına ilişkin öneriler geliştirilerek, hazırlanan raporlarla kamu 
harcamalarına yönelik alternatif maliyetler değerlendirilecektir. 
 

Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje 
sayısı:  
 

Kamu hizmetlerinin çıktı ve sonuçlarını gösteren bir program 
sınıflandırmasının geliştirilmesi, kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin 
performans bilgisi temelli bir yapıya kavuşturulması ve performans esaslı 
bütçelemenin etkinleştirilmesine ilişkin yürütülen proje izlenecektir. 
 

Performans programı değerlendirilen idare sayısı: 
 

İdareler tarafından hazırlanan performans programlarından 
değerlendirilenlerin sayısı takip edilecektir. 
 

Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı: 
 

Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor, 
Bakanımızın Plan Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yapacağı bütçe 
sunuş konuşmaları ile yapacağı diğer konuşma ve sunumlar, Ekonomik 
Veriler Kitapçığı, Makroekonomik Görünüm Raporu, Temel Ekonomik 
Göstergeler, Günlük Piyasa Raporu ve Ekonomi Haber Özetleri sayısı 
izlenecektir. 
 

 47 

Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı Yüzde -2,1 -1,2 -1,9

2 Gözden geçirilen harcama alanlarına ilişkin üretilen rapor sayısı Adet 0 1 1

3 Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje sayısı Adet 1 1 1

4 Performans programı değerlendirilen idare sayısı Adet 102 110 130

5 Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı Adet 616 640 640

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 9.563.298 0 9.563.298

2 4.205.872 0 4.205.872

3 1.866.085 0 1.866.085

15.635.255 0 15.635.255

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

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

Genel Toplam

Bütçe Yönetimi Faaliyeti

Mali Kontrol Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

2.000.000

770.495

Toplam  Kaynak İhtiyacı 9.563.298

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Bütçe Yönetimi Faaliyeti

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

707.498

0

227.384

9.563.298

0

Ödenek

5.857.921
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

2.000.000

770.495

Toplam  Kaynak İhtiyacı 9.563.298

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Bütçe Yönetimi Faaliyeti

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

707.498

0

227.384

9.563.298

0

Ödenek

5.857.921
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

856.928

Toplam  Kaynak İhtiyacı 8.411.744

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

PH 3 - Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve 
uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

PH 4 - Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli 
yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Mali Kontrol Faaliyeti

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

786.865

0

252.891

8.411.744

0

Ödenek

6.515.060
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

210.000

161.524

Toplam  Kaynak İhtiyacı 1.866.085

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

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

Ekonomik Kod 

276.459

0

24.779

1.866.085

0

Ödenek

1.193.323
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

210.000

161.524

Toplam  Kaynak İhtiyacı 1.866.085

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

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

Ekonomik Kod 

276.459

0

24.779

1.866.085

0

Ödenek

1.193.323
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Performans Hedefi 5: 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 uygulanabilirliğini 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 taslakları hazırlamak, mali yönetim ve iç kontrole ilişkin standart 
ve yöntemleri belirlemek, 
 

 İdarelerin mali yönetim ve iç kontrole ilişkin düzenleme ve 
uygulamaları hakkında rapor ve bilgi almak, anket ve soru formları 
oluşturmak suretiyle izlemek, değerlendirmek, rehberlik hizmeti vermek ve 
uyumlaştırmak, 
 

 Ulusal ve milletlerarası iyi uygulama örneklerini araştırmak, 
bunların uygulanması yönünde çalışmalar yapmak, 
 

 Mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin eğitim programları 
düzenlemek, 
 

 Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve 
önlemlerin alınmasını izlemek, 
 

 Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma ve Yeterlik 
Sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 

 İç denetim sistemine ilişkin eğitim programları düzenlemek, 
 

 İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 

 İç Denetim Koordinasyon Kuruluna sekretarya hizmeti vermek, 
 

 5018 sayılı Kanun uyarınca iç denetim alanında gerekli mevzuat 
düzenlemelerini hazırlamak ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
görüşüne sunmak, 



 

52 

 İç Denetim Otomasyon Projesini yürütmek. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen 
mevzuat sayısı: 
 

5018 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler sonrasında, anılan 
Kanuna istinaden çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 
Esaslar, Harcama Yetkilileri Hakkında (1) ve (2) Seri No'lu Genel Tebliğler, 
Üniversitelerde ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri 
Hakkında Genel Yazı" revize edilecektir. 
 

Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı 
sayısı: 
 

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere 
Bakanlığımız tarafından 2014 yılında yapılacak özel yarışma sınavı ile kamu 
idarelerinin kadrolarına yerleştirilecek mali hizmetler uzman yardımcısı 
sayısı izlenecektir. 
 

Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı: 
 

Kamu idarelerine atanan mali hizmetler uzman yardımcılarına yönelik 
verilen eğitim sayısı izlenecektir. 
 

Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı 
sayısı:  
 

Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi El 
Kitabı hazırlanacaktır. 
 

Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik 
gerçekleştirilen konferans sayısı: 
 

5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri ile mahalli idarelerin strateji geliştirme birimlerinin (SGB) idari 
kapasitelerinin geliştirilmesi, Merkezi Uyumlaştırma Biriminden 
beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve iyi uygulama örneklerinin 
paylaşılmasını sağlamak üzere SGB yöneticilerinin katılımıyla toplantılar 
düzenlenecektir. 
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 İç Denetim Otomasyon Projesini yürütmek. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen 
mevzuat sayısı: 
 

5018 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler sonrasında, anılan 
Kanuna istinaden çıkarılan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 
Esaslar, Harcama Yetkilileri Hakkında (1) ve (2) Seri No'lu Genel Tebliğler, 
Üniversitelerde ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri 
Hakkında Genel Yazı" revize edilecektir. 
 

Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı 
sayısı: 
 

Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere 
Bakanlığımız tarafından 2014 yılında yapılacak özel yarışma sınavı ile kamu 
idarelerinin kadrolarına yerleştirilecek mali hizmetler uzman yardımcısı 
sayısı izlenecektir. 
 

Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı: 
 

Kamu idarelerine atanan mali hizmetler uzman yardımcılarına yönelik 
verilen eğitim sayısı izlenecektir. 
 

Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı 
sayısı:  
 

Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 
Projesi kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi El 
Kitabı hazırlanacaktır. 
 

Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik 
gerçekleştirilen konferans sayısı: 
 

5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri ile mahalli idarelerin strateji geliştirme birimlerinin (SGB) idari 
kapasitelerinin geliştirilmesi, Merkezi Uyumlaştırma Biriminden 
beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve iyi uygulama örneklerinin 
paylaşılmasını sağlamak üzere SGB yöneticilerinin katılımıyla toplantılar 
düzenlenecektir. 
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Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol 
sistemi düzenleme ve uygulamaları izlenen ve değerlendirilenlerin 
oranı: 
 

5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin düzenleme ve 
uygulamalarının 5 yılda bir izlenmesi ve değerlendirilmesi öngörülmektedir. 
Bu çerçevede 2014 yılında kamu idarelerinden iç kontrol sistemleri 
değerlendirilenlerin oranının yüzde 40 olması planlamaktadır. 
 

İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı: 
 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen müfredat ve programa 
göre sertifika eğitime 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. 
 

5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim 
programlarına dahil edilen personel sayısı: 
 

Bu gösterge ile kamu idarelerinin iç kontrol sistemini uygulama 
kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak üzere mevzuat gereği verilmesi 
zorunlu eğitimler dışında, idarelerin yönetici ve personeline yönelik 5018 
sayılı Kanun çerçevesinde verilen eğitimlere katılan personel sayısı ve eğitim 
süresinin izlenmesi amaçlanmaktadır.  
 

Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı kapsamında eğitim verilen 
idare sayısı: 

 
Kamu idarelerinin iç denetim birimleri tarafından kullanılmaya 

başlanacak olan Kamu İç Denetimi Otomasyon Yazılımının idarelerde 
kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen mevzuat 
sayısı Adet

1 1 5

2 Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı Adet - 300 300

3 Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı Adet
251 300 300

4 Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı sayısı Adet 1 1 1

5
Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen 
toplantı sayısı Adet

5 4 3

6
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol sistemi 
düzenleme ve uygulamaları izlenen ve değerlendirilenlerin oranı Yüzde

12 40 40

7 İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı Adet 105 67 200

8 Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı Adet
653 652 300

9 5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim programlarına 
dahil edilen personel sayısı

Adet
1.167 912 700

10
Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı kapsamında eğitim verilen idare 
sayısı Adet

- - 150

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.490.753 0 3.490.753

3.490.753 0 3.490.753Genel Toplam

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Performans Göstergeleri
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin olarak revize edilen mevzuat 
sayısı Adet

1 1 5

2 Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı Adet - 300 300

3 Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı Adet
251 300 300

4 Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı sayısı Adet 1 1 1

5
Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen 
toplantı sayısı Adet

5 4 3

6
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol sistemi 
düzenleme ve uygulamaları izlenen ve değerlendirilenlerin oranı Yüzde

12 40 40

7 İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı Adet 105 67 200

8 Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı Adet
653 652 300

9 5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim programlarına 
dahil edilen personel sayısı

Adet
1.167 912 700

10
Kamu İç Denetim Otomasyon Yazılımı kapsamında eğitim verilen idare 
sayısı Adet

- - 150

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 3.490.753 0 3.490.753

3.490.753 0 3.490.753Genel Toplam

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Performans Göstergeleri
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

326.538

0

104.946

3.490.753

0

Ödenek

2.703.656

Toplam  Kaynak İhtiyacı 3.490.753

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

355.613
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Performans Hedefi 6: 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 sunulabilmektedir. Özellikle, vatandaşların hesap 
sorma sürecinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için, kamu hesaplarının 
kolayca izlenebileceği Vatandaş Bütçesi adıyla bir rapor yayınlamak 
hedeflenmektedir. 
 

Faaliyetler 
 

Muhasebe Faaliyeti 
 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve 
hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporlarının 
düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde bir 
muhasebe sistemi oluşturulacaktır.  
 

Bakanlığımız ayrıca, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 
muhasebe kayıtlarının tutulması görevini, ülke çapında 1.369 muhasebe 
birimi ile yerine getirmektedir. Bu görev, tutulan kayıtların idarelere 
raporlanmasını, ödemelerin sağlıklı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini de 
kapsamaktadır. 
 

Raporlama Faaliyeti 
 

Raporlama faaliyeti kapsamında, ilgili idareler bazında ve konsolide 
düzeyde genel yönetim mali istatistikleri saydam ve erişilebilir bir şekilde 
ortaya konmakta, her düzeyde karar mekanizmalarına yönetim muhasebesi 
desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve 
kullanılmasında görevli ve yetkili olanların mali sorumluluklarının tespiti 
mümkün olmaktadır. 
 

Raporlama faaliyeti, muhasebe kayıtlarından hareketle, istatistiksel 
yöntemler kullanılarak, milletlerarası standartlara uygun, bütünlük, 
güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri 
çerçevesinde yerine getirilmektedir.  
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Performans Hedefi 6: 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 sunulabilmektedir. Özellikle, vatandaşların hesap 
sorma sürecinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için, kamu hesaplarının 
kolayca izlenebileceği Vatandaş Bütçesi adıyla bir rapor yayınlamak 
hedeflenmektedir. 
 

Faaliyetler 
 

Muhasebe Faaliyeti 
 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve 
hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve mali raporlarının 
düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde bir 
muhasebe sistemi oluşturulacaktır.  
 

Bakanlığımız ayrıca, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 
muhasebe kayıtlarının tutulması görevini, ülke çapında 1.369 muhasebe 
birimi ile yerine getirmektedir. Bu görev, tutulan kayıtların idarelere 
raporlanmasını, ödemelerin sağlıklı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini de 
kapsamaktadır. 
 

Raporlama Faaliyeti 
 

Raporlama faaliyeti kapsamında, ilgili idareler bazında ve konsolide 
düzeyde genel yönetim mali istatistikleri saydam ve erişilebilir bir şekilde 
ortaya konmakta, her düzeyde karar mekanizmalarına yönetim muhasebesi 
desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, kamu kaynaklarının elde edilmesi ve 
kullanılmasında görevli ve yetkili olanların mali sorumluluklarının tespiti 
mümkün olmaktadır. 
 

Raporlama faaliyeti, muhasebe kayıtlarından hareketle, istatistiksel 
yöntemler kullanılarak, milletlerarası standartlara uygun, bütünlük, 
güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri 
çerçevesinde yerine getirilmektedir.  
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Muhasebe Destek Faaliyeti 
 
Bu faaliyet, eğitim ve sertifikasyon, düzenleme ve görüş verme, karar 

destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kamu mali yönetim bilişim 
sistemi kurma, yönetme ve destek olma alt faaliyetlerini kapsamaktadır. 
 

Karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin, mali işlemlerine ilişkin süreçlerinin tüm 
aşamalarını içeren entegre bir bilişim sistemi kurmak ve genel yönetimi 
kapsayacak şekilde genişletmek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.   
 

Eğitim ve sertifikasyona ilişkin olarak düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar hariç kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yürütecek olan 
muhasebe yetkililerine sertifika eğitimi verilmektedir. 
 

Performans Göstergeleri  
 

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. 
 

KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) manuel ödeme emri 
uygulama yazılımının tamamlanma oranı: 
 

HYS Ödeme Emri Uygulaması, 2012 yılı Nisan ayında genel 
uygulamaya açılmıştır. Yazılımsal eksikliklerin tamamlanmasını müteakiben 
2014 yılı sonu itibarıyla tüm muhasebe birimlerinde uygulanması 
hedeflenmektedir. Bu gösterge ile manuel ödeme emri uygulama yazılımının 
tamamlanma oranı izlenecektir.  
 

Mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu 
idaresi oranı (Genel bütçeli idareler hariç):  
 

Mali tablolarda yer alan verilerin doğruluğunun araştırılması, 
muhasebe tekniği ve raporlama standartlarına uygunluğu bakımından 
kontrol edilmesi, mali tabloların dayanağını oluşturan mali işlemlerin 
muhasebe kayıtlarına doğru aktarılıp aktarılmadığının incelenmesi 
hususlarında gerekli çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, 
genel yönetim kapsamındaki (genel bütçeli idareler hariç) kamu 
idarelerinden mali tabloları denetlenenlerin toplam içerisindeki oranı 
izlenecektir. 
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Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamına alınan 
muhasebe birim sayısının KBS’ye dahil genel bütçe kapsamındaki 
muhasebe birimlerine oranı: 
 

Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yurtiçi ödemelerine 
ilişkin Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerince düzenlenen gönderme 
emirlerinin elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
(TCMB) aktarılması, TCMB tarafından gönderme emirlerinin elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi, TCMB tarafından gerçekleştirilen işlemlerin 
sonuçlarının elektronik ortamda muhasebe birimlerine ulaştırılması, 
muhasebe birimlerince gönderme emirlerinin elektronik ortamda kapatılması 
esaslarının uygulandığı Kamu Elektronik Ödeme Sistemi kapsamına alınan 
birimlerin genel bütçe kapsamındaki muhasebe birimlerine oranı 
izlenmektedir. 
 

Özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 
çalışan personelin maaşlarının KBS üzerinden yürütülme oranı: 
 

5018 sayılı Kanunun eki 2 ve 3 sayılı cetvellerinde sayılan idarelerde 
çalışan personelin maaş işlemlerinin sistem üzerinden yürütülme oranı 
izlenmektedir. 
 

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

e-Yolluk uygulaması, 2013 yılı itibarıyla yurtiçi geçici görev yolluğu 
işlemlerini kapsamaktadır. İlerleyen aşamalarda yurtdışı geçici görev, yurtiçi 
sürekli görev, yurtdışı sürekli görev ve denetim elemanları yolluk işlemleri E-
Yolluk uygulaması kapsamına alınması hedeflenmektedir. 
 

KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler 
uygulama yazılımının tamamlanma oranı: 
 

HYS Aboneliğe Bağlı Ödemeler Uygulaması 2013 yılı itibarıyla sabit 
telefon ve ADSL ödemelerini kapsamakta olup, 2014 yılı sonu itibarıyla diğer 
aboneliğe bağlı ödeme türlerinin de uygulama kapsamına alınması 
hedeflenmektedir. 
 

KBS Kullanıcı Raporları (Personel, Muhasebe, Taşınır, Ödenek 
İhtiyacı vd.) ve Karar Destek Sisteminin tamamlanma oranı: 
 

KBS muhasebe yazılım programında bulunan bütçe giderleri, ön 
ödeme, ödenek hareketleri, bütçeleştirilmiş borçlar, taşınır kayıtları ve kesin 
hesaba ilişkin raporları genel ve özel bütçe kapsamındaki tüm strateji 
geliştirme birimleri ile merkez harcama birimleri internet üzerinden 
alabilmektedir. Söz konusu raporların, 2014 yılı itibarıyla Valilik, 
Kaymakamlık ve Kurumların İl Müdürlüklerine de açılması 
hedeflenmektedir. 
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Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamına alınan 
muhasebe birim sayısının KBS’ye dahil genel bütçe kapsamındaki 
muhasebe birimlerine oranı: 
 

Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yurtiçi ödemelerine 
ilişkin Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerince düzenlenen gönderme 
emirlerinin elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
(TCMB) aktarılması, TCMB tarafından gönderme emirlerinin elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi, TCMB tarafından gerçekleştirilen işlemlerin 
sonuçlarının elektronik ortamda muhasebe birimlerine ulaştırılması, 
muhasebe birimlerince gönderme emirlerinin elektronik ortamda kapatılması 
esaslarının uygulandığı Kamu Elektronik Ödeme Sistemi kapsamına alınan 
birimlerin genel bütçe kapsamındaki muhasebe birimlerine oranı 
izlenmektedir. 
 

Özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 
çalışan personelin maaşlarının KBS üzerinden yürütülme oranı: 
 

5018 sayılı Kanunun eki 2 ve 3 sayılı cetvellerinde sayılan idarelerde 
çalışan personelin maaş işlemlerinin sistem üzerinden yürütülme oranı 
izlenmektedir. 
 

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

e-Yolluk uygulaması, 2013 yılı itibarıyla yurtiçi geçici görev yolluğu 
işlemlerini kapsamaktadır. İlerleyen aşamalarda yurtdışı geçici görev, yurtiçi 
sürekli görev, yurtdışı sürekli görev ve denetim elemanları yolluk işlemleri E-
Yolluk uygulaması kapsamına alınması hedeflenmektedir. 
 

KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler 
uygulama yazılımının tamamlanma oranı: 
 

HYS Aboneliğe Bağlı Ödemeler Uygulaması 2013 yılı itibarıyla sabit 
telefon ve ADSL ödemelerini kapsamakta olup, 2014 yılı sonu itibarıyla diğer 
aboneliğe bağlı ödeme türlerinin de uygulama kapsamına alınması 
hedeflenmektedir. 
 

KBS Kullanıcı Raporları (Personel, Muhasebe, Taşınır, Ödenek 
İhtiyacı vd.) ve Karar Destek Sisteminin tamamlanma oranı: 
 

KBS muhasebe yazılım programında bulunan bütçe giderleri, ön 
ödeme, ödenek hareketleri, bütçeleştirilmiş borçlar, taşınır kayıtları ve kesin 
hesaba ilişkin raporları genel ve özel bütçe kapsamındaki tüm strateji 
geliştirme birimleri ile merkez harcama birimleri internet üzerinden 
alabilmektedir. Söz konusu raporların, 2014 yılı itibarıyla Valilik, 
Kaymakamlık ve Kurumların İl Müdürlüklerine de açılması 
hedeflenmektedir. 
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Fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin verileri alınan mahalli idare 
sayısının toplam toplam mahalli idare sayısına oranı:  
 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait giderlerin 
fonksiyonel sınıflandırması tablosunu hazırlamak için mahalli idarelere ait 
verilerin de kapsama alınması gerekmektedir. Bu gösterge ile kapsama 
alınan mahalli idarelerin genel yönetim kapsamındaki toplam mahalli 
idarelere oranı izlenecektir. 
 

Genel yönetim giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması 
tablolarının yayınlanma oranı: 
 

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait giderlerin 
fonksiyonel sınıflandırması tabloları hazırlanarak bu sınıflandırma 
kapsamında yer alan hizmetlere ilişkin giderlerin karşılaştırmalı olarak 
görülmesinin sağlanması hedeflenmektedir.  
 

Genel yönetim nakit akım tablolarının yayınlanma oranı: 
 

Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ilişkin nakit akım 
tabloları hazırlanarak faaliyetlerden, yatırımlardan ve finansman 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışlarının karşılaştırmalı olarak 
görülmesi hedeflenmektedir. 
 

Taşınır Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak çalışmaların 
tamamlanma oranı: 
 

 Kullanılan Yazılım Teknolojilerinin Güncelleştirilmesi, 
 

 Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Sistemindeki Kod 
İyileştirme Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi, 
 

 Barkod, RFID Altyapıları Kullanılarak Barkod Sisteminin 
Oluşturulması Ve Kullanan Kurumların Bu Sisteme Geçirilmesi 
Çalışmasının Yapılması, 
 

 Kütüphane Ve Müze Materyalleri Takip İçin Gerekli 
Değişikliklerinin Yapılması, 
 

 İhtiyaç Fazlası Taşınır Uygulamasının Yeniden Kurgulanarak 
TKYS Sistemine Dahil Edilmesi, 
 

 TKYS Yönetici Modülü Oluşturulması, 
 
 TKYS Yönetici Raporlama ve İstatistik Alma Ekranlarının 

Oluşturulması, 
 
 Veri Aktarım Modülü Tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Bu gösterge ile Taşınır Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yukarıda 
sayılan faaliyetlerin tamamlanma oranı izlenecektir. 
 

Bakanlık (Taşra dahil) elektronik belge yönetim sisteminin 
tamamlanma oranı: 
 

Bakanlık genelinde bir elektronik belge sistemi kurulacak olup bu 
sistemin tamamlanma durumu takip edilecektir. 
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Bu gösterge ile Taşınır Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yukarıda 
sayılan faaliyetlerin tamamlanma oranı izlenecektir. 
 

Bakanlık (Taşra dahil) elektronik belge yönetim sisteminin 
tamamlanma oranı: 
 

Bakanlık genelinde bir elektronik belge sistemi kurulacak olup bu 
sistemin tamamlanma durumu takip edilecektir. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı Adet 356 923 600

2
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ödeme emri uygulama yazılımının 
tamamlanma oranı Yüzde

80 90 100

3 Mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu idaresi 
oranı (Genel bütçeli idareler hariç)

Yüzde
1,6 13 14

4
Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) kapsamına alınan muhasebe 
birim sayısının KBS’ye dahil genel bütçe kapsamındaki muhasebe 
birimlerine oranı

Yüzde
99,7 99,8 100

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

Yüzde
75 90 92

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

Yüzde
20 40 60

7 KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler 
uygulama yazılımının tamamlanma oranı

Yüzde
20 40 50

8
KBS Kullanıcı Raporları (Personel, Muhasebe, Taşınır Ödenek İhtiyacı 
vd.) ve Karar Destek Sisteminin tamamlanma oranı Yüzde

80 95 96

9 Fonksiyonel sınıflandırmaya ilişkin verileri alınan mahalli idare sayısının 
toplam mahalli idare sayısına oranı

Yüzde - -
95

10
Genel yönetim giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması tablolarının 
yayınlanma oranı Yüzde

77,6 85 100

11 Genel yönetim nakit akım tablolarının yayınlanma oranı Yüzde
77,6 85 100

12 Taşınır Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak çalışmaların 
tamamlanma oranı

Yüzde - -
100

13 Bakanlık (Taşra dahil) elektronik belge yönetim sisteminin tamamlanma 
oranı

Yüzde - -
100

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 580.006.200 0 580.006.200

2 46.681.200 0 46.681.200

3 23.340.600 0 23.340.600

650.028.000 0 650.028.000

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

Muhasebe Destek Faaliyeti

Genel Toplam

Muhasebe  Faaliyeti

Raporlama Faaliyeti

Faaliyetler
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

12.700.000

67.511.300

Toplam  Kaynak İhtiyacı 580.006.200

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Muhasebe  Faaliyeti

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

Ekonomik Kod 

133.776.100

0

0

580.006.200

0

Ödenek

366.018.800
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

12.700.000

67.511.300

Toplam  Kaynak İhtiyacı 580.006.200

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Muhasebe  Faaliyeti

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

Ekonomik Kod 

133.776.100

0

0

580.006.200

0

Ödenek

366.018.800
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

3.400.000

1.229.800

Toplam  Kaynak İhtiyacı 46.681.200

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Raporlama Faaliyeti

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

34.630.600

0

0

46.681.200

0

Ödenek

7.420.800
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

1.700.000

614.900

Toplam  Kaynak İhtiyacı 23.340.600

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Muhasebe Destek Faaliyeti

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

17.315.300

0

0

23.340.600

0

Ödenek

3.710.400
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

1.700.000

614.900

Toplam  Kaynak İhtiyacı 23.340.600

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Muhasebe Destek Faaliyeti

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

17.315.300

0

0

23.340.600

0

Ödenek

3.710.400
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Performans Hedefi 7: 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, 
milletlerarası standartlara uygun olarak yapılacak taşınmaz değerleme ve 
envanter çalışmaları kapsamında artırılacaktır. 
 

Ayrıca; 
 

 Mevzuatın ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi, 
 

 Hazine taşınmazlarına yönelik işgallerin azaltılması, 
 

 Kamu taşınmazlarının sözleşmeye dayalı yönetiminin 
yaygınlaştırılması, 
 

 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, 
 

 Yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik destek sağlanması,  
 

 İmar Kanununa göre terk işlemleri yapılarak imarlı taşınmazlar 
oluşturulması ve bu suretle kamu taşınmazlarının ekonomik değerlerinin 
artırılması, hedeflenmektedir.  
 

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 yürütülmesi, 
 

 Kamu idarelerinden gelen tahsis taleplerinin en kısa zamanda ve 
rasyonel şekilde sonuçlandırılması, 
 



 

66 

 Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi, üzerlerinde ön izin, 
kullanma izni ve irtifak işlemleri yapılması suretiyle, ekonomiye 
kazandırılarak gelir artışının sağlanması, 
 

 Hazineye ait taşınmazların fiili durumlarının tespitinin yapılarak 
üzerindeki işgallerin sonlandırılması ve bu işgaller nedeniyle gerekli ecrimisil 
işlemlerinin yürütülmesi, 
 

 Hazineye ait taşınmazların rasyonel bir biçimde satılarak 
ekonomiye katkı sağlanması, 
 

 Bedelsiz devir ve terk işlemlerinin yürütülmesi, 
 

 Tüm illerde MEOP II sistemine sorunsuz geçişi temin etmek ve 
sistemin performanslı çalışmasını sağlamak, 
 

 Hazine taşınmazlarının coğrafi bilgi sistemine (CBS) dahil 
edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi öngörülmektedir. 
 

Milli Emlak Taşra Faaliyeti 
 

Bu faaliyet kapsamında, kanunlarla verilen yetkiler ve merkez 
teşkilatınca bildirilen talimatlar çerçevesinde, taşra teşkilatı tarafından 
Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
taşınmazların, edinim, yönetim ve elden çıkarma işlemleri yürütülmektedir.  
 

Performans Göstergeleri 
 

Ecrimisilden elde edilen gelirler: 
 

Hazine taşınmazlarının idarenin izni dışında işgal veya tasarruf 
edilmesi sebebiyle, idare tarafından elde edilen toplam gelir gerçekleşme ve 
tahminlerini göstermektedir.  
 

Taşınmaz satışından elde edilen gelir: 
 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan ve yapılması 
öngörülen toplam satış tutarlarını göstermektedir.  
 

2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri: 
 

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna dayalı olarak 
tahmin edilen toplam satış gelirini göstermektedir.  
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 Hazine taşınmazlarının kiraya verilmesi, üzerlerinde ön izin, 
kullanma izni ve irtifak işlemleri yapılması suretiyle, ekonomiye 
kazandırılarak gelir artışının sağlanması, 
 

 Hazineye ait taşınmazların fiili durumlarının tespitinin yapılarak 
üzerindeki işgallerin sonlandırılması ve bu işgaller nedeniyle gerekli ecrimisil 
işlemlerinin yürütülmesi, 
 

 Hazineye ait taşınmazların rasyonel bir biçimde satılarak 
ekonomiye katkı sağlanması, 
 

 Bedelsiz devir ve terk işlemlerinin yürütülmesi, 
 

 Tüm illerde MEOP II sistemine sorunsuz geçişi temin etmek ve 
sistemin performanslı çalışmasını sağlamak, 
 

 Hazine taşınmazlarının coğrafi bilgi sistemine (CBS) dahil 
edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi öngörülmektedir. 
 

Milli Emlak Taşra Faaliyeti 
 

Bu faaliyet kapsamında, kanunlarla verilen yetkiler ve merkez 
teşkilatınca bildirilen talimatlar çerçevesinde, taşra teşkilatı tarafından 
Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
taşınmazların, edinim, yönetim ve elden çıkarma işlemleri yürütülmektedir.  
 

Performans Göstergeleri 
 

Ecrimisilden elde edilen gelirler: 
 

Hazine taşınmazlarının idarenin izni dışında işgal veya tasarruf 
edilmesi sebebiyle, idare tarafından elde edilen toplam gelir gerçekleşme ve 
tahminlerini göstermektedir.  
 

Taşınmaz satışından elde edilen gelir: 
 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan ve yapılması 
öngörülen toplam satış tutarlarını göstermektedir.  
 

2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri: 
 

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 
Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile 
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna dayalı olarak 
tahmin edilen toplam satış gelirini göstermektedir.  
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Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal 
tesis kira gelirleri ve ecrimisil hariç):  
 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Hazine taşınmazlarının çeşitli 
amaçlar doğrultusunda kiraya verilmesi sonucu elde edilen ve elde edilmesi 
öngörülen kira tutarlarını göstermektedir. 
 

Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni 
işlemleri yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler: 
 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Hazineye ait taşınmazlar ile 
devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde gerçek ve 
tüzel kişiler lehine idare tarafından tesis edilen ve tesisi düşünülen irtifak 
hakkı, kullanma izni ve ön izin toplam tutarlarını göstermektedir.  
 

CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı: 
 

Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dahil edilen ve edilmesi öngörülen Hazine 
taşınmazlarının toplam sayısı belirtilmektedir.  
 

4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre verilen irtifak hakkı ve 
kullanım izni sayısı: 
 

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılar lehine 
irtifak hakkı tesis edilerek ve kullanma izni verilerek ekonomiye kazandırılan 
taşınmazları izlemek amacıyla bu gösterge belirlenmiştir. 
 

4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre değerlendirilen 
taşınmaz miktarı (metrekare): 
 

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılar lehine 
irtifak hakkı tesis edilerek ve kullanma izni verilerek ekonomiye kazandırılan 
taşınmazları izlemek amacıyla bu gösterge belirlenmiştir. 
 

Özel satış gelirleri: 
 

Bu gösterge ile bütçe kanununda yer alan lojman satış gelirleri ve 
sosyal tesis satış gelirleri izlenecektir. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Ecrimisilden elde edilen gelirler TL
305.992.000 350.000.000 421.011.000

2 Taşınmaz satışından elde edilen gelir TL
294.719.000 400.000.000 504.473.000

3 2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri TL -
2.750.550.376 790.776.000

4
Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal tesis kira 
gelirleri ve ecrimisil hariç) TL

166.805.000 250.000.000 221.337.000

5 Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri 
yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler

TL
315.142.545 325.000.000 372.434.000

6 CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı Adet 1.703.292 813.644 900.000

7 4706* sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre verilen irtifak hakkı ve 
kullanım izni sayısı

Adet
39 60 70

8 4706 sayılı Kanunun  Ek-3. Maddesine göre değerlendirilen taşınmaz 
miktarı

Metrekare
4.133.247 1.500.000 1.650.000

9 Özel satış gelirleri TL 35.272.641 100.000.000 600.000.000

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 91.256.000 0 91.256.000

2 176.314.000 0 176.314.000

267.570.000 0 267.570.000

Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara
yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı proaktif bir
yönetim yapısına geçilecektir.

Performans Hedefi

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde 
yönetmek

*Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun

Genel Toplam

Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

Milli Emlak Taşra Faaliyeti
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014
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yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı proaktif bir
yönetim yapısına geçilecektir.

Performans Hedefi

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Amaç Sürdürülebilir Maliye Polit ikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük 
Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde 
yönetmek

*Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun

Genel Toplam

Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

Milli Emlak Taşra Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

12.01.34.00 - MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)

Ekonomik Kod 

1.859.000

0

10.000

91.256.000

0

Ödenek

17.032.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 91.256.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları 
izleyen arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

70.000.000

2.355.000
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

20.571.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 176.314.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları 
izleyen arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Milli Emlak Taşra Faaliyeti

12.01.34.62 - MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

25.595.000

0

0

176.314.000

0

Ödenek

130.148.000

 



 

70 

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

20.571.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 176.314.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları 
izleyen arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Milli Emlak Taşra Faaliyeti

12.01.34.62 - MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

25.595.000

0

0

176.314.000

0

Ödenek

130.148.000
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Performans Hedefi 8: Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye 
öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve 
vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır. 

 
Etkin ve verimli vergi denetimi, kayıt dışı ekonomi ve organize vergi 

kaçakçılığıyla mücadele ile vergi kayıp ve kaçağının azaltılması ve kayıtlı 
ekonominin büyümesi sağlanacaktır. Bu kapsamda, elektronik denetim 
imkanlarından azami ölçüde istifade edilecek, mevcut ve yeni alınacak insan 
kaynağı eğitime tabi tutulacak ve bilgi işlem araçları ile donatılacaktır. 

 
Ayrıca bu hedef kapsamında öncelikle, mevcut vergi mevzuatı gözden 

geçirilecek varsa kayıt dışılığa neden olan hükümler uygulamadan 
kaldırılacak ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri  
 

Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele 
konusunda yapılan görevlendirme sayısı: 
 

Cari yıl içinde Başkanlık tarafından vergi incelemesi ve kayıt dışı 
ekonomi ile mücadele konusunda yapılan görevlendirmelerin (iptal edilen 
görevler hariç) toplamını ifade eder. 
 

Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin 
görevlendirme sayısı: 
 

Cari yıl içinde teftiş ve soruşturma faaliyetleri konusunda yapılan 
görevlendirmeler ile diğer kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda 
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.  
 

İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporu sayısı: 
 

Cari yılda Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunlarına göre yapılan 
vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporları 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. 
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e-Teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı: 
 

Cari yılda vergi müfettişlerince yapılan vergi dairesi teftişleri sırasında 
iş ve işlemleri teftişe tabi tutulan mükellef sayısı 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. 
 

Faaliyetler 
 

Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Faaliyeti 
 

Bakanlığımız, vergi denetimlerini objektif, risk analizine dayalı, gelir 
politikası başta olmak üzere makroekonomik hedeflere uyumlu olarak 
gerçekleştirecektir. Bu kapsamda 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 Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Orta 
Vadeli Mali Plan çerçevesinde vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeler 
gerçekleştirilecek olup bunlardan Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun yeniden yazım çalışmaları ve Vergi Usul Kanununun gözden 
geçirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır. Ayrıca, vergi kapsamının 
genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

 
Kayıt dışılığa neden olan düzenlemeler ekonomik istikrar, gelir dağılımı 

ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsur üzerindeki olumsuz 
etkilerinin yanı sıra devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerinin 
azalmasına, kaynakların verimsiz alanlara yöneltilmesine ve haksız rekabete 
yol açmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, mevcut vergi mevzuatı gözden 
geçirilecek varsa kayıt dışılığa neden olan hükümler uygulamadan 
kaldırılacak ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
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kaldırılacak ve gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1
Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele 
konusunda yapılan görevlendirme sayısı Adet

85.094 80.000 90.000

2
Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme 
sayısı Adet

304 500 550

3 İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı Yüzde -
10 10

4 İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporu sayısı Adet
101.080 80.000 110.000

5 İncelenen matrahtaki artış oranı Yüzde -
10 10

6 e-Teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı Adet 66.302.396 90.000.000 90.000.000

7 Kayıt dışı ekonominin oranını düşürmek Yüzde - - 0,2

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 888.300 0 888.300

2 371.369.700 0 371.369.700

372.258.000 0 372.258.000

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

Performans Hedefi

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Amaç Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek

Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti

Genel Toplam

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

20.700.000

32.410.800

Toplam  Kaynak İhtiyacı 371.369.700

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti

12.00.00.22 - VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod 

61.807.500

0

0

371.369.700

0

Ödenek

256.451.400
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri
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Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

20.700.000

32.410.800

Toplam  Kaynak İhtiyacı 371.369.700

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti

12.00.00.22 - VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod 

61.807.500

0

0

371.369.700

0

Ödenek

256.451.400
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

0

264.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 2.961.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

PH 1 - Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.

PH 2 - Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı 
oluşturulacaktır.

PH 8 - Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere 
üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği 
artırılacaktır.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

12.01.38.00 - GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 

451.000

0

0

2.961.000

0

Ödenek

2.246.000
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Performans Hedefi 9: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı 
ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim 
gerçekleştirilecektir. 

 
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadelede 

şüpheli işlem bildirimleri merkezi sayılabilecek bir konumdadır. Bu 
bildirimlerin nitelikli ve fayda sağlar olgunlukta intikal etmesi; suçu takip 
etme, suçtan caydırma ve suçu önleme noktasında hayati önemdedir. 

 
Bu kapsamda, inceleme, analiz ve değerlendirme faaliyetleri için ihbar 

ve şüpheli işlem bildirimlerinden hareket edilecektir. Diğer taraftan riskli 
sektör ve alanlara yönelik yığın veri analizini de içerecek şekilde araştırmalar 
genişletilecek, genel analiz çalışmalarına yoğunlaşılacak ve bunun 
sonucunda çalışmaların tespit edilen noktalara kaydırılması sağlanacaktır. 
 

Paydaşlara ve yükümlülere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
düzenlenecektir. Ayrıca yükümlü çalışanlarının sertifikasyonu sağlanacaktır. 
 

Suç gelirleriyle mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla gerek ulusal gerekse milletlerarası 
düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik işbirliğinin sağlanması ve 
devamına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bununla birlikte, milletlerarası 
standartlara uyum kapsamında gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı: 
 

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi 
kapsamında şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve 
değerlendirmek en önemli faaliyetlerden birisidir. Bu nedenle alınan şüpheli 
işlem bildirimlerinin (ŞİB) nitelik ve içerik yönünden gelişerek sayısının 
artması performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 
 

Denetlenen yükümlü sayısı: 
 

Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici 
tedbirler kapsamında 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla yükümlüler 
belirlenmiş ve söz konusu yükümlülere bazı yükümlülükler getirilmiştir. 
Yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunun belirlenmesi kapsamında 
denetlenen yükümlü sayısı takip edilecektir.  
 

Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı:  
 

Aklama suçlarında, savcılıklara yapılan suç duyurularından kaçı 
hakkında bu suçlardan dava açıldığını gösterir. Bu oranın 1’e yakın olması 
arzulanır. Zira bu durum, savcılıklara gönderilen suç duyurusu raporlarının 
savcılıklarca ve mahkemelerce dava açılmak için yeterli bulunduğu anlamını 
taşımaktadır. 
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Bu kapsamda, inceleme, analiz ve değerlendirme faaliyetleri için ihbar 

ve şüpheli işlem bildirimlerinden hareket edilecektir. Diğer taraftan riskli 
sektör ve alanlara yönelik yığın veri analizini de içerecek şekilde araştırmalar 
genişletilecek, genel analiz çalışmalarına yoğunlaşılacak ve bunun 
sonucunda çalışmaların tespit edilen noktalara kaydırılması sağlanacaktır. 
 

Paydaşlara ve yükümlülere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri 
düzenlenecektir. Ayrıca yükümlü çalışanlarının sertifikasyonu sağlanacaktır. 
 

Suç gelirleriyle mücadele sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla gerek ulusal gerekse milletlerarası 
düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik işbirliğinin sağlanması ve 
devamına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bununla birlikte, milletlerarası 
standartlara uyum kapsamında gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı: 
 

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi 
kapsamında şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve 
değerlendirmek en önemli faaliyetlerden birisidir. Bu nedenle alınan şüpheli 
işlem bildirimlerinin (ŞİB) nitelik ve içerik yönünden gelişerek sayısının 
artması performans göstergesi olarak belirlenmiştir. 
 

Denetlenen yükümlü sayısı: 
 

Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici 
tedbirler kapsamında 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla yükümlüler 
belirlenmiş ve söz konusu yükümlülere bazı yükümlülükler getirilmiştir. 
Yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunun belirlenmesi kapsamında 
denetlenen yükümlü sayısı takip edilecektir.  
 

Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı:  
 

Aklama suçlarında, savcılıklara yapılan suç duyurularından kaçı 
hakkında bu suçlardan dava açıldığını gösterir. Bu oranın 1’e yakın olması 
arzulanır. Zira bu durum, savcılıklara gönderilen suç duyurusu raporlarının 
savcılıklarca ve mahkemelerce dava açılmak için yeterli bulunduğu anlamını 
taşımaktadır. 
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Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin 

tamamlanma süresi: 
 

Değerlendirme raporları, hakkında değerlendirme yapılan gerçek/tüzel 
kişiyle ilgili bilgi ve belge teminine yönelik gerek kamu kurumlarıyla gerekse 
yükümlü gruplarıyla ve yabancı mali istihbarat birimleriyle gerçekleştirilen 
yazışmalar neticesinde oluşturulur. Terörün finansmanı suçlarına ilişkin 
ihbar ve bildirimlerle ilgili değerlendirmelerin rapora bağlanarak 
tamamlanma süresi izlenecektir. 
 

Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi: 
 

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin 
olarak gelen ihbar ve bildirimler ile ilgili değerlendirmelerin rapora 
bağlanarak mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amacıyla aklama 
suçuna ilişkin değerlendirme süresi takip edilecektir. 
 

Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında yapılan görevlendirme 
sayısı: 
 

5549 sayılı Kanunda tanımlanan aklama suçu incelemesi, 
yükümlülük uyum denetimi ve yükümlülük ihlal incelemeleri kapsamında 
MASAK tarafından talep edilen ve vergi müfettişlerince yapılan görevlendirme 
sayısını ifade eder. 
 

Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen rapor sayısı: 
 

5549 sayılı Kanunda tanımlanan aklama suçu incelemesi, 
yükümlülük uyum denetimi ve yükümlülük ihlal incelemeleri hakkında 
düzenlenen inceleme raporlarının sayısını ifade eder. 
 

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 ihtisas alanları farklı olan yedi farklı denetim birimi eliyle de suça 
ilişkin inceleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda elde edilen 
veriler ilgili kamu idareleri ile de 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 çalışmaları da 
yürütülmektedir. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı Adet 15.318 10.000 14.000

2 Denetlenen yükümlü sayısı Adet 53 90 90

3 Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı Yüzde 87,5 85 85

4 Terörün  finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma 
süresi

Ay
14 15 15

5 Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi Ay 7,5 6 6

6 Cari yılda 5549 sayılı Kanun  kapsamında yapılan görevlendirme sayısı Adet 86 60 90

7 Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen rapor sayısı Adet 24 30 33

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 52.783.300 0 52.783.300

52.783.300 0 52.783.300

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Amaç Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti

Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Faaliyetler
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı Adet 15.318 10.000 14.000

2 Denetlenen yükümlü sayısı Adet 53 90 90

3 Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı Yüzde 87,5 85 85

4 Terörün  finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma 
süresi

Ay
14 15 15

5 Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi Ay 7,5 6 6

6 Cari yılda 5549 sayılı Kanun  kapsamında yapılan görevlendirme sayısı Adet 86 60 90

7 Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen rapor sayısı Adet 24 30 33

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 52.783.300 0 52.783.300

52.783.300 0 52.783.300

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Amaç Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti

Genel Toplam

Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Faaliyetler
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ışı
 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

2.300.000

4.585.200

Toplam  Kaynak İhtiyacı 52.783.300

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti

12.00.35.00 - MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
12.00.00.22 - VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod 

8.008.500

1.283.000

52.783.300

0

Ödenek

36.606.600
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Performans Hedefi 10: 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 amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda, davaların yürütülmesinde diğer idareler ile işbirliği 
güçlendirilecektir. 

 
Ayrıca, bu idareler adına takip edilen davalar sonucunda verilen 

kararların en kısa sürede infazının temini ile tahsilatın hızlandırılması için 
çalışmalar yapılacaktır. 

 
Dava takip kapasitesinin geliştirilmesi için avukatların belli alanlarda 

uzmanlaşması sağlanacak, avukat başına düşen dosya sayısı azaltılacak ve 
teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle içtihat ve mütalaaların 
paylaşılabildiği bir ortam oluşturulacaktır. 
 

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 
 

Muhakemat hizmetleri kapsamında, Bakanlığımız ile talep halinde 
genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler adına dava 
açma, davaları takip etme, aleyhe verilen kararlar hakkında kanun yollarına 
başvurma veya şartları varsa kanun yollarına müracaattan vazgeçme 
yönünde görüş verme ve ayrıca bu idareler adına açılan veya takip edilen 
davalar sonucunda verilen kararların infazı için icra takibi yapma ve aleyhe 
yapılan icra takiplerine ilişkin iş ve işlemler yürütülmektedir. 
 

Hukuk danışmanlığı kapsamında ise Bakanlığımız ile talep halinde 
genel ve özel bütçeli idarelerin hizmetleriyle ilgili olarak; 
 

 Kamu idareleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları,  
 

 Bakanlığımız birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları, 
 

 Her türlü sözleşme ve şartname taslakları, 
 

 Uyuşmazlıklarla ilgili hukuki mütalaaları,  
 

 Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işleri, 
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 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvurular 
hakkında dostane çözüm önerileri hakkında verilen hukuki mütalaaları 
kapsamaktadır. 
 

İdarelerin, sulh yoluyla çözümlenme yetkisi Bakanlar Kuruluna ait 
olan uyuşmazlıklarında Bakanlık görüşünü hazırlamak da hukuk 
danışmanlığı kapsamındadır. 
 

Performans Göstergeleri 
 

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.  
 

Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı: 
 

Bakanlığımıza ait dava ve icra işleri ile diğer idareler adına takip edilen 
davalarda talep edilir olmak hedefimiz kapsamında, kazanılan dava sayısının 
artırılması amaçlanmaktadır. 
 

Verilen hukuki mütalaa sayısı: 
 

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.  
 

Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına 
oranı: 
 

Kamu idarelerince talep edilen tüm hukuki mütalaaların Bakanlığımız 
tarafından karşılanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda verilen hukuki 
mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı izlenecektir. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı Yüzde 11 13 14

2 Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı Yüzde 66 61 62

3 Verilen hukuki mütalaa sayısı Adet 2.308 2.300 2.350

4 Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı Yüzde 100 100 100

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 97.351.000 0 97.351.000

97.351.000 0 97.351.000

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti

Genel Toplam

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

Hedef

Faaliyetler
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı Yüzde 11 13 14
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1 97.351.000 0 97.351.000

97.351.000 0 97.351.000

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Kaynak İhtiyacı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti

Genel Toplam

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

Hedef

Faaliyetler
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

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

Ekonomik Kod 

5.680.000

0

0

97.351.000

0

Ödenek

75.302.000

Toplam  Kaynak İhtiyacı 97.351.000

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi 
geliştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

3.400.000

12.969.000
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Performans Hedefi 11: Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat 
yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. 
 

Bu hedef kapsamında;  
 

 Kurumsal gelişim programları oluşturmak üzere yerli ve yabancı 
literatürün taranarak mevcut kurumsal gelişim programlarının 
incelenmesine,  
 

  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında iç kontrol sisteminin 
oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına, 
 

 İzleme ve değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılmasına, 
 

 İnsan kaynaklarını geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin 
artırılmasına, dolayısıyla hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin 
artırılmasına, 
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 Bakanlık insan kaynaklarının niteliğini artırmak amacıyla kariyer 
uzmanlık sınavlarının yapılması, eğitim ihtiyaçlarının planlanması, kapasite 
geliştirici planlı eğitimler gerçekleştirilmesi  

 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

 
Performans Göstergeleri  

 
Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı: 

 
Bakanlık Stratejik Planında yer alan göstergelerin ne kadarının 

performans programları aracılığıyla izlendiğini göstermektedir. 
 

Risk Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihte 
tamamlanma oranı: 
 

Bakanlıkta risk yönetimi ile iyileştirilen süreçlerin ve gerçekleştirilen 
ek kontrol faaliyetlerinin durumunu göstermektedir. 
 

İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek 
eğitim/seminer sayısı: 
 

İç kontrol sisteminin taşraya yaygınlaştırılması amacıyla 
gerçekleştirilen eylemlere danışmanlık yapmak üzere, defterdarlıklara 
yapılacak çalışma ziyaretleri ve taşra personeline yönelik düzenlenecek risk 
yönetimi eğitimlerini göstermektedir. 
 

Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık Bütçesindeki payı: 
 

Bilgi teknolojilerine yapılacak yatırımın Bakanlığımız yatırım bütçesi 
içerisindeki payı izlenecektir.  
 

Merkez personeli ortalama eğitim süresi: 
 

Maliye Bakanlığında görev yapan merkez teşkilatı personelinin, ihtiyaç 
duyulan konularda yapılacak eğitimler ile yetkinliklerinin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Düzenlenecek eğitimlere her merkez teşkilatı personelinin 
katılabilmesine yönelik uygulamalara mevcut kapasite ölçüsünde öncelik 
verilecektir. Bu çerçevede, her merkez teşkilatı personelinin yılda ortalama 
30 saat eğitim alıp almadığı takip edilecektir. 
 

Taşra personeli ortalama eğitim süresi: 
 

Maliye Bakanlığında görev yapan taşra teşkilatı personelinin,  ihtiyaç 
duyulan konularda yapılacak eğitimler ile yetkinliklerinin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Düzenlenecek eğitimlere her taşra teşkilatı personelinin 
katılabilmesine yönelik uygulamalara mevcut kapasite ölçüsünde öncelik 
verilecektir. Bu çerçevede, her taşra teşkilatı personelinin yılda ortalama 30 
saat eğitim alıp almadığı takip edilecektir. 
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Bakanlık yöneticilerinin çağdaş yönetim teknikleri konusunda 
bilgilerini artırmak için düzenlenen program sayısı: 
 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerine yönelik eğitimlerin 
yapılması hedeflenmektedir. 

 
Milletlerarası iyi uygulama örneği ülkelerin incelenmesi: 

 
Avrupa Birliği, OECD ve G-20 ülkelerinde Kamu Maliyesi alanında 

hizmet içi eğitim veren MAYEM benzeri kurumların yerinde incelenmesi 
hedeflenmektedir. 
 

5018 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sertifika programı 
sayısı: 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görev 
yapacak İç Denetçiler, Mali Hizmetler Birim Yöneticileri, Mali Hizmetler 
Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 

Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı: 
 

Bakanlığımız personelinin yurt dışı eğitim imkanlarından 
faydalandırılması (lisansüstü programlar ve diğer programlar) ve bu 
imkandan yararlanacakların sayısal olarak artırılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda yurt dışında eğitim alan personel sayısındaki artış izlenecektir.  
 

Kişi başına yıllık eğitim saati: 
 

Bakanlığımız personelinin niteliklerinin artırılması için gerekli eğitim 
programlarından yararlandırılması ve almış olduğu eğitim süresinin 
artırılması kapsamında kişi başına yıllık eğitim saati izlenecektir. 
 

Yapılacak kariyer uzmanlık sınavı sayısı: 
 

Bakanlık insan kaynaklarını geliştirmek suretiyle kurumsal 
kapasitenin artırılmasına ilişkin olarak Bakanlığımız merkez teşkilatında 
maliye uzmanı ve taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı çalıştırmak için 
yapılacak kariyer uzmanlık giriş sınavlarının sayısı izlenecektir. 
 

Bakanlık insan kaynağı analizinin tamamlanma oranı: 
 

Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçişin 
sağlanması, insan kaynakları yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ile mümkün 
olabilecektir. Bu bağlamda, öngörülen süreçlerden bir tanesi olan insan 
kaynağının analiz edilmesi ve Bakanlık çalışanlarının niteliksel profilinin 
tespiti yapılacaktır. 
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Maliye uzmanlarının performans kriterlerinin belirlenme oranı: 
 

İş analizlerinin yapılması paralelinde performans kriterlerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanma oranı izlenecektir. 
 

Bakanlık teşkilat yapısının gözden geçirilmesi ve iş analizlerinin 
tamamlanma oranı: 

 
İnsan kaynakları yönetim süreçlerinin geliştirilmesi çerçevesinde 

merkez ve taşra birimlerinin organizasyon yapısının gözden geçirilmesi ve 
devamında her bir görev/unvan için iş analizlerinin gerçekleştirilmesi 
amaçlanmakta olup, bu çalışmaların tamamlanma oranı takip edilecektir. 
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Ölçü Birimi
2012 2013 2014

1 Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı Yüzde -
81 81

2 Risk eylem planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihte 
tamamlanma oranı

Yüzde -
0 70

3 İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek eğitim/seminer 
sayısı

Adet -
27 25

4 Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık bütçesindeki payı Yüzde - 41 26

5 Merkez personeli ortalama eğitim süresi Gün - 0 5

6 Taşra personeli ortalama eğitim süresi Gün - 0 5

7 Bakanlık yöneticilerinin yönetim teknikleri konusunda bilgilerini artırmak 
için düzenlenen program sayısı

Adet
3 3 4

8 Milletlerarası iyi uygulama örneği ülkelerin incelenmesi Adet -
0 3

9
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 
düzenlenen sertifika programı Adet

4 4 4

10 Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı Yüzde - 0 20

11 Kişi başına yıllık eğitim saati Saat 20 20 20

12 Yapılacak kariyer uzmanlık sınavı sayısı Adet 2 5 4

13 Bakanlık insan kaynağı analizinin tamamlanma oranı Yüzde - -
100

14 Maliye uzmanlarının performans kriterlerinin belirlenme oranı Yüzde - -
20

15
Bakanlık teşkilat yapısının gözden geçirilmesi ve iş analizlerinin 
tamamlanma oranı Yüzde - -

30

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 317.577.120 0 317.577.120

317.577.120 0 317.577.120

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

Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı

Performans Göstergeleri

Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

Hedef

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

12 - MALİYE BAKANLIĞIİdare Adı

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

Genel Toplam

Genel Yönetim Faaliyeti
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01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

0B
üt

çe
 D

ış
ı 

K
ay

na
k 0

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0

2.790.000

43.588.440

Toplam  Kaynak İhtiyacı 317.577.120

0Toplam Bütçe Dışı  Kaynak İhtiyacı

İdare Adı 12 - MALİYE BAKANLIĞI

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

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 

Faaliyet Adı Genel Yönetim Faaliyeti

12.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
12.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.01.00.06 - MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Ekonomik Kod 

15.967.640

0

302.000

317.577.120

0

Ödenek

254.929.040
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D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı  
 

Maliye Bakanlığı 2014 yılı Performans Programında 11 adet 
performans hedefi, bu hedeflere ilişkin 77 adet performans göstergesi ve söz 
konusu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 14 adet faaliyet yer 
almaktadır. 

 
Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı 2014 yılı bütçe teklifi toplam 

112.599.516.900 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin 1.782.972.000 TL’sinin 
performans programında yer alan 14 faaliyet için, 296.510.400 TL’sinin ise 
genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca Bakanlık 
bütçesinde diğer idarelere transfer edilmek üzere 110.520.034.500 TL 
ödenek yer almaktadır. 
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12 - MALİYE BAKANLIĞI

(TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)

1 Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır. 1.184.400 0,00 0 1.184.400 0,00

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 1.184.400 0,00 0 1.184.400 0,00

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

888.300 0,00 0 888.300 0,00

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 888.300 0,00 0 888.300 0,00

3 Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve 
uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

4.205.872 0,00 0 4.205.872 0,00

2 Mali Kontrol Faaliyeti 4.205.872 0,00 0 4.205.872 0,00

4
Kamu kaynakları kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek 
ve dağılımı sağlanacaktır. 15.635.255 0,12 0 15.635.255 0,12

3 Bütçe Yönetimi Faaliyeti 9.563.298 0,11 0 9.563.298 0,11

2 Mali Kontrol Faaliyeti 4.205.872 0,00 0 4.205.872 0,00

4 Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti 1.866.085 0,00 0 1.866.085 0,00

5
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu 
mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır. 3.490.753 0,00 0 3.490.753 0,00

5 Merkezi Uyumlaştırma Faaliyeti 3.490.753 0,00 0 3.490.753 0,00

6
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi 
artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların anlık izlenerek kamuoyu ve karar 
vericilere raporlanması sağlanacaktır.

650.028.000 0,58 0 650.028.000 0,58

6 Muhasebe  Faaliyeti 580.006.200 0,52 0 580.006.200 0,52

7 Raporlama Faaliyeti 46.681.200 0,04 0 46.681.200 0,04

8 Muhasebe Destek Faaliyeti 23.340.600 0,02 0 23.340.600 0,02

7 Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve 
sonuçları izleyen arz odaklı proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir

267.570.000 0,24 0 267.570.000 0,24

9 Milli Emlak Yönetimi Faaliyeti 91.256.000 0,08 0 91.256.000 0,08

10 Milli Emlak Taşra Faaliyeti 176.314.000 0,16 0 176.314.000 0,16

8
Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik verilmek üzere üst 
düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği 
artırılacaktır.

372.258.000 0,33 0 372.258.000 0,33

1 Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti 888.300 0,00 0 888.300 0,00

11 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Faaliyeti 371.369.700 0,33 0 371.369.700 0,33

9
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla 
risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir. 52.783.300 0,05 0 52.783.300 0,05

12 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti 52.783.300 0,05 0 52.783.300 0,05

10
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi 
geliştirilecektir. 97.351.000 0,09 0 97.351.000 0,09

13 Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti 97.351.000 0,09 0 97.351.000 0,09

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

317.577.120 0,28 0 317.577.120 0,28

14 Genel Yönetim Faaliyeti 317.577.120 0,28 0 317.577.120 0,28

1.782.972.000 1,69 1.782.972.000 1,69

296.510.400 0,26 296.510.400 0,26

110.520.034.500 98,05 110.520.034.500 98,05

112.599.516.900 100 0 112.599.516.900 100

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

Genel Yönetim Giderleri
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FALİYET TOPLAMI
GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 

KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1.166.135.000 26.076.000 0 1.192.211.000

02 SGK Devlet Primi Giderleri 188.244.000 3.982.000 0 192.226.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 307.188.000 254.827.400 0 562.015.400

04 Faiz Giderleri 0 0 0 0

05 Cari Transferler 2.205.000 8.725.000 102.661.723.500 102.672.653.500

06 Sermaye Giderleri 119.200.000 2.900.000 0 122.100.000

07 Sermaye Transferleri 0 0 4.265.088.000 4.265.088.000

08 Borç verme 0 0 0 0

09 Yedek Ödenek 0 0 3.593.223.000 3.593.223.000

1.782.972.000 296.510.400 110.520.034.500 112.599.516.900

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.782.972.000 296.510.400 110.520.034.500 112.599.516.900

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)

12 - MALİYE BAKANLIĞI
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FALİYET TOPLAMI
GENEL YÖNETİM 

GİDERLERİ TOPLAMI

DİĞER İDARELERE 
TRANSFER EDİLECEK 

KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM

01 Personel Giderleri 1.166.135.000 26.076.000 0 1.192.211.000

02 SGK Devlet Primi Giderleri 188.244.000 3.982.000 0 192.226.000

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 307.188.000 254.827.400 0 562.015.400

04 Faiz Giderleri 0 0 0 0

05 Cari Transferler 2.205.000 8.725.000 102.661.723.500 102.672.653.500

06 Sermaye Giderleri 119.200.000 2.900.000 0 122.100.000

07 Sermaye Transferleri 0 0 4.265.088.000 4.265.088.000

08 Borç verme 0 0 0 0

09 Yedek Ödenek 0 0 3.593.223.000 3.593.223.000

1.782.972.000 296.510.400 110.520.034.500 112.599.516.900

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.782.972.000 296.510.400 110.520.034.500 112.599.516.900

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
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İdare Adı

PERFORMANS HEDEFİ 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 istihdam ve ücret politikasına ilişkin 
mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi 
düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.

Mali Kontrol Faaliyeti

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

Bütçe Yönetimi Faaliyeti

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Kontrol Faaliyeti

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik ve Sektörel Analiz Faaliyeti

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
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.

Muhasebe  Faaliyeti
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA)

Raporlama Faaliyeti
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)

Muhasebe Destek Faaliyeti

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MERKEZ)

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 Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile 
Mücadele Faaliyeti 

 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Vergi Mevzuatını Geliştirme Faaliyeti

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve 
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Faaliyeti

BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ(MERKEZ)
BAŞHUKUK 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

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

12 - MALİYE BAKANLIĞI

 




