2018 Yılı
PERFORMANS
PROGRAMI

i

İÇİNDEKİLER
BAKAN SUNUŞU ......................................................................................... 1
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ............................................................................. 3
I- GENEL BİLGİLER .................................................................................... 5
A- Misyon ve Vizyon ............................................................................................................. 5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ......................................................................................... 5
C- Teşkilât Yapısı................................................................................................................... 6
D- Fiziksel Kaynaklar .......................................................................................................... 10
E- İnsan Kaynakları .............................................................................................................. 11
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ..................................................................... 12
A- Temel Politika ve Öncelikler .......................................................................................... 12
B- Amaç ve Hedefler............................................................................................................ 16
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ........................................................... 27
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ................................................................................... 74

iii
ii

iii

BAKAN SUNUŞU
Bakanlığımız,
son
yıllarda
yaşanan
küresel gelişmelerin olumsuz etkilerini önlemek
amacıyla sorumluluk ve hesap verebilirlik
ilkeleri çerçevesinde mali disiplinden taviz
vermeyen, vatandaş odaklı, şeffaf, katılımcı ve
çağın gereklerini yerine getirebilecek bir yapıda
kamu yönetimi anlayışını uygulamaya devam
etmektedir.
Sözü edilen kamu yönetimi anlayışının
uygulama etkinliğinin artırılması kapsamında;
hesap
verebilirlik
ve
mali
saydamlığın,
planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar
yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile
katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel
ilkelerimizdir.
Yeni kamu mali yönetimi anlayışının bir gereği olarak hazırlanan
stratejik planlarda temel ilke ve politikalar ile orta vadeli amaç ve hedeflere
yer verilmiş, bu hedeflere o yıl içerisinde ne şekilde ulaşılacağını ve
maliyetlerinin ne olacağını belirlemek üzere de performans programları
hazırlanmıştır. Böylece stratejik plan, program ve bütçe arasındaki ilişki de
açıkça ortaya konarak yıl sonlarında yapılan değerlendirme raporları ile
kamuoyu denetimine açılmıştır.
Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak gördüğümüz
Bakanlığımızın 2018-2022 yıllarını kapsayan Stratejik Planının birinci yıl
uygulama adımı olan ve bütün Bakanlık birimlerimizin katılımı ile
oluşturulan ve aynı zamanda stratejik plan ve bütçe arasında köprü görevini
üstlenen 2018 Yılı Performans Programı, yıl içerisindeki çalışmalarımızda en
önemli rehberlerimizden biri olacaktır.
İçerdiği performans göstergeleri ile kamu kaynaklarının etkili ve
verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçümüne imkân veren, üst yöneticilere
ve kamuoyuna hesap verme sorumluluğu getiren Bakanlığımız 2018 Yılı
Performans Programının kamuoyuna ve uygulayıcılara faydalı olmasını diler,
bu belgenin hazırlanmasında emeği geçen başta Strateji Geliştirme
Başkanlığı olmak üzere bütün Bakanlık birimlerimize ve çalışanlarına
teşekkür ederim.
Naci AĞBAL
Maliye Bakanı
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Değişen ekonomik, sosyal ve siyasi
koşullar ile uygulama deneyimlerimizden elde
ettiğimiz kazanımları göz önünde bulundurarak
Bakanlığımız yeni Stratejik Planını hazırlamış
bulunmaktayız.
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmada
öncü bir rol üstlenen Bakanlığımız, 2018-2022
Stratejik Planı ile sunduğu hizmetin kalitesini
daha da artıran, kaynaklarını daha etkin, etkili
ve ekonomik kullanan, daha şeffaf ve
faaliyetlerini planlı bir şekilde yürütebilir bir yapıya ulaşacaktır.
Bu doğrultuda, stratejik planların yıllık uygulama araçları olması
nedeniyle performans hedefleri, faaliyetler ile performans göstergelerinin yer
aldığı 2018 yılına ilişkin Performans Programı hazırlanmıştır.
Söz konusu Programda 16 adet performans hedefi, bu hedeflere
ulaşabilmek amacıyla 19 adet faaliyet, performans hedeflerini ölçmek
amacıyla 86 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Faaliyetlerin ve
performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 2.731.669.000 TL kaynak
kullanılması öngörülmüştür. Bu Program ile hedeflerimize ulaşma yolunda
attığımız adımları hızlandırdığımızı düşünüyoruz.
Bakanlığımız 2018 Yılı Performans Programının hazırlanmasında
emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm paydaşlarımıza
gerekli bilgi ve katkıyı sağlamasını dilerim.

H. Abdullah KAYA
Müsteşar

33

4

4

I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Maliye Bakanlığının Misyonu
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve
izlemek.
Maliye Bakanlığının Vizyonu
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını
desteklemek üzere;
 Mali disiplinden taviz vermeyen,
 Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
 Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
 Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
 Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,
yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

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

hazırlanmasına

yardımcı

olmak,

maliye

 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin
hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine
getirmek,
 Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet
bütçesinin
hazırlanması,
uygulanması,
uygulamanın
takibi
ve
yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
 Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
 Gelir politikasını geliştirmek,
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 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,
 Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını
inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve
denetlemek,
 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemek,
 Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
 Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek,
incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.
Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu
Kanun’da değişiklik yapan 5436 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına
ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

C- Teşkilât Yapısı
Maliye Bakanlığı teşkilâtı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşmaktadır.
 Bakanlık Merkez Teşkilâtı
Bakanlık merkez teşkilâtı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim
birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelmektedir.
Bakanlığımız Ana Hizmet Birimleri
 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
 Muhasebat Genel Müdürlüğü
 Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
6
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 Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bakanlığımız Danışma ve Denetim Birimleri
 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
 Strateji Geliştirme Başkanlığı
 Bakanlık Müşavirleri
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bakanlığımız Yardımcı Birimleri
 Personel Genel Müdürlüğü
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 Özel Kalem Müdürlüğü
Bakanlığımız Bağlı Kuruluşları
 Gelir İdaresi Başkanlığı
 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 Kefalet Sandığı
Bakanlığımız İlgili Kuruluşları
 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Bakanlığımız İlişkili Kuruluşları
 Kamu İhale Kurumu
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 Bakanlık Taşra Teşkilâtı
Bakanlığımız taşra teşkilâtı, illerde Defterdarlıklar; ilçelerde ise
Defterdarlıklara bağlı Mal Müdürlükleri vasıtasıyla hizmet vermektedir.
İllerde Defterdarlıklara bağlı;
 Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile
 Muhasebe,
 Saymanlık,
 Milli Emlak,
 Muhakemat ve
 Personel Müdürlükleri
İlçelerde ise Mal Müdürlükleri ve bazı illerin bazı ilçelerinde ilaveten
Milli Emlak Müdürlükleri1 bulunmaktadır.
 Bakanlık Yurt Dışı Teşkilâtı
Bakanlığımız yurt dışı teşkilâtı, çeşitli ülkelerdeki daimi temsilciliklere,
büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara bağlı Maliye Müşavirlikleri ve Maliye
Ataşeliklerinden oluşmaktadır.

Adana, Antalya, Hatay, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ illerinin bazı ilçelerinde 17/04/2012 tarihli ve 514 sayılı
Bakanlık Makam Onayı ile Milli Emlak Müdürlükleri kurulması uygun görülmüştür.

1

8

8

Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı şeması aşağıdaki şekilde
gösterilmiştir:
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D- Fiziksel Kaynaklar
Maliye Bakanlığında 16/10/2017 tarihi itibarıyla mevcut olan büro
makineleri ve sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
BÜRO MAKİNELERİ
Telefon
Faks
Tarayıcı
Yazıcı
Bilgisayar Kasası
Ekran
Thin Client
Dizüstü Bilgisayar
Fotokopi Makinesi

ADET
27.994
1.698
2.243
13.770
16.059
18.817
12.981
12.940
2.234

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

ADET
4.056
4.214
480
10
40
69
3.333

Bakanlığın fiziksel varlık envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
ENVANTER

ADET

Lojman Sayısı
Taşıt
Sosyal Tesis2

2

4.691
994
54

Eğitim ve dinlenme tesisi, lokal, misafirhane ve kreş sayılarını içermektedir.
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E- İnsan Kaynakları
03/10/2017 tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı personelinin birimlere
göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir:
BİRİMLER
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
(VDK)
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK)
Strateji Geliştirme Başkanlığı
(SGB)
Başhukuk
Müşavirliği
ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü
(BAHUM)
Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü (BÜMKO)
Muhasebat Genel Müdürlüğü
(MUHASEBAT)
Gelir
Politikaları
Genel
Müdürlüğü (GEP)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
(MİLE)
AB ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı (ABDİD)
Personel
Genel
Müdürlüğü
(PERGEN)
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı (İMİD)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
(BİD)
Basın
ve
Halkla
İlişkiler
Müşavirliği (BHİM)
Özel Kalem Müdürlüğü (ÖKA)
TOPLAM

MERKEZ

TAŞRA

YURT
DIŞI

TOPLAM

8.353

-

-

8.353

112

-

-

112

71

-

-

71

112

1.421

-

1.533

219

-

-

219

567

7.313

-

7.880

46

-

-

46

246

3.111

-

3.357

27

-

-

27

520

5.794

1

6.315

320

-

-

320

17

-

-

17

12

-

-

12

28

-

10.650

17.639

1

28
28.290
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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 Milletlerarası İşbirliği başlıklarından oluşmaktadır.
A.2. Öncelikli Dönüşüm Programları
Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğini ve etkinliğini arttırmak
amacıyla usul ve esasları 16/02/2015 tarih ve 2015/3 sayılı Yüksek
Planlama Kurulu Kararıyla belirlenen 25 adet Öncelikli Dönüşüm Programı
açıklanmıştır.
Söz konusu öncelikli dönüşüm programlarında Bakanlığımız; Kamu
Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi ve Kamu Gelirlerinin Kalitesinin
Artırılması Programlarının “Program Koordinatörü”dür.
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Eğitim
Sağlık
Adalet
Güvenlik
Temel Hak ve Özgürlükler
Sivil Toplum Kuruluşları
Aile ve Kadın
Çocuk ve Gençlik
Sosyal Koruma
Kültür ve Sanat
İstihdam ve Çalışma Hayatı
Sosyal Güvenlik
Spor
Nüfus Dinamikleri
Kamuda Stratejik Yönetim
Kamuda İnsan Kaynakları
Kamu
Hizmetlerinde
Uygulamalar

e-Devlet

NİTELİKLİ İNSAN,
GÜÇLÜ TOPLUM

Büyüme ve İstihdam
Yurtiçi Tasarruflar
Ödemeler Dengesi
Enflasyon ve Para Politikası
Mali Piyasalar
Maliye Politikası
Sosyal Güvenlik Finansmanı
Kamu İşletmeciliği
Yatırım Politikaları
Bilim, Teknoloji ve Yenilik
İmalat Sanayiinde Dönüşüm
Girişimcilik ve KOBİ’ler
Fikri Mülkiyet Hakları
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Tarım ve Gıda
Enerji
Madencilik
Lojistik ve Ulaştırma
Ticaret Hizmetleri
Turizm
İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik
ve Müteahhitlik Hizmetleri

YENİLİKÇİ ÜRETİM,
İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME
Bölgesel Gelişme ve Bölgesel
Rekabet Edebilirlik
Mekânsal Gelişme ve Planlama
Kentsel Dönüşüm ve Konut
Kentsel Altyapı
Mahalli İdareler
Kırsal Kalkınma
Çevrenin Korunması
Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
Afet Yönetimi

YAŞANABİLİR
MEKANLAR,
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇEVRE

Yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme yapısı
Milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas alan yapısal dönüşümler
Daha mutlu, müreffeh ve onurlu bir yaşam
Rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek kentler
Azalan bölgesel gelişmişlik farkları Daha erişilebilir ve nitelikli kamu hizmetleri
Toplumsal refahın yaygınlaştırılması
Yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesi

TEMEL AMAÇLAR

ONUNCU KALKINMA PLANI 2014 - 2018

Uluslararası İşbirliği
Kapasitesi
Bölgesel İşbirlikleri
Küresel
Kalkınma
Gündemine Katkı

KALKINMA
İÇİN
MİLLETLER
ARASI
İŞBİRLİĞİ

1. Üretimde
Verimliliğin
Artırılması Programı
2. İthalata Olan Bağımlılığın
Azaltılması Programı
3. Yurtiçi
Tasarrufların
Artırılması
ve
İsrafın
Önlenmesi Programı
4. İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi Programı
5. Kamu
Harcamalarının
Rasyonelleştirilmesi
Programı
6. Kamu
Gelirlerinin
Kalitesinin
Artırılması
Programı
7. İş ve Yatırım Ortamının
Geliştirilmesi Programı
8. İşgücü
Piyasasının
Etkinleştirilmesi Programı
9. Kayıt
Dışı
Ekonominin
Azaltılması Programı
10. İstatistiki Bilgi Altyapısını
Geliştirme Programı
11. Öncelikli
Teknoloji
Alanlarında
Ticarileştirme
Programı
12. Kamu Alımları Yoluyla
Teknoloji Geliştirme ve Yerli
Üretim Programı
13. Yerli Kaynaklara Dayalı
Enerji Üretim Programı
14. Enerji
Verimliliğinin
Geliştirilmesi Programı
15. Tarımda Su Kullanımının
Etkinleştirilmesi Programı
16. Sağlık
Endüstrilerinde
Yapısal Dönüşüm Programı
17. Sağlık
Turizminin
Geliştirilmesi Programı
18. Taşımacılıktan
Lojistiğe
Dönüşüm Programı
19. Temel ve Mesleki Becerileri
Geliştirme Programı
20. Nitelikli İnsan Gücü İçin
Çekim Merkezi Programı
21. Sağlıklı
Yaşam
ve
Hareketlilik Programı
22. Ailenin ve Dinamik Nüfus
Yapısının Korunması Programı
23. Yerelde
Kurumsal
Kapasitenin
Güçlendirilmesi
Programı
24. Rekabetçiliği
ve
Sosyal
Uyumu Geliştiren
13 Kentsel
Dönüşüm Programı
25. Kalkınma İçin Uluslararası
İşbirliği
Altyapısının
Geliştirilmesi Programı

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM
PROGRAMLARI

A.3. Hükümet Programı
65’inci Hükümet Programında “Yeni Anayasa ve Sistem” ve “Güçlü
Ekonomi” başlıkları altında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir;
 Kamu kurumlarının uyması gereken temel ilkeler bir bütün olarak
ortaya konacaktır. Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkililik,
hizmetlerin sonucuna odaklılık, bürokratik işlemlerde sadelik, bilgi
teknolojilerinden yararlanma gibi ilkelerin uygulama etkinliği artırılacaktır.
 Yurt içi tasarruflarımızın artırılması ve daha üretken alanlara
yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla imalat
sanayinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi, işgücü verimliliğimizin
geliştirilmesi ve kamunun özel sektörün ihtiyaç duyacağı temel altyapı
yatırımlarına daha fazla kaynak ayırması suretiyle istikrarlı ve güçlü
büyüme devam ettirilecektir.
 Sağlanan istikrarın güçlendirilerek korunması kapsamında, kamu
gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır. Kamu harcamalarının toplam hasıla içerisindeki payının
artırılmamasına ve böylelikle kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza
indirilmesine dikkat edilecektir.
 Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalarla
oluşturulacak mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkân
sağlanacaktır.
 Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar gözetilecek; fikri
mülkiyet ve patent hakları korunacak, piyasaların etkin işlemesi sağlanacak
ve yatırım ortamı güçlendirilecektir.
 Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi
uygulamaları ortadan kaldırılacaktır.
 Mali disiplinden taviz verilmeyerek, ekonomide işletmeler için
belirsizlikleri en aza indirecek; müteşebbisler için çok daha sağlıklı ve
öngörülebilir, üretimi ve vergi gelirlerini artıracak bir ortam oluşturulacaktır.
A.4. Orta Vadeli Program (2018-2020)
2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Türkiye
ekonomisinin istikrarlı ve daha rekabetçi bir zeminde büyümesi ve toplum
refahının yükseltilmesi için gerekli atılımları gerçekleştirmek üzere
hazırlanmış olup kamu maliyesine ilişkin aşağıdaki önceliklere yer
verilmiştir;
 OVP’nin temel amaçları, makroekonomik istikrarı ve mali disiplini
koruyarak enflasyonu aşağı çekmek ve istihdamı artırmak, cari açığı
artırmadan istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme patikası
14
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oluşturmaktır. Program özellikle yatırımı ve üretimi destekleyici bir anlayışla
hazırlanmıştır.
 Program döneminde, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar
ve ihracat kaynaklı büyümeyi sağlamak, sanayide yapısal dönüşümü
hızlandırmak, teknoloji ve verimlilik düzeyini artırarak uluslararası
piyasalarda daha rekabetçi hale gelmek temel önceliktir.
 Söz konusu temel amaçlar çerçevesinde OVP döneminde Onuncu
Kalkınma Planında yer alan Öncelikli Dönüşüm Programlarının ve Hükümet
Programında yer verilen yapısal reformların hayata geçirilmesine devam
edilecektir.
A.5. Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)
2018-2020 döneminde maliye politikası, temel amaç ve önceliklerle
birlikte para politikası hedefleriyle de uyumlu olarak, ekonomik istikrarın
korunmasına,
büyüme
potansiyelinin
artırılmasına,
cari
açığın
sürdürülebilir düzeyde tutulmasına, yurtiçi tasarrufların artırılmasına ve
yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacaktır.
2018-2020 döneminde kamu harcama ve gelirlerinin milli gelir içindeki
payı sınırlandırılacak ve etkinliği artırılacak, kamu gelirleri içinde vergi
gelirlerinin payının artırılması suretiyle sağlıklı ve sürekli kaynaklardan
kamu geliri elde edilecek, kamu kesimi borçlanma gereği kontrol altında
tutulacak, maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi
alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması
sağlanacaktır.
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B- Amaç ve Hedefler
2018-2022 dönemi Maliye Bakanlığı Stratejik Planı çerçevesine ve bu
kapsamda 2018 yılına ilişkin belirlenen performans hedefleri ve bu hedeflere
ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin genel çerçevesini gösteren tablolara
aşağıda yer verilmektedir.

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

1.1. Kamu finansmanını
sağlam temellere dayandıran
ve vergi tabanını genişleten
Gelir Vergisi Kanunu
çalışmalarını tamamlamak
1.2. Yeni Gelir Vergisi
Kanununa uygun olarak
uyumlaştırma
çalışmalarını(ikincil
mevzuat)yürütmek

S.A.1 Maliye
Politikalarının
Katılımcı ve
Bütüncül Bir
Yaklaşımla
Belirlenmesine
Öncülük Etmek
ve Kaynakları
3E Temelli
Yönetmek

S.H.1. Kamu mali
dengelerini, mali
disiplinden taviz
verilmeksizin, kamu
gelir ve gider kalitesi
gözetilerek
sürdürülebilir şekilde
sağlamak

1.4. Cari harcamalarda
tasarruf sağlanmasını
amaçlayan proje ve işlere
finansman desteği sağlamak
1.5. Harcama alanlarını
detaylı bir şekilde gözden
geçirmek ve gerekli analizleri
yapmak
1.6. Büyüme odaklı
ekonomik verimliliği
önceleyen kamu
harcamalarına öncelik
vermek

S.H.2. Küresel
gelişmelere duyarlı,
ülke ekonomisinin
rekabet gücünü artıran,
vergi yükünün
dağılımında adaleti
gözeten, öngörülebilir
gelir politikaları ile vergi
sistemini geliştirmek
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1.3. Vergi harcamaları
kapsamındaki istisna,
muafiyet, indirim vb.
uygulamaların etkinliğini
ölçmek, etkin olmayanların
tespit edilerek gerekli yasal
düzenlemeler için mevzuat
değişikliği önerileri getirmek

2.1. Ülke ekonomisinin
rekabet gücünü artıran daha
etkin, verimli ve adil Gelir
Vergisi Kanunu çalışmalarını
tamamlamak
2.2. Yeni Gelir Vergisi
Kanununa uygun olarak
uyumlaştırma
çalışmalarını(ikincil
mevzuat)yürütmek
2.3. İşletmeler üzerindeki
dolaylı vergi yükünü
azaltmak amacıyla KDV
reformu yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Vergi Gelirleri /Genel
Bütçe Gelirleri (Yüzde)
Gelir, Kazanç ve Sermaye
Gelirleri Üzerinden
Alınan Vergiler / Vergi
Gelirleri (Yüzde)
Her yıl kaldırılması
önerilen istisna,
muafiyet, indirim vb.
sayısı (Adet, Kümülatif)
Yatırım harcamalarının
MYB’ye oranı (Yüzde)
Faiz Harcamalarının
MYB’ye oranı (Yüzde)
Vergi Gelirlerinin MYB
Giderlerini Karşılama
Oranı (Yüzde)
AR-GE harcamalarının
MYB’ye oranı (Yüzde)
Gözden geçirilen
harcama alanı sayısı
(Adet, Kümülatif)
Merkezi yönetim bütçe
açığının GSYH’ye oranı
(Yüzde)
Merkezi Yönetim Faiz
Dışı Giderlerin GSYH’ye
oranı (Yüzde)

Gelir, Kazanç ve Sermaye
Gelirleri Üzerinden
Alınan Vergiler / GSYH
oranı (Yüzde)
Dolaylı Vergiler/GSYH
oranı (Yüzde)
İFM’nin Uluslararası
Finans Merkezleri
Endeksindeki Sıralaması
(Endeks Sırası)
Uluslararası endeks
sıralamalarında sağlanan
iyileşme sayısı (Adet,
Kümülatif)
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2.4. Küresel finans
piyasalarında ülke
ekonomisinin rekabet
gücünü artıran İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi
Kanunu çalışmalarını
tamamlamak
2.5. Kısa ve orta vadede
paydaşların görüşleri
alınmadan ani vergi
düzenlemelerine gitmemek,
vergi düzenlemeleri için
uygun geçiş süreci öngörmek
3.1. Kaynak tahsis sürecinde
program yaklaşımını esas
alan bütçeleme sistemine
geçmek
3.2. Kaynak tahsis sürecinde
kademeli olarak faydamaliyet/maliyet-etkinlik
analizleri yapılmasına yönelik
düzenlemeler yapmak
3.3. Kamu harcamalarında
tasarruf sağlanması yönünde
düzenlemeler yapmak ve
kamu harcama alanlarını
gözden geçirmek
S.H.3. Mali disiplin
anlayışı içerisinde;
kamu harcamalarını
rasyonelleştirerek
sürdürülebilir
büyümeyi, ekonomik ve
sosyal refahı gözeten
gider politikaları
oluşturmak,
desteklemek ve kamu
kaynaklarının topluma
sunulan hizmetlerin
kalitesini artıracak
şekilde kullanılmasını
sağlamak

3.4. Kamu personel
alımlarında kamu mali
dengelerini gözetmek
3.5. Mali karar ve
uygulamalarda katılımcı,
paylaşımcı ve işbirliğine
dönük yöntem ve yaklaşımlar
geliştirmek
3.6. 5018 sayılı Kanunu yeni
döneme uyum kapsamında
güncellemek
3.7. Kamu idarelerinin taşıt
kullanımının etkin bir yapıya
kavuşturulması amacıyla
çağdaş bir taşıt yönetim
sistemi oluşturmak ve bu
kapsamda Taşıt Kanununu
yenilemek

Merkezi Yönetim
Bütçesinden yapılan
sosyal nitelikli
transferlerin MYB’ye
oranı (Yüzde)
Ekonomik teşvik ve
desteklerin MYB’ye oranı
(Yüzde)
Kaynak kullanımına
yönelik yapılan
düzenleme sayısı (Adet,
Kümülatif)
Program bazlı
performans bütçe projesi
tamamlanma oranı
Kaynak tahsis sürecinde
değerlendirilen faydamaliyet/maliyet-etkinlik
analizi sayısı (Adet,
Kümülatif)

3.8. Kaynak tahsisinde
dezavantajlı gruplara öncelik
verilerek merkezi yönetim
bütçesinden bu amaçla
yapılacak transferleri
artırmak
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

4.1. Hazine taşınmazlarının
yönetiminden elde edilen
gelirleri artırmak

S.H.4. Hazine
taşınmazlarını
ekonominin ve
paydaşların
ihtiyaçlarını dikkate
alarak etkili bir
yaklaşımla yönetmek3

 Milli Emlak gelirlerinin
bir önceki yıla göre artış
oranı (Yüzde)
 Gelir Esaslı Performans
4.2. Gelir esaslı performans
Yönetim Sisteminin
yönetim sistemi oluşturmak
uygulamaya alınma oranı
4.3. Mülkiyet sorunlarının
(Yüzde)
çözümüne ilişkin

Mülkiyet sorununun
uygulamaları iyileştirmek ve
çözümü için satışı/devri
geliştirmek
yapılan taşınmaz sayısı
4.4. İşlem süreçlerini
(Adet, Kümülatif)
elektronik ortamda yürütmek
 Elektronik ortamda
4.5. e-İhale uygulamasına
yürütülen işlem
geçmek
süreçlerinin toplam iş
süreçlerine oranı (Yüzde)
4.6. e-Devlet üzerinden

Kurum web sitesi
vatandaşlarımıza verilen
üzerinden ilana çıkarılan
hizmet sayısını arttırmak
taşınmaz
4.7. Hazine taşınmazlarını
sayısı(Adet,Kümülatif )
sınıflandırmak suretiyle en

e-İhale ile yapılan ihale
uygun ve etkin kullanım
sayısının toplam ihale
alanlarını belirlemek
sayısına oranı (Yüzde)
4.8. Tescilsiz alanların
 e-Devlet üzerinden
ekonomiye kazandırılması
verilen hizmet sayısı
uygulamasını devreye almak
(Adet, Kümülatif)
ve yaygınlaştırmak
 Sınıflandırma çalışması
4.9. Yatırım ve istihdam
tamamlanma oranı
amaçlı arz edilen Hazine
(Yüzde)
taşınmaz portföyünü

Tescil harici alanlardan
genişletmek
Hazine adına tescil edilen
4.10. Ekonominin
taşınmaz miktarı
ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde
(Metrekare, Kümülatif)
karşılamak üzere idari
 Yatırım teşvik mevzuatı
kapasiteyi geliştirmek
ve cazibe merkezleri
programı kapsamında
portföyde bulunan
taşınmaz sayısı (Adet,
Kümülatif)
 MEOP sistemine entegre
4.11. Kamu idareleri ile
edilen kurum sayısı
tahsisli taşınmaz verilerinin
(Adet, Kümülatif)
paylaşımına ilişkin
entegrasyonu
yaygınlaştırmak

Bu stratejik hedef altında yer alan (Mülkiyet sorununun çözümü için satışı/devri yapılan taşınmaz sayısı),(e-İhale
ile yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı), (e-Devlet üzerinden verilen hizmet sayısı), (Sınıflandırma
çalışması tamamlanma oranı), (Tescil harici alanlardan Hazine adına tescil edilen taşınmaz miktarı), (MEOP
sistemine entegre edilen kurum sayısı) performans göstergeleri 2018 Yılı Bakanlık Performans Programı
kapsamında takip edilmeyecektir.

3
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

5.1. İç kontrol ve ön mali
kontrol mevzuatını
güncellemek
5.2. Kamu idarelerinin Risk
Yönetimi uygulama
kapasitelerini artırmak
amacıyla rehber ve yazılım
geliştirmek
5.3. Kamu idarelerinin ön
mali kontrol uygulamalarını
güçlendirmek amacıyla
rehber geliştirmek
5.4. Kamu idarelerinin mali
yönetim ve iç kontrol
kapasitelerini elektronik
ortamda izlemek
5.5. Bakanlığımız ile strateji
geliştirme birimleri ve strateji
S.H.5. Merkezi
geliştirme birimlerinin kendi
uyumlaştırma
aralarındaki işbirliklerini
fonksiyonu kapsamında
geliştirmek
kamu idarelerinde mali
5.6. Mali yönetim alanında
yönetim ve iç kontrol
ulusal ve uluslararası
sistemlerini
çalışmalarda bulunmak
güçlendirmek ve
izlemek, bu alandaki
5.7. İnsan kaynağının
insan kaynağının
niteliğini artırmak amacıyla
niteliğini artırmak,
uluslararası işbirlikleri
ekonomik ve mali
yapmak
araştırmalar yapmak4
5.8. Kamu mali yönetimine
yönelik olarak eğitim verme
olanaklarını geliştirmek

5.9. Ekonomik ve mali
araştırmalar yapmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

 Merkezi uyumlaştırma
fonksiyonu kapsamında
revize edilen düzenleme
sayısı (Adet, Kümülatif)
 Kamu mali yönetimi ve iç
kontrol alanında
geliştirilen araç sayısı
(Adet, Kümülatif)
 Merkezi yönetim
kapsamındaki kamu
idarelerinden mali
yönetim ve iç kontrol
uygulamaları
değerlendirilenlerin oranı
(Yüzde)
 Strateji geliştirme
birimleri ile işbirliğinin
artırılması amacıyla
düzenlenen konferans
sayısı (Adet, Kümülatif)
 Cari yılda diğer kamu
idarelerinin eğitim
taleplerinin karşılanması
oranı (Yüzde)
 Kamu idarelerinin kamu
mali yönetimi alanında
görev yapan
personelinden eğitim
verileceklerin oranı
(Yüzde)
 Eğitim programı sayısı
(Adet, Kümülatif)
 Yapılan analiz sayısı
(Adet, Kümülatif)
 İşbirliği yapılan ülke
sayısı (Adet, Kümülatif)
 Kamu mali yönetimi
alanında ulusal ve
uluslararası düzeyde
yapılan toplam araştırma
sayısı (Adet, Kümülatif)

Bu stratejik hedef altında yer alan (Cari yılda diğer kamu idarelerinin eğitim taleplerinin karşılanması
oranı),(Kamu idarelerinin kamu mali yönetimi alanında görev yapan personelinden eğitim verileceklerin oranı),
(Eğitim programı sayısı), (Yapılan analiz sayısı), (İşbirliği yapılan ülke sayısı), (Kamu mali yönetimi alanında ulusal
ve uluslararası düzeyde yapılan toplam araştırma sayısı) performans göstergeleri 2018 Yılı Bakanlık Performans
Programı kapsamında takip edilmeyecektir.

4
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

6.1. Yönetim
sorumluluğunun ve
muhasebe hizmetlerinde
etkinliğin ve gözetimin
artırılması amacıyla
muhasebe hizmetlerini ilgili
kamu idarelerine devretmek
6.2. Muhasebe hizmetlerinde
etkinliğin ve gözetimin
artırılması amacıyla veznesiz
saymanlık uygulamasına
geçmek

S.A.2 Muhasebe
Hizmetlerinin
Daha Etkin
Yürütülmesini,
Mali Rapor ve
Mali
İstatistiklerin
Uluslararası
Standartlara
Uygun Olarak
Hazırlanmasını
ve Sunulmasını
Sağlamak

S.H.6. Muhasebe
hizmetlerini ilgili
idarelere devretmek ve
genel yönetim
kapsamındaki
idarelerin muhasebe
düzenlemelerine uyum
düzeyini artırmak5

6.3. Muhasebe
uygulamalarının merkezi
düzenlemeler ile
uyumlaştırılması
çerçevesinde muhasebe
uygulayıcılarına yönelik
eğitim faaliyetleri yapmak
6.4. Kamu idarelerinde
muhasebe hizmetlerinin
sertifikalı personel eliyle
yürütülmesini sağlamak
6.5 Muhasebe
düzenlemelerinin Devlet
Muhasebe Standartlarına
uyum düzeyini artırmak
6.6. Genel yönetim
kapsamındaki kamu
idarelerinin muhasebe
uygulamalarına yönelik norm
ve standartları geliştirmek ve
denetim faaliyetlerini
yaygınlaştırmak
7.1. Kamu mali yönetimine
ilişkin e-belge ve birlikte
işlerlik standartlarını
belirlemek

S.H.7. Bütünleşik
Kamu Mali Yönetim
Bilişim Sistemini
uygulamaya almak

7.2. e-Belgeye Dayalı Yeni
Devlet Muhasebesi Bilişim
Sistemini kurmak
7.3. Muhasebe birimlerince
yapılan ödeme ve tahsilat
işlemlerine ilişkin banka
sistemi entegrasyon düzeyini
artırmak
7.4. e-Teminat uygulamasına
başlamak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Muhasebe hizmetlerinin
ilgili kamu idarelerine
devredilme oranı (Yüzde)
Muhasebe birimlerindeki
veznelerin kapatılma
oranı (Yüzde)
Muhasebe alanında
merkezi düzenleme ve
uygulamalara
uyumlaştırma
fonksiyonu kapsamında
eğitim verilen personel
sayısı (Adet, Kümülatif)
Sertifika verilen
muhasebe yetkilisi sayısı
(Adet, Kümülatif)
Yayımlanmış Devlet
Muhasebesi
Standartlarından
muhasebe
yönetmeliklerine tam
uyum sağlananların
oranı (Yüzde)
Genel yönetim
kapsamındaki kamu
idarelerine hizmet veren
muhasebe birimlerinin
norm ve standartlara
uyum açısından
denetlenme oranı (Yüzde)

Bütünleşik Kamu Mali
Yönetim Bilişim
Sisteminin tamamlanma
oranı (Yüzde)
e-Belgeye Dayalı Yeni
Devlet Muhasebesi
Bilişim Sistemi kurmak
(Yüzde)
Merkezi Yönetim
kapsamındaki muhasebe
birimlerinin ödeme ve
tahsilat işlemlerinin
bankalar aracılığıyla
gerçekleştirilme oranı
(Yüzde)

Bu stratejik hedef altında yer alan (Muhasebe hizmetlerinin ilgili kamu idarelerine devredilme oranı) performans
göstergesi 2018 Yılı Bakanlık Performans Programı kapsamında takip edilmeyecektir.

5
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

7.5. e-Tedarik alt yapısını
oluşturmak
7.6. Karar destek süreçlerini
destekleyecek yeni veri setleri
oluşturmak

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Harcama sürecine ilişkin
belgelerin e-belge
formatına dönüştürülme
oranı (Yüzde)

8.1. Mali istatistik
kayıtlarının doğru ve
açıklayıcı olmasını sağlamak
8.2. Kamu Harcama ve
Muhasebe Bilişim Sistemine
(KBS) veri girişi yapan
idarelerin yaptıkları hataların
önlenmesi amacıyla kontrol
setlerini sisteme entegre
ederek istatistik tablolarının
güvenilirlik ve kalitesini
artırmak
8.3. Genel yönetim sektörü
kapsamındaki kamu idareleri
arasında karşılıklı yapılan ve
konsolidasyona konu olan
S.H.8. Mali istatistikleri işlemleri tespit etmek ve bu
ve mali raporları
işlemleri konsolide mali
uluslararası
istatistik tablolarından
standartlara tam
çıkarmak
uyumlu hale getirmek
8.4. Genel yönetim
ve mali raporlamada
kapsamındaki kamu
şeffaflığı ve hesap
idarelerinin kamu özel
verebilirliği artırmak
işbirliği uygulamalarına
ilişkin özel bir rapor
hazırlayarak kamuoyuna
sunmak
8.5. Mali istatistiklerin
şeffaflık ve hesap
verebilirliğini sağlamak
amacıyla Mali İstatistik
Yönetmeliğini çıkarmak
8.6. Mali istatistik
raporlamalarının uluslararası
standartlara uyum düzeyini
artıracak olan muhasebe
politikalarındaki değişiklikleri
tespit etmek ve bu konuda
raporlama çalışmalarını
yürütmek

Net denge ile net mali
denge arasındaki farkı
gösteren istatistiksel
hatanın GSYH’ye oranın
‰3’ten düşük olması
(Binde)
Veri girişindeki hataların
önlenmesi amacıyla
sisteme entegre edilen
kontrol setleri sayısı
(Adet, Kümülatif)
Genel yönetim sektörü
bilançosunda konsolide
edilemeyen tutarların
bilançonun toplam
tutarına oranı (Yüzde)
Mali istatistiklere ilişkin
üretilen mali analiz
raporu sayısı (Adet,
Kümülatif)
Genel yönetim
kapsamındaki kamu
idarelerinin kamu özel
işbirliği uygulamalarına
ilişkin hazırlanan rapor
sayısı (Adet, Kümülatif)
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STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

S.H.9. Vergiye gönüllü
uyumu destekleyen,
uyumsuz mükellefler
üzerinde caydırıcı vergi
politikaları oluşturmak

STRATEJİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

9.1. Vergi kanunlarında kayıt
dışılığa neden olan
düzenlemelerin tespit edilerek
değiştirilmesine yönelik
mevzuat çalışmalarını
yapmak

Kayıtlı ekonomiyi
genişletmeye yönelik
mevzuat düzenlemeleri
sayısı (Adet, Kümülatif)

9.2. Yeni Vergi Usul Kanunu
çalışmalarını tamamlamak
9.3. Yeni Vergi Usul
Kanununa uygun olarak
uyumlaştırma çalışmalarını
(ikincil mevzuat) yürütmek
10.1. Risk analiz ve
elektronik denetim
kapasitesini geliştirmek
10.2. Vergi Müfettişlerine
verilen eğitim süresini
artırmak

S.A.3 Kayıt Dışı
Ekonomi ile
Mücadele Etmek
ve Mali Suçları
Azaltmak

S.H.10. Vergi denetimi
aracılığıyla kayıt dışı
ekonomi ile mücadele
etmek

10.3. e-Denetim
yöntemleriyle vergi
incelemelerinde etkinliği
artırmak
10.4. Dış paydaşlara yönelik
mükellef hak ve
yükümlülükleri hakkında
eğitim, seminer ve konferans
düzenlemek, eğitim ve
bilgilendirme videoları
hazırlamak

10.5. İdarenin işleyişine
rehberlik etmek üzere teftiş
yöntemlerini geliştirmek

11.1. Suç gelirlerinin
aklanması ve terörizmin
finansmanı ile mücadeleye
ilişkin yasal, idari ve teknik
kapasite ve yetkinliği
artırmak
S.H.11. Suç gelirlerinin
aklanması ve terörün
finansmanıyla
ekonomik güvenliği
esas alan etkin bir
mücadele yürütmek
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11.2. Toplanan veri çeşidi
sayısı ve veri kalitesini
artırmak ve bu verilerin
aktarım sürecini
hızlandırmak
11.3. Bilgi teknolojileri
altyapısını güçlendirmek
suretiyle yığın veriler
üzerinden ekonomik güvenliği
esas alan aklama ve terörün
finansmanına ilişkin risk
odaklı stratejik analizler
yapmak

İncelenen mükellef sayısı
(Adet)
İncelenen matrahtaki
artış oranı (Yüzde)
Risk Analiz Sistemi
kaynaklı vergi
incelemelerinin toplam
vergi incelemeleri
içerisindeki oranı (Yüzde)
Sürekli gözetim
kapsamında izlenen ÖTV
Mükellefi Sayısı (Adet)
Elektronik teftiş
yöntemleriyle teftiş edilen
birim sayısı (Adet)
Vergi müfettişlerine yıl
içinde verilen eğitim
süresi (Saat)
Dış paydaşlara verilen
eğitim, seminer ve
konferans süresi (Saat)
Hazırlanan eğitim ve
bilgilendirme videosu
(Adet, Kümülatif)
Cari yılda alınan şüpheli
işlem bildirimi sayısı
(Adet)
Cari yılda denetlenen
yükümlü sayısı (Adet)
Adli Makamlarca 5549
sayılı Kanun kapsamında
gönderilen talepler
kapsamında Mali Suçları
Araştırma Kurulu
Başkanlığı (MASAK)
bünyesinde yapılan
analiz ve değerlendirme
çalışmalarının
tamamlanma süresi (Ay)
Paydaşlarla birlikte
gerçekleştirilen eğitim ve
çalıştay sayısı (Adet,
Kümülatif)

22

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

11.4. Denetim kapasitesini
güçlendirmek

PERFORMANS GÖSTERGESİ

MASAK bünyesinde
toplanan veri çeşidi
sayısı (Adet, Kümülatif)

11.5. Aklama ve terörün
finansmanına yönelik analiz
ve değerlendirme
çalışmalarını daha hızlı bir
şekilde tamamlamak
11.6. Paydaşlara yönelik
eğitim faaliyetlerini artırmak
11.7. İşbirliği ve
koordinasyon alanında etkin
ve proaktif çalışmalar
yürütmek
11.8. Uluslararası
standartlara uyum
çalışmalarını sürdürmek
12.1. Hazine Avukatı başına
düşen dava sayısını azaltmak

S.A.4 Etkin,
Etkili ve Çözüme
Odaklanmış
Hukuki
Danışmanlık ve
Muhakemat
Hizmeti Sunmak

S.H.12. Dava ve icra
takip süreçlerini
etkinleştirmek, çözüm
odaklı mütalaa
kapasitesini geliştirmek

12.2. Muhakemat hizmetini
etkinleştirmek için eğitim
semineri düzenlemek
12.3. Davaların
yürütülmesinde iç ve dış
paydaşlarla işbirliğini
artırmak
12.4. METOP sistemi ile ilgili
sistemlerin entegrasyon
kabiliyetini artırmak
12.5. Muhakemat hizmetleri
için alternatif yöntemler
geliştirmek

S.A.5 Kurumsal
Kapasiteyi
Artırmak

S.H.13. Stratejik
yönetim anlayışını
yerleştirmek, yönetim
ve organizasyon
yapısını değiştirmek ve
kurumsal kültürü
geliştirmek

13.1. Stratejik yönetimin
etkin uygulanması için
yönetim anlayışı ve
organizasyon yapısının
gözden geçirilerek
değiştirilmesine yönelik
öneriler geliştirmek
13.2. Stratejik planın
izlenmesi ve
değerlendirilmesine yönelik
yıllık rapor hazırlamak
13.3. İç kontrol sisteminin
benimsenmesine ilişkin
eğitimler vermek, anket
düzenlemek ve sonuçları
izlemek

Kazanılan dava sayısının
sonuçlanan dava
sayısına oranı (Yüzde)
Mütalaa taleplerini 1 ay
içerisinde sonuçlandırma
oranı (Yüzde)
Hazine Avukatı başına
düşen dava ve icra dosya
sayısı (Adet)
Muhakemat hizmetini
etkinleştirmek için
düzenlenen
eğitim/konferans sayısı
(Adet, Kümülatif)
METOP üzerinden
yapılan sorgu sayısı
(Adet)
Stratejik plan
değerlendirme raporunun
hazırlanması (Adet,
Kümülatif)
Stratejik planda yer alan
göstergelerin izlenme
oranı (Yüzde)
İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında tespit edilen
risklerin giderilme oranı
(Yüzde)
Bakanlığımızdan Fiscalis
Programı faaliyetlerine
katılım sağlayan toplam
kişi sayısı (Adet,
Kümülatif)
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13.4. İş Sağlığı ve Güvenliği
konusunda iyileştirici
çalışmalar yaparak, risk
faktörlerini azaltmak ve
önlemek
13.5. Bakanlığın görev
alanına giren konularda
uluslararası gelişmeleri takip
etmek ve uluslararası
platformlarda Bakanlığın
temsil gücünü artırmak
14.1. Bakanlık eğitim
ihtiyaçlarını analiz ederek
gerekli planlamaları yapmak

S.H.14. İnsan
kaynakları yönetimine
uygun olarak Bakanlık
personelinin nicelik ve
niteliğini artırmak ve
geliştirmek

14.2. Bakanlık çalışanlarının
eğitici olarak
görevlendirilmesini teşvik
etmek
14.3. Personele görev
alanlarına ilişkin aynı içerik
ve standartta eğitim
verilmesini sağlamak
14.4.Bakanlık çalışanlarının
niteliklerini dinamik bir
yapıda izlemek
14.5. Bakanlık insan
kaynağını nicelik olarak
artırmak

Kişi başı yıllık ortalama
eğitim süresi (merkeztaşra) (Saat)
Yapılan eğitim ihtiyaç
analizi sayısı (Adet,
Kümülatif)
Oluşturulan standart
eğitim doküman sayısı
(Adet, Kümülatif)
Bakanlık personel
ihtiyacının sayısal olarak
tespit edilmesine ilişkin
hazırlanan rapor sayısı
(Adet, Kümülatif)
Bakanlık teşkilatının
kadro doluluk oranı
(Yüzde)

15.1. Bakanlık merkez ve
taşra teşkilatlarına ait görev
ve fonksiyonlara yönelik
ortak kural ve servisleri
oluşturmak ve kullanımını
sağlamak

S.H.15. Bakanlık
birimleri tarafından
sunulan hizmetlerin
elektronik ortama
taşınmasını sağlamak
üzere e-Devlet
entegrasyonu da
gözetilerek ortak bilişim
altyapıları oluşturmak

15.2. Bakanlık e-posta, ağ ve
aktif dizin yapısını
tekilleştirmek ve bilişim
altyapıları arasındaki uyum
düzeyini artırmak
15.3. Bilgi güvenliği ile ilgili
uyulacak standartları
belirlemek
15.4. Vatandaş ve Bakanlık
paydaşlarını ilgilendiren tüm
Bakanlık hizmetlerinin eDevlet ortamında
sunulmasını sağlamak

e-Devlet kapısında
Bakanlık tarafından
sunulan hizmetlerin
sayısı (Adet, Kümülatif)
e-posta, ağ ve aktif dizin
yapısının tekilleştirme
oranı (Yüzde)
Bilgi işlem merkezi
çerçevesinde elektronik
ortamda desteklenen
hizmet sayısının toplam
hizmet sayısına oranı
(Yüzde)

15.5. Bakanlığımız
bünyesindeki yazılım
geliştirme süreçlerinde
belirlenecek kalite
standartlarının
uygulanmasını sağlamak
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FAALúYET

Vergi Mevzuatn Geliütirme ve Uluslararas Vergi
Mevzuatn úzleme ve Uyumlaütrma Faaliyeti

Kamu mali dengelerini, mali disiplinden
taviz verilmeksizin, kamu gelir ve gider
kalitesi gözetilerek sürdürülebilir üekilde
saùlamak

Vergi taban adil ve öngörülebilir bir üekilde
geniületilecektir
Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluüturma
Faaliyeti

Kamu kaynak tahsis ve kullanm süreçlerinin
harcama önceliklendirmesi ve tasarruf anlayü
temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi
saùlanacaktr

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler
Doùrultusunda Bütçe Yönetimi Faaliyeti

Vergi Mevzuatn Geliütirme ve Uluslararas Vergi
Mevzuatn úzleme ve Uyumlaütrma Faaliyeti
Küresel geliümelere duyarl, ülke
ekonomisinin rekabet gücünü artran, Az sayda, kolay anlaülabilen, uyum saùlanabilen
vergi yükünün daùlmnda adaleti
ve ekonomik performans artracak bir vergi
gözeten, öngörülebilir gelir politikalar ile
mevzuat oluüturulacaktr
vergi sistemini geliütirmek

Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluüturma
Faaliyeti

Ekonomik Geliümeleri Takip ve Analiz Faaliyeti
Maliye Politikalarnn Katlmc ve
Bütüncül Bir Yaklaümla
Belirlenmesine Öncülük Etmek ve
Kaynaklar 3E Temelli Yönetmek

Mali disiplin anlayü içerisinde; kamu
harcamalarn rasyonelleütirerek
sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve
sosyal refah gözeten gider politikalar
oluüturmak, desteklemek ve kamu
kaynaklarnn topluma sunulan
hizmetlerin kalitesini artracak üekilde
kullanlmasn saùlamak

Kamu kaynaklarnn, mali disiplin anlayü
içerisinde sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve
sosyal refah destekleyecek ve topluma sunulan
hizmetlerin kalitesini artracak üekilde 3E temelli
tahsisi saùlanacak ve yönetilecektir

Hazine taünmazlarn ekonominin ve
paydaülarn ihtiyaçlarn dikkate alarak
etkili bir yaklaümla yönetmek

Hazine taünmazlarn ekonominin ve paydaülarn
ihtiyaçlarn dikkate alarak etkili bir yaklaümla
yönetmek amacyla iülem süreçlerinin elektronik
ortamda yürütülmesi, gelir getiren faaliyetlere
aùrlk verilmesi ve bu iülemlerin izlenmesi için
gereken deùiüiklikler tamamlanacaktr

Merkezi uyumlaütrma fonksiyonu
kapsamnda kamu idarelerinde mali
yönetim ve iç kontrol sistemlerini
güçlendirmek ve izlemek, bu alandaki
insan kaynaùnn niteliùini artrmak,
ekonomik ve mali araütrmalar yapmak

Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol
araçlarn geliütirmek ve bu kapsamda insan
kaynaùnn niteliùi artrlacaktr

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler
Doùrultusunda Bütçe Yönetimi Faaliyeti

Kamu Gider Mevzuatnda Uygulama Birliùinin
Saùlanmas ve Etkin Mali Kontrol Faaliyeti

Kamu Taünmazlarn Yatrm ve ústihdam
Artrmaya Yönelik Deùerlendirme Faaliyeti

Taüradaki Hazine Taünmazlarnn Etkin Bir
ûekilde Edinim, Yönetim ve Elden Çkarlmas
Faaliyeti

Mali Yönetim ve Kontrol Alannda Merkezi
Uyumlaütrma Faaliyeti
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Muhasebe hizmetlerini ilgili idarelere
devretmek ve genel yönetim
kapsamndaki idarelerin muhasebe
düzenlemelerine uyum düzeyini artrmak

Yönetim sorumluluùunun ve muhasebe
hizmetlerinde etkinliùin ve gözetimin artrlmas
amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu
idarelerine devredilecektir

FAALúYET
Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaütrlmas
Faaliyeti
Mali ústatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
Muhasebe Destek Faaliyeti

Muhasebe hizmetlerinin daha etkin
yürütülmesini, mali rapor ve mali
istatistiklerin uluslararas
standartlara uygun olarak
hazrlanmasn ve sunulmasn
saùlamak

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan;
makroekonomik tahmin ve planlama, mali
planlama, bütçe hazrlk, bütçe iülemleri ve bütçe
uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir
Bütünleüik Kamu Mali Yönetim Biliüim
yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
Sistemini uygulamaya almak
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
deùerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte
çalüabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleüik bir
yapya kavuüturulacaktr

Mali istatistikleri ve mali raporlar
uluslararas standartlara tam uyumlu
hale getirmek ve mali raporlamada
üeffaflù ve hesap verebilirliùi artrmak

Vergiye gönüllü uyumu destekleyen,
uyumsuz mükellefler üzerinde caydrc
vergi politikalar oluüturmak

Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas
standartlara uyum düzeyini artracak olan
muhasebe politikalarndaki deùiüiklikler tespit
edilecek ve bu konuda raporlama çalümalar
yürütülecektir

Vergi mevzuatnda kayt dülùa neden olacak
düzenlemelerden kaçnlacak, kaytl ekonomi
büyütülecektir

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaütrlmas
Faaliyeti
Mali ústatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

Muhasebe Destek Faaliyeti

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaütrlmas
Faaliyeti
Mali ústatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
Muhasebe Destek Faaliyeti

Vergi Mevzuatn Geliütirme ve Uluslararas Vergi
Mevzuatn úzleme ve Uyumlaütrma Faaliyeti

Ekonomik Geliümeleri Takip ve Analiz Faaliyeti
Kayt Dü Ekonomi úle Mücadele
Etmek ve Mali Suçlar Azaltmak

Vergi denetimi araclùyla kayt dü
ekonomi ile mücadele etmek

Kaytl ekonomiyi büyütmek ve geniületmeye
öncelik verilmek üzere üst düzey kamusal mali
denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliùi
artrlacaktr

Suç gelirlerinin aklanmas ve terörün Suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman
kapsamnda daha hzl ve etkin deùerlendirme
finansmanyla ekonomik güvenliùi esas
çalümalar ve denetimler gerçekleütirilecektir
alan etkin bir mücadele yürütmek
Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmü
Hukuki Danümanlk ve Muhakemat
Hizmeti Sunmak

Dava ve icra takip süreçlerini
etkinleütirmek, çözüm odakl mütalaa
kapasitesini geliütirmek

Dava süreçleri hzlandrlacak, etkinleütirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliütirilecektir

Vergi Denetimi ve Kayt Dü Ekonomi úle
Mücadele Faaliyeti

Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörün
Finansman ile Mücadele Faaliyeti

Dava ve úcra Takibi Süreçlerini ve Mütalaa
Kapasitesini Geliütirme Faaliyeti
Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliùinin
Artrlmas Faaliyeti

Stratejik yönetim anlayün yerleütirmek,
yönetim ve organizasyon yapsn
deùiütirmek ve kurumsal kültürü
geliütirmek

Stratejik yönetim ve kurumsal kültür
geliütirilecektir

Bakanlùmzn AB Uyum Çalümalar ve Dü
úliükilerinin Koordinasyonu Faaliyeti
úü Saùlù ve Güvenliùine Yönelik Riskleri Azaltma
ve Önleme Faaliyeti

Kurumsal Kapasiteyi Artrmak

Bakanlk eùitim ihtiyaçlar analiz edilerek gerekli
únsan kaynaklar yönetimine uygun
planlamalar yaplacak ve personele görev alanlarna
olarak Bakanlk personelinin nicelik ve
iliükin ayn içerik ve standartta eùitim verilmesi
niteliùini artrmak ve geliütirmek.
saùlanacaktr

Bakanlk birimleri tarafndan sunulan
Vatandaülar baüta olmak üzere iç ve dü tüm
hizmetlerin elektronik ortama
paydaülarn ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet
taünmasn saùlamak üzere e-Devlet
altyaps üzerinden, tek noktadan hzl ve güvenilir
entegrasyonu da gözetilerek ortak biliüim
bir üekilde sunulmas saùlanacaktr
altyaplar oluüturmak
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Personel Yönetim Faaliyeti

Bakanlk Hizmetleri úçin Ortak Biliüim Altyaps
Oluüturma Faaliyeti

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Performans Hedefi 1: Vergi tabanı adil ve öngörülebilir bir şekilde
genişletilecektir.
PERFORMANS
TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø
HEDEFİ TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç

Maliye Politikalarnn Katlmc ve Bütüncül Bir Yaklaúmla Belirlenmesine Öncülük
Etmek
ve KaynaklarKatılımcı
3E Temelli
Yönetmek
Maliye Politikalarının
ve Bütüncül
Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

Kamu mali dengelerini, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu gelir ve gider
kalitesi gözetilerek sürdürülebilir úekilde sa÷lamak

Hedef

Kamu mali dengelerini, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu gelir ve gider
kalitesi gözetilerek
Vergisürdürülebilir
taban şekilde
adil sağlamak
ve öngörülebilir bir úekilde
geniúletilecektir.

Hedef
Performans Hedefi

Vergi

tabanı

adil

ve

öngörülebilir

bir

şekilde

Performans
Hedefi
Kamu
gelirlerinin
sa÷lkl, etkin ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi, kamu mali disiplini ile sürdürülebilir bir kamu mali dengesinin sa÷lanmasna katk
genişletilecektir.
sa÷layacaktr. Kamu gelirlerinin etkinli÷inde büyük öneme sahip adil ve öngörülebilir vergi uygulamalarn artrarak kamu finansmannn sa÷lam
temellere dayandrlmas amaçlanmaktadr. Bu do÷rultuda, dolayl vergilere nazaran daha adil olmalar sebebiyle gelir, kazanç ve sermaye gelirleri
üzerinden
alnan vergilerin
paynn
gerek mükelleflerin
vergiye
uyumunu
sa÷layarak gerekse
istisna
ve muafiyetlerini
Kamu gelirlerinin
sağlıklı, etkin
ve artrlmas,
sürekli kaynaklardan
elde edilmesi,
kamugönüllü
mali disiplini
ile sürdürülebilir
bir kamuvergi
mali indirim,
dengesinin
sağlanmasına
katkı
gözden
geçirerek
vergi
tabannnetkinliğinde
geniúletilmesi
hedefe ulaúabilmek
için vergi kanunlarnn
uluslararas
uygulamalarda
dikkate
sağlayacaktır.
Kamu
gelirlerinin
büyükamaçlanmaktadr.
öneme sahip adil Bu
ve öngörülebilir
vergi uygulamalarını
artırarak kamu
finansmanının
sağlam temellere
alnarak
gözden amaçlanmaktadır.
geçirilmesi, vergi Bumevzuatnn
belirsiz daha
alanlarn
giderilmesi,
vergigelir,
muafiyet
ekonomik
vealınan
sosyal
dayandırılması
doğrultuda, sadeleútirilmesi,
dolaylı vergilere nazaran
adil olmaları
sebebiyle
kazançve
ve istisnalarnn,
sermaye gelirleri
üzerinden
politikalar
kamu artırılması,
finansman gerek
imkanlar
çerçevesinde
yeniden
karargerekse
alclar vergi
için öngörülebilirli÷i
amacylagözden
vergi düzenleme
vergilerinilepayının
mükelleflerin
vergiye
gönüllüde÷erlendirilmesi,
uyumunu sağlayarak
indirim, istisna sa÷lamak
ve muafiyetlerini
geçirerek
ve uygulamalarna istikrar kazandrlmas ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artrlmas için çalúmalara devam edilecektir.
vergi tabanının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için vergi kanunlarının uluslararası uygulamalarda dikkate alınarak gözden
geçirilmesi, vergi mevzuatının
sadeleştirilmesi,
belirsiz alanların giderilmesi,
vergi
muafiyet ve istisnalarının, ekonomik ve sosyal politikalar ile kamu
Performans
Göstergeleri
Ölçü
Birim
2017
2018
finansmanı imkanları çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi, karar alıcılar için öngörülebilirliği 2016
sağlamak amacıyla vergi
düzenleme ve uygulamalarına
1istikrar
Vergikazandırılması
Gelirleri /Genel
Gelirlerivergiye gönüllü uyumunun artırılması için
Yüzde
ve Bütçe
mükelleflerin
çalışmalara devam edilecektir.
85,6
87,8
87,6

Genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin paynn yüksekli÷i, kamu giderlerinin finansmannn daha çok vergilendirme suretiyle karúlanmas anlamna
gelmektedir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2016
2017
2018
Gelir, Kazanç ve Sermaye Gelirleri Üzerinden Alnan Vergiler/Vergi
2
Yüzde
1Gelirleri
Vergi Gelirleri /Genel Bütçe Gelirleri
Yüzde
30,4
31,0
31,4

85,6

87,8

87,6

Gelir,
ve sermaye
üzerinden
alnan
vergiler kamu
mükelleflerin
ödeme
güçlerinedaha
göreçokalnd÷ndan,
gelirleri
içerisinde
dolaysz
Genelkazanç
bütçe gelirleri
içinde gelirleri
vergi gelirlerinin
payının
yüksekliği,
giderlerinin
finansmanının
vergilendirmevergi
suretiyle
karşılanması
anlamına
vergilerinin
paynn
artmas
verginin
tabannn
geniúlemesi
ve
vergilendirmede
adaletin
sa÷lanmas
anlamna
gelmektedir.
gelmektedir.
3

Her yl kaldrlmas önerilen istisna, muafiyet, indirim vb. says

Gelir, Kazanç ve Sermaye Gelirleri Üzerinden Alınan Vergiler/Vergi
2(Kümülatif)
Gelirleri

Adet

0

Yüzde

0

3*

30,4ile kamu finansman
31,0imkanlar çerçevesinde
31,4
Kaldrlmas önerilen vergi muafiyet, istisna ve indirim vb. düzenleme says, ekonomik ve sosyal politikalar
yeniden
de÷erlendirilip
etkinli÷i
kalmad÷
için alınan
kaldrlan
düzenleme
saysn
ifade güçlerine
eder.
Gelir, kazanç
ve sermaye
gelirleri
üzerinden
vergiler
mükelleflerin
ödeme
göre alındığından, vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergilerinin
payının
artması
verginin
tabanının
genişlemesi
ve vergilendirmede
adaletin
sağlanması
anlamına gelmektedir.
* Söz
konusu
gösterge
2018
ylndan
itibaren kümülatif
olarak takip
edilmeye
baúlanacaktr.
3

Her yıl kaldırılması önerilen istisna, muafiyet, indirim vb. sayısı
(Kümülatif)

Adet

0

Faaliyetler

Kaynak øhtiyac0

3*

Kaldırılması önerilen vergi muafiyet, istisna ve indirim vb. düzenleme sayısı, ekonomik ve sosyal politikalar ile kamu finansmanı imkanları çerçevesinde
Bütçe
Bütçe Dú
Toplam
yeniden değerlendirilip etkinliği kalmadığı için kaldırılan düzenleme sayısını ifade eder.
1

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve Uyumlaútrma

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

2 Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluúturma Faaliyeti
Genel Toplam

Faaliyetler

1.278.900

0

1.278.900

261.000 Kaynak İhtiyacı 0

261.000

1.539.900

Bütçe
1

Vergi Mevzuatını Geliştirme ve Uluslararası Vergi Mevzuatını İzleme ve Uyumlaştırma
Faaliyeti

2 Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluşturma Faaliyeti
Genel Toplam

0

Bütçe Dışı

1.539.900

Toplam

1.278.900

0

1.278.900

261.000

0

261.000

1.539.900

0

1.539.900

27
27

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

1 - Vergi taban adil ve öngörülebilir bir úekilde geniúletilecektir.
3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.
10 - Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden olacak düzenlemelerden kaçnlacak,
kaytl ekonomi büyütülecektir.

Faaliyet Ad

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve
Uyumlaútrma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Gelir Politikalar Genel Müdürlü÷ü kanunla verilmiú bulunan görevleri yerine getirmek üzere, vergi mevzuatn geliútirme
faaliyetlerine 2018 ylnda da devam edecektir. Gerek Bakanl÷mzn gerekse di÷er kamu kurum ve kuruluúlarnn vergi
mevzuatna iliúkin yapt÷ düzenlemeler temel politika metinlerinde yer alan amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak
de÷erlendirilmekte ve ilgili kamu kurum ve kuruluúlaryla paylaúlmaktadr. Genel Müdürlü÷ün devlet gelirlerine iliúkin
kanun ve kararname taslaklarnn hazrlanmasyla ilgili çalúmalar yürütmesi, devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasar
ve tekliflerini devlet gelirleri politikas açsndan inceleyerek görüú bildirmesi temel görev ve fonksiyonlar arasnda yer
almaktadr. Bu görev ve fonksiyonlar yerine getirilirken paydaúlarn görüúü alnmakta, ortak aklla mevzuat
düzenlemelerine yön verilmesi sa÷lanmaktadr. Ayrca yaplan mevzuat düzenlemeleri konusunda geri bildirimler dikkate
alnmakta ve konu ile ilgili daha sonra yaplan çalúmalar da de÷erlendirilmektedir. Vergisel düzenleme ve geliúmelere
iliúkin raporlar hazrlanmakta, bu raporla ekonomik, mali ve vergisel görünüm de÷erlendirilmekte ve bu konuda üst
yönetim bilgilendirilmektedir. Öte yandan Genel Müdürlük uluslararas kuruluúlarla ve organizasyonlarla vergi iliúkilerini
yürütmek, ikili ve çok tarafl anlaúmalar ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaúmalaryla ilgili çalúmalar ve müzakereleri
yapmak, vergi mevzuat ile ilgili olarak Avrupa Birli÷i müktesebatna uyum çalúmalarn yürütmek görevlerini de
yürütmektedir.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

2.214.100
319.900
1.085.000

35.000

3.654.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac
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3.654.000

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

1 - Vergi taban adil ve öngörülebilir bir úekilde geniúletilecektir.
3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.

Faaliyet Ad

Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluúturma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Gelir Politikalar Genel Müdürlü÷ü görevleri arasnda saylan merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri tarafndan
ilgili mevzuata göre tahsil edilecek vergi gelirleri, vergi dú gelirler ve di÷er gelirlerle ilgili tahminleri yapmak suretiyle
Bütçe Kanununa ba÷l (B) cetveli hazrlanmaktadr. “B” Cetvelinde yer alan gelir tahminleri; ilgili kurum ve
Bakanlklardan alnan gelir tahminleri, Kalknma Bakanl÷ tarafndan hazrlanan makro tahminler, geçmiú yl
gerçekleúmeleri ve ilgili kanunlar dikkate alnarak oluúturulmaktadr. Genel Müdürlük tarafndan yl boyunca gelir
tahminlerinin gerçekleúme durumu de÷erlendirmeye tabi tutulmakta, her ay düzenli olarak bütçe gelir gerçekleúmeleri ve
görünümü detayl bir úekilde de÷erlendirilerek raporlanmakta ve yln ikinci yarsndan itibaren de bütçe hazrlk
çalúmalarna baúlanlmaktadr. Kalknma Bakanl÷ ve Hazine Müsteúarl÷ ile gelir gerçekleúme ve tahminlerine iliúkin
toplantlar yaplmakta, bu çalúmalar sonucunda hazrlanan yl bütçe gelir tahminleri ve gerekçesi Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü÷üne gönderilmektedir.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

316.300
45.700
155.000

5.000

522.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

522.000

29

Performans Hedefi 2: Kamu kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin
harcama önceliklendirmesi ve tasarruf anlayışı temelinde daha etkin ve
kaliteli hale getirilmesi sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
İdare Adı
ødare Ad

12 - MALİYE BAKANLIĞI
12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Maliye
Katlmc
Bütüncül Bir Yaklaúmla Belirlenmesine Öncülük
Etmek Politikalarnn
ve Kaynakları 3E
Temellive
Yönetmek
Etmek ve Kaynaklar 3E Temelli Yönetmek

Hedef
Hedef

Kamu mali dengelerini, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu gelir ve gider
Kamu mali dengelerini, mali disiplinden taviz verilmeksizin, kamu gelir ve gider
kalitesi gözetilerek sürdürülebilir şekilde sağlamak
kalitesi gözetilerek sürdürülebilir úekilde sa÷lamak

Kamu
kullanım süreçlerinin
Kamu kaynak
kaynak tahsis
tahsis ve
ve kullanm
süreçlerininharcama
harcama
önceliklendirmesi
ve
tasarruf
anlayışı
önceliklendirmesi ve tasarruf anlayú temelinde
temelindedaha
daha
etkin
getirilmesi
sağlanacaktır.
etkinve
vekaliteli
kalitelihale
hale
getirilmesi
sa÷lanacaktr.

PerformansHedefi
Hedefi
Performans

Kaynaklarn
süreçlerinde kalitenin
kalitenin arttırılması
arttrlmasvevebu
bu doğrultuda
do÷rultuda kaynak
kaynak tasarrufunun
tasarrufununsağlanması
sa÷lanmas
Kaynaklarınöncelikli
önceliklialanlara
alanlarayönlendirilmesi,
yönlendirilmesi, kamu
kamu kaynak
kaynak tahsis ve kullanm
kullanım süreçlerinde
ekonomik
derece önemlidir.
önemlidir.Kamu
Kamu
kaynaklarnn
tasarruf
bilinciyle
kullanm
ekonomiye
artkatacak
de÷er katacak
olup
kamu idarelerini
bu anlayú
ekonomikkalknma
kalkınmaiçin
için son derece
kaynaklarının
tasarruf
bilinciyle
kullanımı
ekonomiye
artı değer
olup kamu
idarelerini
bu anlayış içerisinde
içerisinde
yöneltmek
ve tasarrufa
teúvik amacıyla
etmek amacyla
cari harcamalarda
yönelik
proje ve faaliyetlere
deste÷i sa÷lanacaktr.
hareket hareket
etmeyeetmeye
yöneltmek
ve tasarrufa
teşvik etmek
cari harcamalarda
tasarrufa tasarrufa
yönelik proje
ve faaliyetlere
finansman finansman
desteği sağlanacaktır.

Diğertaraftan
taraftan bütçe tahsis
fayda-maliyet
/maliyet-etkinlik
analizlerianalizleri
yapılarak, yaplarak,
kaynak tahsis
ve harcama
etkinliğinin
artırılması
amaçlanmaktadır.
Di÷er
tahsissürecinde
sürecinde
fayda-maliyet
/maliyet-etkinlik
kaynak
tahsis süreçlerinin
ve harcama
süreçlerinin
etkinli÷inin
artrlmas
Belirlenecek harcama
alanlarına
yönelikalanlarna
gözden geçirmeler
yapılarak,
kamu kaynak
kullanımının
tasarruf
anlayışı temelinde
daha etkin
ve kaliteli
getirilmesi
amaçlanmaktadr.
Belirlenecek
harcama
yönelik gözden
geçirmeler
yaplarak,
kamu kaynak
kullanmnn
tasarruf anlayú
temelinde
dahahale
etkin
ve kaliteli
sağlanacaktır.
hale
getirilmesi sa÷lanacaktr.

Performans
PerformansGöstergeleri
Göstergeleri
1 1Yatrm
Yatırımharcamalarnn
harcamalarınınMYB'ye
MYB'ye oran
oranı

Ölçü
Birim
Ölçü Birimi

2016
2016

2017
2017

2018
2018

Yüzde
Yüzde

11,7
12,4
11,2
11,7
12,4
11,2
Kamu mali dengelerinin korunmas ve kaynaklarn etkin ve adil da÷lmnn sa÷lanmas amacyla yatrm harcamalarnn Merkezi Yönetim Bütçesi oran
Kamu mali dengelerinin korunması ve kaynakların etkin ve adil dağılımının sağlanması amacıyla yatırım harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesi oranı
izlenecektir.
izlenecektir.
2 Faiz Harcamalarnn MYB’ye oran
Yüzde
8,6
8,5
9,4
2 Faiz Harcamalarının MYB’ye oranı
Yüzde
8,6
8,5
9,4
Kamu mali dengelerinin korunmas ve kaynaklarn etkin ve adil da÷lmnn sa÷lanmas amacyla faiz harcamalarnn Merkezi Yönetim Bütçesi oran
Kamu mali dengelerinin korunması ve kaynakların etkin ve adil dağılımının sağlanması amacıyla faiz harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesi oranı
izlenecektir.
izlenecektir.
3 Vergi Gelirlerinin MYB Giderlerini Karúlama Oran
Yüzde
78,6
77,3
78,6
3 Vergi Gelirlerinin MYB Giderlerini Karşılama Oranı
Yüzde
77,3 karúlama oran78,6
Kamu mali dengelerinin korunmas ve kamu gelir ve gider kalitesi gözetilmesi amacyla vergi gelirlerinin 78,6
Merkezi Yönetim Bütçesini
Kamu mali dengelerinin korunması ve kamu gelir ve gider kalitesi gözetilmesi amacıyla vergi gelirlerinin Merkezi Yönetim Bütçesini karşılama oranı
izlenecektir.
izlenecektir.
4 AR-GE harcamalarnn MYB’ye oran
Yüzde
0,84
0,77
0,61
4 AR-GE harcamalarının MYB’ye oranı
Yüzde
0,84
0,77
0,61
Kamu mali dengelerinin korunmas amacyla ekonomiye art de÷er katacak Ar-Ge harcamalarnn Merkezi Yönetim Bütçesi oran izlenecektir.
Kamu mali dengelerinin korunması amacıyla ekonomiye artı değer katacak Ar-Ge harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesi oranı izlenecektir.
5 Gözden geçirilen harcama alan says (Kümülatif)
Adet
3
3
3*
5 Gözdenilegeçirilen
harcama alanı sayısı
(Kümülatif)
Adetetkin ve verimli kullanmnn sa÷lanmas amacyla tespit edilen harcama
Bu gösterge
kamu harcamalarnda
tasarruf
sa÷lanmas, mevcut kaynaklarn
3
3
3*
alanlarna iliúkin öneriler geliútirilerek hazrlanan raporlarla kamu harcamalarna yönelik alternatif maliyetler de÷erlendirilecektir.
Bu gösterge ile kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla tespit edilen harcama
öneriler
hazırlanan
raporlarla kamu harcamalarına
yönelik alternatif maliyetler değerlendirilecektir.
6alanlarına
Merkeziilişkin
yönetim
bütçegeliştirilerek
aç÷nn GSYH’ye
oran
Yüzde
1,1
2
1,9
Mali6disiplinin
birisi GSYH’ye
de bütçeoranı
açklarnn sürdürülebilir düzeyde
olmasdr. Bu kapsamda merkezi yönetim gelirleri ile giderleri arasndaki
Merkezigöstergelerinden
yönetim bütçe açığının
Yüzde
1,1
2
1,9
farkn GSYH’ye oran takip edilecektir.
Mali disiplinin göstergelerinden birisi de bütçe açıklarının sürdürülebilir düzeyde olmasıdır. Bu kapsamda merkezi yönetim gelirleri ile giderleri arasındaki
7farkın
Merkezi
Yönetim
Giderlerin GSYH’ye oran
Yüzde
GSYH’ye
oranı Faiz
takipDú
edilecektir.
20,5
20,3
20,1

Mali7disiplinin
de bütçe
açklarnn
olmasdr. Bu kapsamda merkezi yönetim giderlerinin (faiz dú)
Merkezigöstergelerinden
Yönetim Faiz Dışı birisi
Giderlerin
GSYH’ye
oranı sürdürülebilir düzeyde
Yüzde
20,5
20,3
20,1
GSYH’ye oran takip edilecektir.
Mali disiplinin göstergelerinden birisi de bütçe açıklarının sürdürülebilir düzeyde olmasıdır. Bu kapsamda merkezi yönetim giderlerinin (faiz dışı) GSYH’ye
* Söz
gösterge 2018 ylndan itibaren kümülatif olarak takip edilmeye baúlanacaktr.
oranıkonusu
takip edilecektir.
* Söz konusu gösterge 2018 yılından itibaren kümülatif olarak takip edilmeye başlanacaktır.
Faaliyetler
Faaliyetler
1 Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Do÷rultusunda Bütçe Yönetimi Faaliyeti

Genel
Toplam
1 Üst
Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Doğrultusunda Bütçe Yönetimi Faaliyeti
Genel Toplam

30

Kaynak øhtiyac
Bütçe
Bütçe
2.554.987

Bütçe
Dú
Kaynak
İhtiyacı

Toplam

Bütçe Dışı

0

Toplam
2.554.987

2.554.987
2.554.987

00

2.554.987
2.554.987

2.554.987

0

2.554.987
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

2-Kamu kaynak tahsis ve kullanm süreçlerinin harcama önceliklendirmesi ve
tasarruf anlayú temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi sa÷lanacaktr.
4-Kamu kaynaklarnn, mali disiplin anlayú içerisinde sürdürülebilir büyümeyi,
ekonomik ve sosyal refah destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin kalitesini
artracak úekilde 3E temelli tahsisi sa÷lanacak ve yönetilecektir.

Faaliyet Ad

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Do÷rultusunda Bütçe Yönetimi
Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALø KONTROL GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Bütçe hazrlk çalúmalarna iliúkin olarak kamu idarelerinin bütçe hazrlk çalúmalar srasnda göz önünde
bulunduracaklar teknik ilkeler tespit edilerek ödenek teklif tavanlar belirlenmekte, bütçe hazrlk çalúmalar koordine
edilmekte; bütçe teklifleri de÷erlendirilmekte, bütçe müzakereleri yaplmakta ve merkezi yönetim bütçe kanun tasarsna
son úeklini vermeye yönelik iúlemler yürütülmektedir.
Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerince hazrlanan ve Bakanl÷mza gönderilen performans programlar ve
faaliyet raporlar Yönetmelik ve Rehbere uygunluk açsndan de÷erlendirilmekte ve gerekli görülen hallerde ilgili idarelere
geri bildirim yaplmaktadr.Bütçenin kalknma planlar ve yllk programlarda belirlenen hedefler do÷rultusunda ve takip
edilen ekonomi ve maliye politikalaryla uyumlu bir úekilde uygulanmasn sa÷lamak üzere;
- Ayrntl harcama/finansman programlarnn hazrlanmas, vize edilmesi ve revize iúlemleri yaplmaktadr.
- Kamu idarelerinin yl içi ödenek ihtiyaçlar de÷erlendirilmekte ve sonuçlandrlmaktadr. Mali disiplinin korunmas,
tutarl dengeli ve etkili bir bütçe politikasnn uygulanmas amacyla genel yaz, tebli÷, rehber, usul ve esaslar gibi
düzenlemeler yaplmakta ve kamu idareleri ile paylaúlmaktadr.
- Kamu idarelerinin yl içi ödenek ihtiyaçlar de÷erlendirilmekte ve sonuçlandrlmaktadr. Mali disiplinin korunmas,
tutarl dengeli ve etkili bir bütçe politikasnn uygulanmas amacyla genel yaz, tebli÷, rehber, usul ve esaslar gibi
düzenlemeler yaplmakta ve kamu idareleri ile paylaúlmaktadr.
Ayrca, performans esasl bütçelemenin uygulamas ve geliútirilmesi kapsamnda; performans esasl bütçeleme ile faaliyet
raporlarna iliúkin olarak ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini hazrlamak, uygulamalar izlemek ve geliútirmek,
performans esasl bütçelemenin etkinleútirilmesi için milletleraras uygulamalar araútrmak, de÷erlendirmek, yeni
modeller önermek ve raporlamak, kamu idarelerine e÷itim ve konferans vermek, danúmanlk yapmak, Kalknma
Bakanl÷ ile stratejik planlama ve performans esasl bütçelemenin uyumunun koordine edilmesine iliúkin hizmetler
yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanl÷mzca hazrlanan “Program Yaps ve Program Gerekçesi Rehberi” çerçevesinde
merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerine yönelik e÷itim ve çalútaylar düzenlenmesi, bu idarelerin program
hiyerarúilerinin oluúturulmas, program gerekçelerinin geliútirilmesi, program yapsnn bütçe tertip yapsna entegre
edilmesi, yönetim bilgi sistemleri ve bütçe belgelerinin gözden geçirilerek program yaklaúmyla yeniden tasarlanmas
suretiyle merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde program bütçeye geçiúe iliúkin hazrlk çalúmalarnn
tamamlanmas hedeflenmektedir.
Di÷er taraftan bu faaliyet kapsamnda bütçe gelir ve giderlerini izlemek, makroekonomik ve sektörel verileri takip etmek,
saydaml÷n ve dolaysyla hesap verebilirli÷in tesis edilmesini temin etmek üzere aylk bütçe gerçekleúme raporlar, genel
faaliyet raporu ve vatandaú bütçe rehberini yaymlamak, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili geliúmeleri izlemek ve bu
geliúmelerin bütçe ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araútrmalar ve analizler yapmak, de÷erlendirme
raporlar hazrlamak, uluslararas kuruluúlar tarafndan hazrlanan yaynlara iliúkin de÷erlendirmeler yapmak ve raporlar
hazrlamak, IMF, Dünya Bankas, OECD, NATO, Karadeniz Ekonomik øúbirli÷i Teúkilat, AB ve OECD’nin bir ortak
giriúimi olan (OECD) SIGMA ve uluslararas derecelendirme kuruluúlar ile iliúkileri yürütmek, incelenen raporlar ve
gerçekleútirilen toplantlar kapsamnda kaynak tahsisi süreçleri için iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bilgi notu
hazrlayarak üst yönetimi bilgilendirmek gibi hizmetler yürütülmektedir.
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

7.035.276

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.014.222

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

428.634

38.491

8.516.623

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

8.516.623
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Performans Hedefi 3: Az sayıda, kolay anlaşılabilen, uyum sağlanabilen
ve ekonomik performansı artıracak bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük

Amaç

Etmek Politikalarnn
ve Kaynakları 3E
Temellive
Yönetmek
Maliye
Katlmc
Bütüncül Bir Yaklaúmla Belirlenmesine Öncülük
Etmek ve Kaynaklar 3E Temelli Yönetmek

Amaç

Küresel gelişmelere duyarlı, ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıran, vergi

Küresel
ekonomisinin
rekabet
artran,
vergi
yükünün geliúmelere
dağılımında duyarl,
adaleti ülke
gözeten,
öngörülebilir
gelir gücünü
politikaları
ile vergi
yükünün
da÷lmnda adaleti gözeten, öngörülebilir gelir politikalar ile vergi
sistemini geliştirmek
sistemini geliútirmek

Hedef

Hedef

Az
sayıda, kolay
kolay anlaúlabilen,
anlaşılabilen, uyum
Az sayda,
uyum sağlanabilen
sa÷lanabilenveve
ekonomik
ekonomik performansı
performans artıracak
artracak bir
bir vergi
vergi mevzuatı
mevzuat
oluúturulacaktr.
oluşturulacaktır.

PerformansHedefi
Hedefi
Performans

Vergi sisteminin ekonomideki rekabet gücünü artran ve mükellefleri destekleyen bir yapda olmas hedeflenmektedir. Bu kapsamda dolaysz vergilere iliúkin
Vergi sisteminin
ekonomidekikolay
rekabet
gücünü artıran
ve mükellefleri
yapıda olması hedeflenmektedir.
Bu Vergisi
kapsamda
dolaysız
vergilere
ilişkin
mevzuatn
sadeleútirilmesine,
anlaúlabilen
ve uyum
sa÷lanabilendestekleyen
bir mevzuatbiroluúturulmasna
yönelik olarak Gelir
Kanunu
Tasars
çalúmalar
mevzuatın sadeleştirilmesine,
kolay anlaşılabilen
ve sosyal
uyum politikalara
sağlanabilen uyum
bir mevzuat
oluşturulmasına
yönelik
olarak Gelir
Vergisi
Kanunu Tasarısı
çalışmaları
sürdürülecektir.
Vergi Usul Kanununun
ekonomik ve
sa÷lamas,
sade ve kolay
uygulanabilir
bir hale
getirilebilmesi
amacyla
gözden
sürdürülecektir.
Usul Kanununun
ekonomik veAyrca
sosyalyaplan
politikalara
sağlaması, sade
ve kolayküresel
uygulanabilir
bir hale
getirilebilmesi
amacıyla
gözden
geçirilmesine
iliúkinVergi
çalúmalara
hz kazandrlacaktr.
vergiuyum
düzenlemeleriyle
iúletmelere
rekabette
dezavantaj
oluúturan
düzenlemelerin
geçirilmesine
ilişkin çalışmalara
hız kazandırılacaktır.
Ayrıcaönlemeye
yapılan vergi
düzenlemeleriyle
dezavantaj
oluşturan düzenlemelerin ortadan
ortadan
kaldrlmasna
ve uluslararas
alanda mükerrerli÷i
yönelik
anlaúmalarn işletmelere
yaplmasnaküresel
yönelikrekabette
çalúmalara
devam edilecektir.

kaldırılmasına ve uluslararası alanda mükerrerliği önlemeye yönelik anlaşmaların yapılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birim
2016
2017

Performans Göstergeleri

Gelir, Kazanç ve Sermaye Gelirleri Üzerinden Alnan Vergiler/GSYH
1
oran

Ölçü Birimi

Yüzde

2016

5,4

2018

2017

5,3

2018

5,5

Gelir, Kazanç ve Sermaye Gelirleri Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH
1 kazanç ve sermaye gelirleri üzerinden alnan vergiler mükelleflerin Yüzde
Gelir,
ödeme güçlerine göre alnd÷ndan, GSYH içerisinde dolaysz vergilerinin
oranı
5,4
5,3
5,5

paynn artmas verginin tabannn geniúlemesi ve vergilendirmede adaletin sa÷lanmas anlamna gelmektedir.

Gelir, kazanç ve sermaye gelirleri üzerinden alınan vergiler mükelleflerin ödeme güçlerine göre alındığından, GSYH içerisinde dolaysız vergilerinin payının

2artması
Dolayl
Vergiler/GSYH
Yüzde
verginin
tabanınınoran
genişlemesi ve vergilendirmede adaletin sağlanması
anlamına gelmektedir.

11,9

11,4

11,3

Dolayl
vergilerin
GSYH içerisindeki
2 Dolaylı
Vergiler/GSYH
oranı paynn azalmas, vergi tabannn geniúlemesi
Yüzdeve vergilendirmede adaletin sa÷lanmas anlamna gelmektedir.

11,9

11,4

Endeks
Dolaylı vergilerin GSYH içerisindeki payının azalması, vergi tabanının genişlemesi
ve vergilendirmede adaletin 57
sağlanması anlamına gelmektedir.
Sras
78

3 øFM’nin Uluslararas Finans Merkezleri Endeksindeki Sralamas

11,3
75

øFM’nin uluslararas finans merkezleri endeksindeki sralamasndaki yükseliúi, østanbul'un uluslararas finans piyasalarndaki rekabet gücünün artmas
Endeks
anlamna
gelmektedir.
3 İFM’nin
Uluslararası Finans Merkezleri Endeksindeki Sıralaması

Sırası

57

78

75

Uluslararas endeks sralamalarnda sa÷lanan iyileúme says
Adet
İFM’nin
uluslararası finans merkezleri endeksindeki sıralamasındaki yükselişi, İstanbul'un uluslararası finans
(Kümülatif)
0 piyasalarındaki rekabet
1 gücünün artması1*

4

anlamına gelmektedir.

Uluslararas uygulamalar takip edebilmek, ülkemizin rekabet gücünü koruyabilmek ve uluslararas yatrmclar için öngörülebilir ekonomik ortam
sa÷lamak
açsndanendeks
uluslararas
yaymlarda
üst sralarda
Uluslararası
sıralamalarında
sağlanan
iyileşme yer
sayısıalmak önemli olup, 2018 ylnda da söz konusu endekslerde ülkemizi daha yukarlara
4
Adet
taúyacak
çalúmalara devam edilecektir.
(Kümülatif)
0 Uluslararas Yönetim
1
1*
Bu gösterge kapsamnda takip edilecek endeksler, øú Ortam Raporu, Dünya Bankas, Dünya Rekabet Yll÷,
Geliúimi Enstitüsü,
Küresel Rekabet Gücü Raporu, Dünya Ekonomi Forumu (WEF), Paying Taxes (PWC) úeklindedir.

Uluslararası uygulamaları takip edebilmek, ülkemizin rekabet gücünü koruyabilmek ve uluslararası yatırımcılar için öngörülebilir ekonomik ortam sağlamak

açısından
yayımlarda
sıralarda
yer almak
önemli
2018baúlanacaktr.
yılında da söz konusu endekslerde ülkemizi daha yukarılara taşıyacak
* Söz
konusuuluslararası
gösterge 2018
ylndanüst
itibaren
kümülatif
olarak
takip olup,
edilmeye
çalışmalara devam edilecektir.
Kaynak
øhtiyac
Bu gösterge kapsamında takip edilecek endeksler, İş Ortamı Raporu, Dünya Bankası, Dünya Rekabet Yıllığı, Uluslararası
Yönetim
Gelişimi Enstitüsü, Küresel
Rekabet Gücü Raporu, Dünya EkonomiFaaliyetler
Forumu (WEF), Paying Taxes (PWC) şeklindedir.
Bütçe

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve Uyumlaútrma
1* Söz konusu gösterge 2018 yılından itibaren kümülatif olarak takip edilmeye başlanacaktır.
Faaliyeti

Bütçe Dú

Toplam

1.278.900

0

1.278.900

Kaynak İhtiyacı
Faaliyeti
2 Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluúturma
Faaliyetler
Geliúmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti
3 Ekonomik
Vergi Mevzuatını Geliştirme ve Uluslararası Vergi Mevzuatını İzleme ve Uyumlaştırma
1
Faaliyeti
Genel Toplam

261.000

Bütçe

522.000

1.278.900

2.061.900

0

Bütçe Dışı
0

0

0

261.000

Toplam

522.000

1.278.900

2.061.900

2 Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluşturma Faaliyeti

261.000

0

261.000

3 Ekonomik Gelişmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti

522.000

0

522.000

2.061.900

0

2.061.900

Genel Toplam

32

32

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

1 - Vergi taban adil ve öngörülebilir bir úekilde geniúletilecektir.
3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.
10 - Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden olacak düzenlemelerden kaçnlacak,
kaytl ekonomi büyütülecektir.

Faaliyet Ad

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve
Uyumlaútrma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Gelir Politikalar Genel Müdürlü÷ü kanunla verilmiú bulunan görevleri yerine getirmek üzere, vergi mevzuatn geliútirme
faaliyetlerine 2018 ylnda da devam edecektir. Gerek Bakanl÷mzn gerekse di÷er kamu kurum ve kuruluúlarnn vergi
mevzuatna iliúkin yapt÷ düzenlemeler temel politika metinlerinde yer alan amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak
de÷erlendirilmekte ve ilgili kamu kurum ve kuruluúlaryla paylaúlmaktadr. Genel Müdürlü÷ün devlet gelirlerine iliúkin
kanun ve kararname taslaklarnn hazrlanmasyla ilgili çalúmalar yürütmesi, devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasar
ve tekliflerini devlet gelirleri politikas açsndan inceleyerek görüú bildirmesi temel görev ve fonksiyonlar arasnda yer
almaktadr. Bu görev ve fonksiyonlar yerine getirilirken paydaúlarn görüúü alnmakta, ortak aklla mevzuat
düzenlemelerine yön verilmesi sa÷lanmaktadr. Ayrca yaplan mevzuat düzenlemeleri konusunda geri bildirimler dikkate
alnmakta ve konu ile ilgili daha sonra yaplan çalúmalar da de÷erlendirilmektedir. Vergisel düzenleme ve geliúmelere
iliúkin raporlar hazrlanmakta, bu raporla ekonomik, mali ve vergisel görünüm de÷erlendirilmekte ve bu konuda üst
yönetim bilgilendirilmektedir. Öte yandan Genel Müdürlük uluslararas kuruluúlarla ve organizasyonlarla vergi iliúkilerini
yürütmek, ikili ve çok tarafl anlaúmalar ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaúmalaryla ilgili çalúmalar ve müzakereleri
yapmak, vergi mevzuat ile ilgili olarak Avrupa Birli÷i müktesebatna uyum çalúmalarn yürütmek görevlerini de
yürütmektedir.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

2.214.100
319.900
1.085.000

35.000

3.654.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

3.654.000
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

1 - Vergi taban adil ve öngörülebilir bir úekilde geniúletilecektir.
3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.

Faaliyet Ad

Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluúturma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Gelir Politikalar Genel Müdürlü÷ü görevleri arasnda saylan merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri tarafndan
ilgili mevzuata göre tahsil edilecek vergi gelirleri, vergi dú gelirler ve di÷er gelirlerle ilgili tahminleri yapmak suretiyle
Bütçe Kanununa ba÷l (B) cetveli hazrlanmaktadr. “B” Cetvelinde yer alan gelir tahminleri; ilgili kurum ve
Bakanlklardan alnan gelir tahminleri, Kalknma Bakanl÷ tarafndan hazrlanan makro tahminler, geçmiú yl
gerçekleúmeleri ve ilgili kanunlar dikkate alnarak oluúturulmaktadr. Genel Müdürlük tarafndan yl boyunca gelir
tahminlerinin gerçekleúme durumu de÷erlendirmeye tabi tutulmakta, her ay düzenli olarak bütçe gelir gerçekleúmeleri ve
görünümü detayl bir úekilde de÷erlendirilerek raporlanmakta ve yln ikinci yarsndan itibaren de bütçe hazrlk
çalúmalarna baúlanlmaktadr. Kalknma Bakanl÷ ve Hazine Müsteúarl÷ ile gelir gerçekleúme ve tahminlerine iliúkin
toplantlar yaplmakta, bu çalúmalar sonucunda hazrlanan yl bütçe gelir tahminleri ve gerekçesi Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü÷üne gönderilmektedir.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

316.300
45.700
155.000

5.000

522.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac
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522.000

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.
10 - Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden olacak düzenlemelerden kaçnlacak,
kaytl ekonomi büyütülecektir.

Faaliyet Ad

Ekonomik Geliúmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Maliye Bakanl÷ ve üst yönetimi bilgilendirmek ile maliye politikalarnn geliútirilmesi ve uygulanmasnda
makroekonomik çerçevenin sa÷lkl bir úekilde de÷erlendirilebilmesi amacyla ekonomik geliúmeler düzenli olarak analiz
edilmekte ve raporlanmaktadr. Orta vadeli makroekonomik tahminler üretilmekte ve düzenli olarak revize edilmektedir.
Dünyada ve Türkiye'de ekonomiye iliúkin kritik temalarda bilgi notlar hazrlanmakta ve üst yönetime sunulmakta olup
makroekonomik konulara iliúkin konuúma, sunum ve çeúitli görüúme ve toplantlar için gerekli bilgi altyaps
hazrlanmaktadr.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

632.600
91.400
310.000

10.000

1.044.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

1.044.000

35

Performans Hedefi 4: Kamu kaynaklarının, mali disiplin anlayışı
içerisinde sürdürülebilir büyümeyi, ekonomik ve sosyal refahı
destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak
şekilde 3E temelli tahsisi sağlanacak ve yönetilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFø TABLOSU

İdareAd
Adı
ødare

12 -- MALøYE
MALİYE BAKANLIöI
BAKANLIĞI
12

Amaç
Amaç

Maliye
Politikalarnn Katılımcı
KatlmcveveBütüncül
Bütüncül Bir
BirYaklaşımla
YaklaúmlaBelirlenmesine
Belirlenmesine
Öncülük
Etmek
Maliye Politikalarının
Öncülük
Etmek
ve ve
Kaynaklar
3E Temelli
TemelliYönetmek
Yönetmek
Kaynakları 3E

Hedef
Hedef

Mali
disiplin anlayışı
anlayúiçerisinde;
içerisinde;kamu
kamuharcamalarını
harcamalarnrasyonelleştirerek
rasyonelleútirerek
sürdürülebilir
büyümeyi,
Mali disiplin
sürdürülebilir
büyümeyi,
ekonomik ve sosyal
sosyal refahı
refah gözeten
gözeten gider
gider politikaları
politikalaroluşturmak,
oluúturmak,desteklemek
desteklemekvevekamu
kamu
kaynaklarnn
toplumasunulan
sunulanhizmetlerin
hizmetlerinkalitesini
kalitesiniartıracak
artracak
úekilde
kullanlmasn
sa÷lamak
kaynaklarının topluma
şekilde
kullanılmasını
sağlamak

Kamu kaynakları,
kaynaklarnn,
mali anlayışı
disiplin
anlayú
içerisinde
Kamu
mali disiplin
içerisinde
sürdürülebilir
sürdürülebilir
büyümeyi,
ve
sosyal
refah
büyümeyi,
ekonomik
ve sosyal ekonomik
refahı destekleyecek
ve topluma
destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin kalitesini
sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde 3E temelli tahsisi
artracak úekilde 3E temelli tahsisi sa÷lanacak ve
sağlanacak ve yönetilecektir.
yönetilecektir.

PerformansHedefi
Hedefi
Performans

Plan
klacak3E’yi
3E’yiesas
esasalan,
alan,kamunun
kamununöncelikli
önceliklipolitikalarını,
politikalarn,
ihtiyaçlarn
gözeten
Plandöneminde
dönemindeekonomik
ekonomikbüyüme
büyümepotansiyelini
potansiyeliniartracak
artıracakvevemali
malidisiplini
disiplini sürdürülebilir
sürdürülebilir kılacak
ihtiyaçlarını
gözeten
birbir
anlayúla
izlenmesive
ve değerlendirilmesi
de÷erlendirilmesihedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
anlayışlakaynak
kaynaktahsisinin
tahsisinin yaplmas,
yapılması, izlenmesi
Bakanl÷mz,
içerisinde sürdürülebilir
sürdürülebilirbüyümeyi
büyümeyidestekleyen
destekleyenkatılımcı
katlmcbirbirbütçe
bütçepolitikası
politikasoluşturmak,
oluúturmak,5018
5018sayılı
sayl
Kamu
Mali
Yönetim
Kontrol
Bakanlığımız,ilgili
ilgili idarelerle
idarelerle iúbirli÷i
işbirliği içerisinde
Kamu
Mali
Yönetim
ve ve
Kontrol
Kanununun
uygulanmasnsağlamak
sa÷lamakyönünde
yönündeçalışmalarına
çalúmalarna
devam
edecektir.
Kanunununuygulamada
uygulamadagörülen
görüleneksikliklerinin
eksikliklerinin giderilerek
giderilerek tüm
tüm unsurlaryla
unsurlarıyla uygulanmasını
devam
edecektir.
Kamu harcama politikasnda, orta vadeli bütçeleme yaklaúm ile politika önceliklerine dayal kaynak tahsis ve kullanm anlayú çerçevesinde; kamu hizmetlerini program
Kamu harcama politikasında, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı ile politika önceliklerine dayalı kaynak tahsis ve kullanım anlayışı çerçevesinde; kamu hizmetlerini
yaklaúmyla ele alan bütçe yapsna geçilerek çkt ve sonuç odakl bir yaklaúm ile bütçe politikasnn belirlenmesini sa÷lamak, yeni harcama programlarnn bütçeye
program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçilerek çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşım ile bütçe politikasının belirlenmesini sağlamak, yeni harcama programlarının
dahil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler dikkate alnacak ve bütçe hazrlk sürecinde mal ve hizmet almlarna yönelik ödeneklerin sfr tabanl bütçe ilkesiyle
bütçeye dahil edilmesi sürecinde gelecekteki mali yükler dikkate alınacak ve bütçe hazırlık sürecinde mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe
belirlenmesine, kamu personel almlarnda mali dengelerin gözetilmesine özen gösterilecektir.
ilkesiyle belirlenmesine, kamu personel alımlarında mali dengelerin gözetilmesine özen gösterilecektir.
Bununla birlikte, kamu harcamalarna iliúkin karar alma süreçlerinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanlacak bu kapsamda gerekli düzenlemelere yönelik çalúmalar
Bununla birlikte, kamu harcamalarına ilişkin karar alma süreçlerinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak bu kapsamda gerekli düzenlemelere yönelik çalışmalar
yürütülecek, benzer ihtiyaçlarn ortak alm yöntemiyle tedariki yaygnlaútrlacaktr. Kamu idarelerinin taút kullanmnn etkin bir yapya kavuúturulmas amacyla ça÷daú
yürütülecek, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır. Kamu idarelerinin taşıt kullanımının etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla çağdaş
bir taút yönetim sistemi oluúturmak amacyla Taút Kanununu yenileme çalúmalarna da devam edilecektir.

bir taşıt yönetim sistemi oluşturmak amacıyla Taşıt Kanununu yenileme çalışmalarına da devam edilecektir.

Di÷er taraftan harcamalarda ekonomik büyümeyi destekleyecek úekilde önceliklendirme yaplmas yönünde politikalar geliútirilerek, kaynak tahsisinde dezavantajl
Diğer taraftan harcamalarda ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde önceliklendirme yapılması yönünde politikalar geliştirilerek, kaynak tahsisinde dezavantajlı
kesimler gözetilmeye devam edilecektir.
kesimler gözetilmeye devam edilecektir.
Ayrca, mali karar ve uygulamalarda, mali yönetimin di÷er aktörleri ve strateji geliútirme birimleriyle iúbirli÷i içerisinde katlmc ve paylaúmc yöntem ve yaklaúmlar
Ayrıca, mali karar ve uygulamalarda, mali yönetimin diğer aktörleri ve strateji geliştirme birimleriyle işbirliği içerisinde katılımcı ve paylaşımcı yöntem ve yaklaşımlar
geliútirilecektir.

geliştirilecektir.

Ölçü
Performans Göstergeleri
2016
2017
2018
Birimi
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2016
2017
2018
Merkezi Yönetim Bütçesinden yaplan sosyal nitelikli
1
Merkezi Yönetim Bütçesinden yapılan sosyal nitelikli Yüzde
1 transferlerin MYB’ye oran
Yüzde
7,2
6,8
6,7
transferlerin MYB’ye oranı
7,2
6,8
6,7
Kamu kaynak tahsisinde dezavantajl gruplara öncelik verilerek merkezi yönetim bütçesinden bu amaçla yaplacak harcamalar artrmak amacyla
Kamunitelikli
kaynak transferlerin
tahsisinde dezavantajlı
gruplaraBütçesi
öncelikiçindeki
verilerek
merkezi
yönetim bütçesinden bu amaçla yapılacak harcamaları artırmak amacıyla sosyal
sosyal
Merkezi Yönetim
pay
izlenecektir.
nitelikli transferlerin Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı izlenecektir.
2 E÷itim Harcamalarnn MYB’ye oran
2 Eğitim Harcamalarının MYB’ye oranı

Yüzde
Yüzde

3 Sa÷lk Harcamalarnn MYB’ye oran
3 Sağlık Harcamalarının MYB’ye oranı

Yüzde
Yüzde

17
18,1
17,6
17
18,1
17,6
Kamu kaynak tahsisinde toplumun refah seviyesinin arttrlmas amacyla beúeri sermaye kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik e÷itim harcamalarnn
Kamu kaynak
toplumun
refah
seviyesinin arttırılması amacıyla beşeri sermaye kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim harcamalarının
Merkezi
Yönetimtahsisinde
Bütçesi içindeki
pay
izlenecektir.
Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı izlenecektir.
16,9
16,7
16,6
16,9
16,7
16,6
Toplumun sa÷lk hizmetlerine eriúiminin kolaylaútrlmasna yönelik olarak kamu kayna÷ tahsis sürecinde sa÷lk harcamalarnn Merkezi Yönetim
Toplumun
sağlık
hizmetlerine
erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak kamu kaynağı tahsis sürecinde sağlık harcamalarının Merkezi Yönetim Bütçesi
Bütçesi
içindeki
pay
izlenecektir.
içindeki payı izlenecektir.
4 Ekonomik teúvik ve desteklerin MYB’ye oran
Yüzde
4,2
5,5
4,9
4 Ekonomik teşvik ve desteklerin MYB’ye oranı
Yüzde
4,2
5,5
4,9
Kamu harcamalarnda ekonomik büyümeyi destekleyecek úekilde önceliklendirme yaplmas yönünde
politikalar geliútirilmesi
amacyla ekonomik teúvik
veKamu
desteklerin
Merkezi Yönetim
içerisindeki
pay izlenecektir.
harcamalarında
ekonomikBütçesi
büyümeyi
destekleyecek
şekilde önceliklendirme yapılması yönünde politikalar geliştirilmesi amacıyla ekonomik teşvik ve
desteklerin Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki payı izlenecektir.
5 Program bazl performans bütçe projesi tamamlanma oran Yüzde
Program bazlı performans bütçe projesi tamamlanma oranı
60
85
100
5
Yüzde
(Kümülatif)
60
85
100
Bu gösterge ile kamu hizmetlerinin çkt ve sonuçlarn gösteren bir program snflandrmasnn geliútirilmesi, kaynak tahsis ve kullanm süreçlerinin
Bu göstergebilgisi
ile kamu
çıktı ve sonuçlarını
gösterenPerformans
bir program
sınıflandırmasının
geliştirilmesi, kaynak
tahsis
ve kullanım
süreçlerinin
performans
temellihizmetlerinin
bir yapya kavuúturulmas
ve böylece
Esasl
Bütçelemenin etkinleútirilmesine
iliúkin
olarak
2012 ylndan
itibaren
performans
bilgisi
temelli
bir
yapıya
kavuşturulması
ve
böylece
Performans
Esaslı
Bütçelemenin
etkinleştirilmesine
ilişkin
olarak
2012
yılından
itibaren
yürütülen Program Bazl Performans Bütçe Projesinin ilerleme durumu izlenecektir.
yürütülen Program Bazlı Performans Bütçe Projesinin ilerleme durumu izlenecektir.
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36

6

Kaynak kullanmna yönelik yaplan düzenleme says
Adet
(Kümülatif)

7

Kaynak
tahsis
sürecinde
de÷erlendirilen
maliyet/maliyet-etkinlik analizi says (Kümülatif)

0
2
4*
ødarelerin kamu kaynaklarn tasarruflu kullanmna iliúkin olarak yaplacak düzenlemeler (Personel hizmet almlarna iliúkin olarak ücret tavan
belirlenmesi, Su giderlerine iliúkin olarak Belediye su tarifelerine üst snr getirilmesi, Yüksekö÷retim kurumlarnn cari harcamalarnn kontrol
edilmesine iliúkin genel yaz, temsil, yolluk, mal ve hizmet alm ödeneklerinin kullanmnda yönelik Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa konulacak
düzenleme) izlenecektir.
fayda-

Adet
0

0

1*

Kamu hizmetlerinin sunumunda kamu kayna÷nn karúl÷nn en iyi úekilde alnmasnn sa÷lanmas amacyla kaynak tahsis sürecinde kademeli olarak
fayda-maliyet/maliyet-etkinlik analizleri yaplmasna yönelik düzenlemeler yapmak ve bu do÷rultuda kamu idareleri tarafndan hazrlanan
fayda/maliyet analizlerin de÷erlendirilmesi planlanmaktadr. Bu kapsamda 2018 ylnda “Personele dayal hizmet alm kapsamndaki taleplere iliúkin
fayda maliyet analizi” gösterge olarak belirlenmiútir.
8

Kamu Mali Yönetimi ve Maliye Politikasna iliúkin olarak
Adet
incelenen uluslararas rapor says

23

23

23

Bu gösterge ile milletleraras kuruluúlarn Türkiye’deki kamu mali yönetimi ve maliye politikas konusundaki görüú ve de÷erlendirmeleri gözden
geçirilerek, gerekli de÷iúiklik önerileri oluúturulmakta, mali disiplin ve kaynak tahsisi süreçleri hakknda iyi uygulama örnekleri incelenmekte ve
böylece kamu kaynaklarnn daha etkin kullanmnn sa÷lanmasna yönelik tavsiyelerin üretilmesi amaçlanmaktadr.
9 Aylk bütçe gerçekleúmelerine iliúkin hazrlanan rapor says Adet

12

12

12

Hazrlanan raporlarla kamu harcamalarnn kullanm alanlarnn ve kamu gelirlerinin kaynaklarnn açklanmas hedeflenmektedir
10 Genel faaliyet raporu says

Adet

1

1

1

Genel faaliyet raporu ile merkezi yönetim kapsamndaki idareler, sosyal güvenlik kurumlar ve mahalli idarelerin bir yl içerisindeki faaliyet sonuçlarn
kamuoyuna duyurmak amaçlanmaktadr.
11 Vatandaú Bütçe Rehberi says

Adet

1

1

1

Mali yönetimin temel ilkelerinden olan úeffaflk ve hesap verebilirli÷in sa÷lanmas bakmndan, uygulanacak politikalarn sade ve anlaúlabilir dille
kamuoyuna açklanmas, ilgili ylda yaplacak harcamalar ve bu harcamalarn nasl karúlanaca÷na iliúkin temel bilgilerin derli toplu, kolay ve
anlaúlabilir bir özet úeklinde sunulmas amaçlamaktadr.
Kamu mali yönetimi ve maliye politikasna iliúkin olarak
12 di÷er ülke temsilcileri ve uluslararas kuruluúlarla Adet
gerçekleútirilen toplant says

21

22

22

Bu gösterge ile di÷er ülke temsilcileri ve uluslararas kuruluúlar ile görüúmeler yaplmakta, bu kapsamda kamu mali yönetimi ve maliye politikas
alannda görüú alúveriúi yaplarak karúlkl paylaúmlarda bulunulmaktadr.
13

Kamu harcama
düzenleme says

politikalarna

iliúkin

olarak

yaplan

Adet

0

27

17

Bu gösterge ile kamu harcama politikalarnn yürütülmesi amacyla kamu personeli, harcrah, taút, sa÷lk ve sosyal güvenlik mevzuatnn
yönlendirilmesine iliúkin olarak hazrlanan kanun veya kanun hükmünde kararnameler Bakanlar Kurulu Karar Tasla÷, Yüksek Planlama Kurulu Karar
Tasla÷, tebli÷, uygulama talimat genelge ile genel yaz niteli÷indeki düzenlemeler izlenecektir.
* Söz konusu göstergeler 2018 ylndan itibaren kümülatif olarak takip edilmeye baúlanacaktr.
Faaliyetler

Kaynak øhtiyac
Bütçe

Bütçe Dú

Toplam

1

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Do÷rultusunda Bütçe
Yönetimi Faaliyeti

5.961.636

0

5.961.636

2

Kamu Gider Mevzuatnda Uygulama Birli÷inin Sa÷lanmas ve Etkin
Mali Kontrol Faaliyeti

7.431.821

0

7.431.821

13.393.457

0

13.393.457

Genel Toplam
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

2-Kamu kaynak tahsis ve kullanm süreçlerinin harcama önceliklendirmesi ve
tasarruf anlayú temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi sa÷lanacaktr.
4-Kamu kaynaklarnn, mali disiplin anlayú içerisinde sürdürülebilir büyümeyi,
ekonomik ve sosyal refah destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin kalitesini
artracak úekilde 3E temelli tahsisi sa÷lanacak ve yönetilecektir.

Faaliyet Ad

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Do÷rultusunda Bütçe Yönetimi
Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALø KONTROL GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Bütçe hazrlk çalúmalarna iliúkin olarak kamu idarelerinin bütçe hazrlk çalúmalar srasnda göz önünde
bulunduracaklar teknik ilkeler tespit edilerek ödenek teklif tavanlar belirlenmekte, bütçe hazrlk çalúmalar koordine
edilmekte; bütçe teklifleri de÷erlendirilmekte, bütçe müzakereleri yaplmakta ve merkezi yönetim bütçe kanun tasarsna
son úeklini vermeye yönelik iúlemler yürütülmektedir.
Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerince hazrlanan ve Bakanl÷mza gönderilen performans programlar ve
faaliyet raporlar Yönetmelik ve Rehbere uygunluk açsndan de÷erlendirilmekte ve gerekli görülen hallerde ilgili idarelere
geri bildirim yaplmaktadr.Bütçenin kalknma planlar ve yllk programlarda belirlenen hedefler do÷rultusunda ve takip
edilen ekonomi ve maliye politikalaryla uyumlu bir úekilde uygulanmasn sa÷lamak üzere;
- Ayrntl harcama/finansman programlarnn hazrlanmas, vize edilmesi ve revize iúlemleri yaplmaktadr.
- Kamu idarelerinin yl içi ödenek ihtiyaçlar de÷erlendirilmekte ve sonuçlandrlmaktadr. Mali disiplinin korunmas,
tutarl dengeli ve etkili bir bütçe politikasnn uygulanmas amacyla genel yaz, tebli÷, rehber, usul ve esaslar gibi
düzenlemeler yaplmakta ve kamu idareleri ile paylaúlmaktadr.
- Kamu idarelerinin yl içi ödenek ihtiyaçlar de÷erlendirilmekte ve sonuçlandrlmaktadr. Mali disiplinin korunmas,
tutarl dengeli ve etkili bir bütçe politikasnn uygulanmas amacyla genel yaz, tebli÷, rehber, usul ve esaslar gibi
düzenlemeler yaplmakta ve kamu idareleri ile paylaúlmaktadr.
Ayrca, performans esasl bütçelemenin uygulamas ve geliútirilmesi kapsamnda; performans esasl bütçeleme ile faaliyet
raporlarna iliúkin olarak ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini hazrlamak, uygulamalar izlemek ve geliútirmek,
performans esasl bütçelemenin etkinleútirilmesi için milletleraras uygulamalar araútrmak, de÷erlendirmek, yeni
modeller önermek ve raporlamak, kamu idarelerine e÷itim ve konferans vermek, danúmanlk yapmak, Kalknma
Bakanl÷ ile stratejik planlama ve performans esasl bütçelemenin uyumunun koordine edilmesine iliúkin hizmetler
yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanl÷mzca hazrlanan “Program Yaps ve Program Gerekçesi Rehberi” çerçevesinde
merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerine yönelik e÷itim ve çalútaylar düzenlenmesi, bu idarelerin program
hiyerarúilerinin oluúturulmas, program gerekçelerinin geliútirilmesi, program yapsnn bütçe tertip yapsna entegre
edilmesi, yönetim bilgi sistemleri ve bütçe belgelerinin gözden geçirilerek program yaklaúmyla yeniden tasarlanmas
suretiyle merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde program bütçeye geçiúe iliúkin hazrlk çalúmalarnn
tamamlanmas hedeflenmektedir.
Di÷er taraftan bu faaliyet kapsamnda bütçe gelir ve giderlerini izlemek, makroekonomik ve sektörel verileri takip etmek,
saydaml÷n ve dolaysyla hesap verebilirli÷in tesis edilmesini temin etmek üzere aylk bütçe gerçekleúme raporlar, genel
faaliyet raporu ve vatandaú bütçe rehberini yaymlamak, Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili geliúmeleri izlemek ve bu
geliúmelerin bütçe ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araútrmalar ve analizler yapmak, de÷erlendirme
raporlar hazrlamak, uluslararas kuruluúlar tarafndan hazrlanan yaynlara iliúkin de÷erlendirmeler yapmak ve raporlar
hazrlamak, IMF, Dünya Bankas, OECD, NATO, Karadeniz Ekonomik øúbirli÷i Teúkilat, AB ve OECD’nin bir ortak
giriúimi olan (OECD) SIGMA ve uluslararas derecelendirme kuruluúlar ile iliúkileri yürütmek, incelenen raporlar ve
gerçekleútirilen toplantlar kapsamnda kaynak tahsisi süreçleri için iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bilgi notu
hazrlayarak üst yönetimi bilgilendirmek gibi hizmetler yürütülmektedir.
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

7.035.276

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.014.222

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

428.634

38.491

8.516.623

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac
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8.516.623

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

4-Kamu kaynaklar, mali disiplin anlayú içerisinde sürdürülebilir büyümeyi,
ekonomik ve sosyal refah destekleyecek ve topluma sunulan hizmetlerin
kalitesini artracak úekilde 3E temelli tahsisi sa÷lanacak ve yönetilecektir.

Faaliyet Ad

Kamu Gider Mevzuatnda Uygulama Birli÷inin Sa÷lanmas ve Etkin Mali
Kontrol Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALø KONTROL GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Bu faaliyet kapsamnda;
- Bütçe, kadro, personel, harcrah, taút, sa÷lk ve sosyal güvenlik, iú hukuku ile mahalli idareler mevzuatnn öngördü÷ü
hallerde periyodik olarak, di÷er durumlarda gerekli görüldükçe, yenileme, iyileútirme veya geliútirme amacyla mevzuat
taslaklar hazrlamak, mali kontrol ve uygulama birli÷inin sa÷lanmas amacyla, ihtiyaca binaen tebli÷, genelge veya genel
yaz yaymlamak,
- Harcama politikalarn etkileyebilecek her türlü mevzuat taslaklarn inceleyerek bunlar hakknda ilgili ihtisas
birimlerinden görüú alarak Bakanl÷n görüúünü hazrlamak,
- Mevzuatn uygulanmasna yönelik yazl ve sözlü görüú vermek,
- Bakanl÷mz aleyhine açlan idari davalarda savunma, itiraz, temyiz ve karar düzeltme yollar ile mali hususlar ihtiva
eden ve Hazineyi ilgilendiren di÷er kurumlar aleyhine açlmú davalara karú hazrlanacak savunmaya esas olmak üzere
görüú vermek, iú ve iúlemleri yürütülmektedir.

Ekonomik Kod

Ödenek

6.139.159

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

885.035

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

374.037

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

33.590

7.431.821

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

7.431.821
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Performans Hedefi 5: Hazine taşınmazlarını ekonominin ve paydaşların
ihtiyaçlarını dikkate alarak etkili bir yaklaşımla yönetmek amacıyla
işlem süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, gelir getiren
faaliyetlere ağırlık verilmesi ve bu işlemlerin izlenmesi için gereken
değişiklikler tamamlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
İdare Adı
ødare Ad

12 - MALİYE BAKANLIĞI
12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Maliye
Katlmc
Bütüncül Bir Yaklaúmla Belirlenmesine Öncülük
Etmek Politikalarnn
ve Kaynakları 3E
TemelliveYönetmek
Etmek ve Kaynaklar 3E Temelli Yönetmek

Hedef
Hedef

Hazine taşınmazlarını ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak etkili bir
Hazine
taúnmazlarn
yaklaşımla
yönetmek ekonominin ve paydaúlarn ihtiyaçlarn dikkate alarak etkili
bir yaklaúmla yönetmek

Hazine taşınmazlarını ekonominin ve paydaşların
Hazine taúnmazlarn
ve paydaúlarn
ihtiyaçlarını
dikkate alarak ekonominin
etkili bir yaklaşımla
yönetmek
ihtiyaçlarnişlem
dikkate
alarak etkili
bir yaklaúmla
amacıyla
süreçlerinin
elektronik
ortamda
yönetmek gelir
amacyla
süreçlerinin
elektronik
yürütülmesi,
getireniúlem
faaliyetlere
ağırlık verilmesi
ve
ortamda
yürütülmesi,
geliriçin
getiren
faaliyetlere
a÷rlk
bu
işlemlerin
izlenmesi
gereken
değişiklikler
verilmesi ve bu iúlemlerin izlenmesi için gereken
tamamlanacaktır.
de÷iúiklikler tamamlanacaktr.

Performans Hedefi
Performans Hedefi

“Hazine taşınmazlarını ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak gelir odaklı bir yaklaşımla yönetmek” stratejik hedefi doğrultusunda, aşağıdaki çalışmaların
yapılması
hedeflenmektedir:
“Hazine
taúnmazlarn
ekonominin ve paydaúlarn ihtiyaçlarn dikkate alarak gelir odakl bir yaklaúmla yönetmek” stratejik hedefi do÷rultusunda, aúa÷daki
-Hazine taşınmazlarının
yönetiminden elde edilen gelirleri arttırmak,
çalúmalarn
yaplmas hedeflenmektedir:
-Gelir
esaslı
performans
yönetim sistemini
kurmak,
-Hazine taúnmazlarnn yönetiminden
elde edilen
gelirleri arttrmak,
-Mülkiyet
ilişkin uygulamaları
-Gelir
esasl sorunlarının
performansçözümüne
yönetim sistemini
kurmak, iyileştirmek ve geliştirmek,
-İşlem süreçlerini elektronik ortamda yürütmek,
-Mülkiyet sorunlarnn çözümüne iliúkin uygulamalar iyileútirmek ve geliútirmek,
-E-İhale uygulamasına geçmek,
-øúlem süreçlerini elektronik ortamda yürütmek,
-Kamu idareleri ile tahsisli taşınmaz verilerinin paylaşımına ilişkin entegrasyonu yaygınlaştırılmak,
-E-øhale uygulamasna geçmek,
-E-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza verilen hizmet sayısını arttırmak,
-Kamu idareleri ile tahsisli taúnmaz verilerinin paylaúmna iliúkin entegrasyonu yaygnlaútrlmak,
-Hazine taşınmazlarını sınıflandırmak suretiyle uygun ve etkin kullanım alanlarını belirlemek,
-E-Devlet
vatandaúlarmza
verilen uygulamasını
hizmet saysn
arttrmak,
-Tescilsizüzerinden
alanların ekonomiye
kazandırılması
devreye
almak ve yaygınlaştırmak,
-Hazine
taúnmazlarn
snflandrmak
uygun veportföyünü
etkin kullanm
alanlarn belirlemek,
-Yatırım
ve istihdam amaçlı
arz edilensuretiyle
Hazine taşınmaz
genişletmek,
-Tescilsiz
alanlarn
ekonomiye
kazandrlmas
uygulamasn
devreye
almak
ve yaygnlaútrmak,
-Ekonominin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak üzere idari kapasiteyi
geliştirmek.
-Yatrm ve istihdam amaçl arz edilen Hazine taúnmaz portföyünü geniúletmek,
-Ekonominin ihtiyaçlarn hzl
bir úekilde karúlamak
üzere idari kapasiteyi geliútirmek.
Performans
Göstergeleri

Ölçü Birimi

Performans Göstergeleri
1 Milli emlak gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı

Ölçü Birim
Yüzde

2016

2016

2017

2018

2017

2018
10,29
16,52
11,76
1 Milli emlak gelirlerinin bir önceki yla göre artú oran
Yüzde
10,29
11,76
Kamu taşınmazlarına ilişkin tesis edilen tüm işlemler sonucunda elde edilen gelirlerin bir önceki yıl ile karşılaştırılması,
buna göre16,52
artma ve azalmanın takip
edilmesi
bu göstergeiliúkin
üzerinden
yapılacaktır.
Bu göstergenin
hesaplanmasında
kullanılacak
olan gelir
kalemleri
Taşınmazbuna
Satış göre
Gelirleri,
Taşınmaz
Kira
Kamu
taúnmazlarna
tesis edilen
tüm iúlemler
sonucunda
elde edilen gelirlerin
bir önceki
yl ile
karúlaútrlmas,
artma
ve azalmann
Gelirleri,Ecrimisil
Gelirleri, üzerinden
İrtifak Hakkı,
Kullanma İzni
Ön İzin Gelirleri,
Taşınır Satış Geliri
olarak belirtilmiştir
takip
edilmesi bu gösterge
yaplacaktr.
Buve
göstergenin
hesaplanmasnda
kullanlacak
olan gelir kalemleri Taúnmaz Satú Gelirleri, Taúnmaz
Kira Gelirleri,Ecrimisil Gelirleri, ørtifak Hakk, Kullanma øzni ve Ön øzin Gelirleri, Taúnr Satú Geliri olarak belirtilmiútir
2 Gelir Esaslı Performans Yönetim Sisteminin uygulamaya alınma oranı
Yüzde
0
90
100
2 Gelir Esasl Performans Yönetim Sisteminin uygulamaya alnma oran Yüzde
0
90
100
Milli emlak işlemleri bazında tüm milli emlak birimlerine performans göstergesi belirlenmesini ve yıl içerisinde izlenmesini ifade etmektedir.
Milli emlak iúlemleri baznda tüm milli emlak birimlerine performans göstergesi belirlenmesini ve yl içerisinde izlenmesini ifade etmektedir.
Elektronik ortamda yürütülen işlem süreçlerinin toplam işlem
3
Yüzde
Elektronik
ortamda
süreçlerine
oranı yürütülen iúlem süreçlerinin toplam iúlem
0
25
50
3
Yüzde
süreçlerine oran
0
25
50
Elektronik ortama taşınması planlanan işlemler, Satış, Kira, İrtifak Hakkı Tesisi, Tahsis ve Yatırım Teşvik olup, bu işlemlere ilişkin alt süreçlerin elektronik
Elektronik
ortama
taúnmas
planlanan
iúlemler,
Satú,
Kira,
ørtifak
Hakk
Tesisi,
Tahsis
ve
Yatrm
Teúvik
olup,
bu
iúlemlere
iliúkin
alt
süreçlerin
ortama taşınmasını ifade etmektedir.
elektronik ortama taúnmasn ifade etmektedir.
4 Kurum web sitesi üzerinden ilana çıkarılan taşınmaz adedi (Kümülatif) Adet
4 Kurum web sitesi üzerinden ilana çkarlan taúnmaz adedi (Kümülatif) Adet

0
8.500
12.000
0
8.500
12.000
Satış, kira ve irtifak hakkı tesisine uygun nitelikteki taşınmazların fotoğrafları, bilgileri ile uydu ve harita üzerinden konum verisi Milli Emlak Genel
Satú, kira ve irtifak hakk tesisine uygun nitelikteki taúnmazlarn foto÷raflar, bilgileri ile uydu ve harita üzerinden konum verisi Milli Emlak Genel
Müdürlüğü web sitesi üzerinden sunulmaktadır. Dönem sonu itibariyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden ilana çıkarılan toplam
Müdürlü÷ü web sitesi üzerinden sunulmaktadr. Dönem sonu itibariyle Milli Emlak Genel Müdürlü÷ü resmi web sitesi üzerinden ilana çkarlan toplam
taşınmaz sayısını belirtmektedir.
taúnmaz saysn belirtmektedir.
YatırımTeúvik
Teşvikmevzuat
mevzuatıve
ve cazibe
cazibe merkezleri
merkezleri programı
Yatrm
program kapsamında
kapsamnda
5 5 portföyde bulunan taşınmaz sayısı (Kümülatif)
portföyde bulunan taúnmaz says (Kümülatif)

Adet
Adet

600
1.000
1.750
600
1.000
1.750
Yatırım
Teşvik
kapsamında
ilana
çıkarılan
veya
cazibe
merkezleri
mevzuatı
kapsamında
yatırımcılar
tarafından
talep
edilen
ve
portföyde
tutulan
taşınmaz
Yatrm Teúvik kapsamnda ilana çkarlan veya cazibe merkezleri mevzuat kapsamnda yatrmclar tarafndan talep edilen ve portföyde tutulan
sayısını saysn
ifade etmektedir.
taúnmaz
ifade etmektedir.
Faaliyetler
Faaliyetler
Taúnmazlarn
Yönelik Değerlendirme
De÷erlendirme Faaliyeti
Faaliyeti
1 1Kamu
Kamu
TaşınmazlarınıYatrm
Yatırımve
ve østihdam
İstihdamı Artrmaya
Artırmaya Yönelik
Taúradaki Hazine Taúnmazlarnn Etkin Bir ùekilde Edinim, Yönetim ve Elden Çkarlmas
2 2 Taşradaki Hazine Taşınmazlarının Etkin Bir Şekilde Edinim, Yönetim ve Elden Çıkarılması
Faaliyeti
Faaliyeti

Genel
GenelToplam
Toplam

40

Kaynak
Kaynakİhtiyacı
øhtiyac
Bütçe
Bütçe

Bütçe
BütçeDışı
Dú

Toplam
Toplam

72.202.000
72.202.000

00

72.202.000
72.202.000

222.467.000
222.467.000

00

222.467.000
222.467.000

294.669.000
294.669.000

00

294.669.000
294.669.000

40

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

5-Hazine taúnmazlarn ekonominin ve paydaúlarn ihtiyaçlarn dikkate alarak
etkili bir yaklaúmla yönetmek amacyla iúlem süreçlerinin elektronik ortamda
yürütülmesi, gelir getiren faaliyetlere a÷rlk verilmesi ve bu iúlemlerin izlenmesi
için gereken de÷iúiklikler tamamlanacaktr.

Faaliyet Ad

Kamu Taúnmazlarn Yatrm ve østihdam Artrmaya Yönelik De÷erlendirme
Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.34.00 - MøLLø EMLAK GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Bu faaliyet kapsamnda;
-Hazinenin mal edinimine iliúkin (trampa, arsa veya kat karúl÷ inúaat, satn alma, kamulaútrma, protokol kapsamnda
yaptrlan iúler, ba÷ú, vb.) iúlemlerin daha hzl, etkin ve verimli bir úekilde yürütülmesi,
-Kamu idarelerinden gelen tahsis taleplerinin en ksa zamanda ve rasyonel úekilde sonuçlandrlmas,
-Hazine taúnmazlarnn kiraya verilmesi, üzerlerinde ön izin, kullanma izni ve irtifak iúlemleri yaplmas suretiyle,
ekonomiye kazandrlarak gelir artú sa÷lanmas,
-Hazineye ait taúnmazlarn fiili durumlarnn tespitinin yaplarak üzerlerindeki iúgallerin sonlandrlmas ve bu iúgaller
nedeniyle gerekli ecrimisil iúlemlerinin yürütülmesi,
-Hazineye ait taúnmazlarn rasyonel bir biçimde satlarak ekonomiye katk sa÷lanmas,
-Bedelsiz devir ve terk iúlemlerinin yürütülmesi,
-Tüm illerde MEOP sisteminin performansl çalúmasnn sa÷lanmas,
-Hazine taúnmazlarnn co÷rafi bilgi sistemine dahil edilmesine yönelik çalúmalarn yürütülmesi öngörülmektedir.

Ekonomik Kod

Ödenek

20.684.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

3.111.000

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

1.622.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

10.000
46.775.000

72.202.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

72.202.000

41

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

5 - Hazine taúnmazlarn ekonominin ve paydaúlarn ihtiyaçlarn dikkate alarak
etkili bir yaklaúmla yönetmek amacyla iúlem süreçlerinin elektronik ortamda
yürütülmesi, gelir getiren faaliyetlere a÷rlk verilmesi ve bu iúlemlerin izlenmesi
için gereken de÷iúiklikler tamamlanacaktr.

Faaliyet Ad

Taúradaki Hazine Taúnmazlarnn Etkin Bir ùekilde Edinim, Yönetim ve Elden
Çkarlmas Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.34.62 - MøLLø EMLAK GENEL MÜDÜRLÜöÜ (TAùRA)

Bu faaliyet kapsamnda, kanunlarla verilen yetkiler ve merkez teúkilatnca bildirilen talimatlar çerçevesinde, taúra teúkilat
tarafndan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altndaki taúnmazlarn, edinim, yönetim ve elden
çkarma iúlemleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

159.205.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

26.983.000

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

36.279.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

222.467.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac
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222.467.000

Performans Hedefi 6: Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol
araçları geliştirilecek ve bu kapsamda insan kaynağının niteliği
artırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU

İdare Adı
ødare Ad

12 - MALİYE BAKANLIĞI

12 - MALøYE BAKANLIöI
Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük
Etmek Politikalarnn
ve Kaynakları 3E
TemelliveYönetmek
Maliye
Katlmc
Bütüncül Bir Yaklaúmla Belirlenmesine Öncülük
Etmek ve Kaynaklar 3E Temelli Yönetmek
Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali yönetim ve
iç kontrol
sistemlerini güçlendirmek
ve izlemek, kamu
bu alandaki
insan kaynağının
Merkezi
uyumlaútrma
fonksiyonu kapsamnda
idarelerinde
mali yönetim ve
niteliğini
ekonomik
ve mali araştırmalar
iç
kontrolartırmak,
sistemlerini
güçlendirmek
ve izlemek, yapmak
bu alandaki insan kayna÷nn
niteli÷ini artrmak, ekonomik ve mali araútrmalar yapmak
Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçları
geliştirilecek
ve bu mali
kapsamda
insan
Kamu idarelerinin
yönetim
ve kaynağının
iç kontrol niteliği
araçlar
artırılacaktır.
geliútirilecek ve bu kapsamda insan kayna÷nn niteli÷i

Amaç
Amaç
Hedef
Hedef
Performans Hedefi
Performans Hedefi

artrlacaktr.

Bilgi ve teknoloji toplumuna dönüşle birlikte gerek dünya ekonomisinde ve uluslararası alandaki gelişmelerin gerekse kamu mali yönetimi alanındaki reformların ve
Bilgi ve teknoloji toplumuna dönüúle birlikte gerek dünya ekonomisinde ve uluslararas alandaki geliúmelerin gerekse kamu mali yönetimi alanndaki reformlarn ve
düzenlemelerin başta Bakanlık çalışanları olmak üzere mali yönetim alanındaki tüm paydaşlara zamanında ve eksiksiz iletimi önemlidir.
düzenlemelerin baúta Bakanlk çalúanlar olmak üzere mali yönetim alanndaki tüm paydaúlara zamannda ve eksiksiz iletimi önemlidir.
Bu kapsamda, söz konusu alandaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, kamu mali yönetimi alanında görev alan bütün aktörlerin ihtiyacına uygun kaliteli eğitim
Buprogramlarının
kapsamda, söz
konusu alandaki
geliúmelerin
yakndan takip
edilmesi,
kamu maliyapılması
yönetimiönemli
alannda
görev haline
alan bütün
aktörlerin ihtiyacna uygun kaliteli e÷itim
oluşturulması
ve uygulanması
ile danışmanlık
ve araştırma
hizmetlerinin
bir hedef
gelmiştir.
programlarnn
oluúturulmas
ve uygulanmas
ile çerçevesinde
danúmanlk ve
hizmetlerinin
bir hedef
gelmiútir.
Bakanlığımız merkezi
uyumlaştırma
fonksiyonu
buaraútrma
performans
hedefi ile yaplmas
ilgili olarak önemli
mali yönetim
ve haline
iç kontrol
alanındaki mevcut düzenlemeler revize
Bakanl÷mz
merkezi
çerçevesindeidarelerin
bu performans
hedefiveileiç ilgili
olarak
mali yönetim
ve değerlendirilecek
iç kontrol alanndaki
mevcut düzenlemeler revize
edilecek, ihtiyaç
olanuyumlaútrma
alanlarda yenifonksiyonu
rehberler hazırlanacak,
mali yönetim
kontrol
sistemleri
izlenecek,
ve raporlanacaktır.
edilecek,
ihtiyaçmali
olan
alanlarda
yeni rehberler
hazrlanacak,
idarelerin
mali yönetim
ve iç kontrol
sistemleri
izlenecek,
de÷erlendirilecek
ve raporlanacaktr.
Ayrıca kamu
yönetimi
alanında
görev alan
personelin mesleki
yetkinliklerini
geliştirmek
için eğitim
ihtiyaçları
belirlenerek,
eğitim verilmesi
ve böylelikle bilgi, beceri
ile uygulama
yeteneklerinin
artırılmasıgörev
sağlanacaktır.
Ayrca
kamu mali
yönetimi alannda
alan personelin mesleki yetkinliklerini geliútirmek için e÷itim ihtiyaçlar belirlenerek, e÷itim verilmesi ve böylelikle bilgi,
beceri ile uygulama yeteneklerinin artrlmas sa÷lanacaktr.
Diğer taraftan mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin insan kaynağının artırılması için idarelerin talepleri doğrultusunda mali hizmetler uzman yardımcısı sınavı
yapılacak
ve idarelerin
uygun
ve pozisyonlarına
yerleştirilecek,
mesleğeartrlmas
alınan uzman
yardımcılarının
niteliğinin
artırılması için
eğitim
verilecektir.
Ayrıca,
Di÷er
taraftan
mali yönetim
ve kadro
iç kontrol
sistemine iliúkin
insan kayna÷nn
için idarelerin
talepleri
do÷rultusunda
malimesleki
hizmetler
uzman
yardmcs
snav
iç denetçi
adaylarına uygun
yönelikkadro
olarakvesertifika
eğitimleri
verilecek, kamu
idarelerinin
yönetimi
uygulama niteli÷inin
kapasitelerini
artırmak
yazılım
yaplacak
ve idarelerin
pozisyonlarna
yerleútirilecek,
mesle÷e
alnan risk
uzman
yardmclarnn
artrlmas
içinamacıyla
meslekirehber
e÷itim ve
verilecektir.
geliştirilecek, benzer şekilde Kamu idarelerinin ön mali kontrol uygulamalarını güçlendirmek amacıyla rehber çalışması yürütülecektir.
Ayrca, iç denetçi adaylarna yönelik olarak sertifika e÷itimleri verilecek, kamu idarelerinin risk yönetimi uygulama kapasitelerini artrmak amacyla rehber ve yazlm

geliútirilecek, benzer úekilde Kamu idarelerinin ön mali kontrol uygulamalarn güçlendirmek amacyla rehber çalúmas yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2016
2017
Performans Göstergeleri
Ölçü Birim

2018
2016
2017
2018
Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında revize edilen düzenleme
1Merkezi uyumlaútrma fonksiyonu kapsamnda revize edilen Adet
sayısı
(Kümülatif)
0
0
3*
1
Adet
düzenleme says (Kümülatif)
0
0
3*
Mevcut İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Ön Mali Kontrol Yönetmeliği olarak ayrı ayrı yeniden
Mevcut
øç
Kontrol
ve
Ön
Mali
Kontrole
øliúkin
Usul
ve
Esaslar,
Kamu
øç
Kontrol
Yönetmeli÷i
ve
Ön
Mali
Kontrol
Yönetmeli÷i
olarak
ayr
ayr
yeniden
hazırlanacak ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınacak ve revize
hazrlanacak
edilecektir. ve Strateji Geliútirme Birimlerinin Çalúma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alnacak ve revize
edilecektir.

2

Kamu mali yönetim ve iç kontrol alanında geliştirilen araç sayısı
2Kamu mali yönetim ve iç kontrol alannda geliútirilen araç says Adet
(Kümülatif)
Adet
(Kümülatif)

0
0

1

2*
2*

1

KamuRisk
Risk Yönetimi
Yönetimi Rehberi,
İç Kontrol
Rehberi
II. versiyon
hazırlanacak,
risk yazılımırisk
yaptırılarak
idarelerimizin
Kamu
Rehberi,Kamu
Kamu
øç Kontrol
Rehberi
II. versiyon
hazrlanacak,
yazlm kamu
yaptrlarak
kamu yararlanmasına
idarelerimizin sunulacaktır.
yararlanmasna
sunulacaktr.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden mali yönetim ve iç
3Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinden mali yönetim ve iç Yüzde
kontrol uygulamaları değerlendirilenlerin oranı
3
Yüzde
0
0
12
kontrol uygulamalar de÷erlendirilenlerin oran
0
0
12
Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemleri elektronik ortamda ve/veya yerinde izlemelerle değerlendirilecek ve raporlanacaktır.
Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemleri elektronik ortamda ve/veya yerinde izlemelerle de÷erlendirilecek ve raporlanacaktr.
Strateji geliştirme birimleri ile işbirliğinin artırılması amacıyla
4Strateji geliútirme birimleri ile iúbirli÷inin artrlmas amacyla Adet
Adet
düzenlenen konferans sayısı (Kümülatif)
2
4
3*
düzenlenen konferans says (Kümülatif)
2
4
3*
Bakanlığımızileilestrateji
stratejigeliútirme
geliştirme birimlerinin
birimlerinin ve
ve strateji
strateji geliútirme
geliştirme birimlerinin
birimlerinin birbirleri
Bakanl÷mz
birbirleri ile
ile ilişkilerini
iliúkilerini güçlendirmek,
güçlendirmek, mevcut
mevcut sorunların
sorunlarnbirlikte
birlikte
değerlendirilmesiveveçözüm
çözümyollar
yollarıgeliútirilmesi
geliştirilmesiamacyla
amacıyla her
her yl
yıl geleneksel
geleneksel olarak
olarak merkezi
merkezi idareler,
de÷erlendirilmesi
idareler, üniversiteler
üniversitelerve
vemahalli
mahalliidareler
idarelerstrateji
stratejigeliştirme
geliútirme
birim yöneticileri ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılımı ile konferanslar düzenlenmektedir.
birim yöneticileri ve Bakanl÷mz temsilcilerinin katlm ile konferanslar düzenlenmektedir.

4

denetçiadaylar
adaylarısertifika
sertifika e÷itimine
eğitimine katlan
katılan kişi
5 5øç İç
denetçi
kiúisayısı
says

Adet
Adet

122
122

00

100
100

DenetimKoordinasyon
Koordinasyon Kurulunca
Kurulunca belirlenen
göre
sertifika
eğitimine
katılan
iç denetçi
adaylarının
sayısısays
izlenmektedir.
øç İç
Denetim
belirlenenmüfredat
müfredatveveprograma
programa
göre
sertifika
e÷itimine
katlan
iç denetçi
adaylarnn
izlenmektedir.
Eğitimalan
alansertifikal
sertifikalıiçiçdenetçi
denetçi says
sayısı
6 6E÷itim

Adet
Adet

820
00
820
5018
sayılıKanun
Kanunkapsamnda
kapsamında kamu
kamu idarelerinde
idarelerinde görev
mesleki
gelişimlerine
katkıkatk
sağlanması
amaçlanmaktadır.
5018
sayl
görevyapan
yapansertifikalı
sertifikaliç içdenetçilerin
denetçilerin
mesleki
geliúimlerine
sa÷lanmas
amaçlanmaktadr.

870
870

Kamu
idarelerineyerleútirilen
yerleştirilenmali
mali hizmetler
hizmetler uzman
uzman yardımcısı
7 7Kamu
idarelerine
yardmcssayısı
says

Adet
Adet
241
00
250
241
250
5018
sayılı
Kanunla
Bakanlığımıza
verilen
merkezi
uyumlaştırma
görevi
çerçevesinde
5018 sayl Kanunla Bakanl÷mza verilen merkezi uyumlaútrma görevi çerçevesinde ve
ve anılan
anlanKanunun
Kanunun6060ncı
ncmaddesi
maddesiuyarınca;
uyarnca;boş
boúmali
malihizmetler
hizmetler
uzmanyardmcs
yardımcısıkadrolarna
kadrolarınaidarelerden
idarelerdentoplanan
toplanantalepler
talepler do÷rultusunda
doğrultusunda özel
özel yarúma
yarışma snav
sınavı yapılacak
uzman
yaplacak ve
ve idarelerin
idarelerin uygun
uygunkadro
kadrovevepozisyonlarına
pozisyonlarna
yerleştirilecektir.
yerleútirilecektir.
* Söz
konusugöstergeler
göstergeler2018
2018ylndan
yılından itibaren
itibaren kümülatif
başlanacaktır.
* Söz
konusu
kümülatifolarak
olaraktakip
takipedilmeye
edilmeye
baúlanacaktr.
Faaliyetler
Faaliyetler
Mali
Yönetim
Kontrol
AlanındaMerkezi
MerkeziUyumlaútrma
Uyumlaştırma Faaliyeti
Faaliyeti
Yönetim
veve
Kontrol
Alannda
1 1Mali

GenelToplam
Toplam
Genel

Kaynak
Kaynakİhtiyacı
øhtiyac
Bütçe
Bütçe

Bütçe
BütçeDışı
Dú

Toplam
Toplam

3.003.722
3.003.722

00

3.003.722
3.003.722

3.003.722
3.003.722

00

3.003.722
3.003.722

43
43

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

6-Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçlarn geliútirmek ve bu
kapsamda insan kayna÷nn niteli÷i artrlacaktr.

Faaliyet Ad

Mali Yönetim ve Kontrol Alannda Merkezi Uyumlaútrma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.31.00 - BÜTÇE VE MALø KONTROL GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Bu faaliyet kapsamnda mali yönetim ve kontrol ile iç denetim alanlarnda merkezi uyumlaútrmaya iliúkin olarak aúa÷daki
iú ve hizmetler yürütülmektedir;
- 5018 sayl Kanun uyarnca mali yönetim ve iç kontrol alannda düzenleme (birincil, ikincil ve üçüncül düzey) taslaklar
hazrlamak, mali yönetim ve iç kontrole iliúkin standart ve yöntemleri belirlemek,
- Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrole iliúkin düzenleme ve uygulamalarna iliúkin rapor ve bilgi almak, anket ve
soru formlar oluúturmak suretiyle izlemek, de÷erlendirmek, rehberlik hizmeti vermek ve uyumlaútrmak,
- Milli ve milletleraras iyi uygulama örneklerini araútrmak, bunlarn uygulanmas yönünde çalúmalar yapmak,
- Mali yönetim ve iç kontrol sistemine iliúkin e÷itim programlar düzenlemek,
- Mali hizmetler uzman yardmcl÷ özel yarúma ve yeterlik snavlarna iliúkin iú ve iúlemleri yürütmek,
- øç denetçilere yönelik e÷itim, seminer, konferans vb. etkinlikleri planlamak ve gerçekleútirmek,
- øç denetçi aday belirleme snav hazrlk çalúmalarn yürütmek, sertifika e÷itimi içeri÷ini hazrlamak ve sertifika snavna
iliúkin di÷er iúleri yürütmek,
- øç denetim otomasyon projesini yürütmek,
- øç Denetim Koordinasyon Kuruluna (øDDK) sekretarya hizmeti vermek,
- 5018 sayl Kanun uyarnca øDKK’nn merkezi uyumlaútrma görevi çerçevesinde iç denetim alannda gerekli mevzuat
düzenlemelerini hazrlamak ve Kurulun görüúüne sunmak,
- Kamu øç Denetim Genel Raporu Tasla÷n hazrlamak ve Kurula sunmak,
- øç Denetçilerin Çalúma Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmelik gere÷ince kurumlarn iç denetim birimleri tarafndan
hazrlanan øç Denetim Yönergelerini incelemek ve Kurulun uygun görüúüne sunmak,
- Kamu øç Denetçi Sertifikasnn geçerlili÷inin takibine iliúkin iúlemleri yapmak,
- Kamu øç Denetçi Sertifikasnn Derecelendirilmesine øliúkin Esas ve Usullere göre idarelerden gelen sertifika
derecelendirme taleplerini incelemek,
- øç Denetim Kalite Güvence ve Geliútirme Program kapsamnda idareler tarafndan gönderilen dönemsel gözden
geçirmeler ile iç de÷erlendirmeleri de÷erlendirmek,
- Dú de÷erlendirme sonuçlarn takip etmek,
- Dünya Bankas hibesi kapsamnda gerçekleútirilen faaliyetleri yürütmek.
Ekonomik Kod

Ödenek

2.481.267

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

357.705

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

151.175

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

13.575

3.003.722

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

44

3.003.722

Performans Hedefi: 7 Yönetim sorumluluğunun ve muhasebe
hizmetlerinde etkinliğin ve gözetimin artırılması amacıyla muhasebe
hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali

Amaç

Muhasebe
Hizmetlerinin
Daha Etkin Yürütülmesini,
Mali Rapor veveMali
İstatistiklerin
Uluslararası Standartlara
Uygun Olarak Hazırlanmasını
Sunulmasını
østatistiklerin
Uluslararas Standartlara Uygun Olarak Hazrlanmasn ve
Sağlamak
Sunulmasn Sa÷lamak

Hedef

Muhasebe hizmetlerini ilgili idarelere devretmek ve genel yönetim kapsamndaki
idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyini artırmak
idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyini artrmak

Amaç

Muhasebe hizmetlerini ilgili idarelere devretmek ve genel yönetim kapsamındaki

Hedef

Yönetim sorumluluğunun ve muhasebe hizmetlerinde
Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde
etkinliğin ve gözetimin artırılması amacıyla muhasebe
etkinli÷in ve gözetimin artrlmas amacyla muhasebe
hizmetleri
kamu
idarelerine
devredilecektir.
hizmetleriilgili
ilgili
kamu
idarelerine
devredilecektir.

Performans Hedefi

Performans Hedefi

Malisaydamlk
saydamlık ve
kavramları
çerçevesinde;
kamu kamu
idarelerinin
muhasebe
hizmetlerinde
etkinliğin ve
gözetimin
hizmetlerinin
Mali
ve hesap
hesap verilebilirlik
verilebilirlik
kavramlar
çerçevesinde;
idarelerinin
muhasebe
hizmetlerinde
etkinli÷in
veartırılmasını,
gözetimin muhasebe
artrlmasn,
muhasebe
yönetime bilgi
vermebilgi
fonksiyonuna
işlerlik kazandırılmasını
teminen muhasebe
ilgili kamu idarelerine
sağlanacak, Bakanlık
muhasebe
hizmetlerinin
yönetime
verme fonksiyonuna
iúlerlik kazandrlmasn
teminen hizmetlerinin
muhasebe hizmetlerinin
ilgili kamudevredilmesi
idarelerine devredilmesi
sa÷lanacak,
Bakanlk
hizmetlerinde
norm ve norm
standart
belirleme,belirleme,
uyumlaştırma
ve analiz fonksiyonuna
ağırlık verilecektir.
muhasebe
hizmetlerinde
ve standart
uyumlaútrma
ve analiz fonksiyonuna
a÷rlk verilecektir.
Performans
PerformansGöstergeleri
Göstergeleri
1 Muhasebe birimlerindeki veznelerin kapatlma oran

1 Muhasebe birimlerindeki veznelerin kapatılma oranı

Ölçü
Birim
Ölçü Birimi

2016
2016

Yüzde

Yüzde

2017
2017

2018
2018

0

0

0

0

30

30

Muhasebe birimlerindeki veznelerin kapatlma süreci 2018 ylndan itibaren periyodik olarak gerçekleútirilece÷inden, söz konusu göstergenin 2018
Muhasebe
veznelerin
kapatılma süreci
2018
yılından itibaren periyodik olarak gerçekleştirileceğinden, söz konusu göstergenin 2018 yılında
ylnda
yüzdebirimlerindeki
30 (otuz) orannda
gerçekleúece÷i
tahmin
edilmektedir.

yüzde 30 (otuz) oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Muhasebe alannda merkezi düzenleme ve uygulamalara
2 uyumlaútrma fonksiyonu kapsamnda e÷itim verilen personel says Adet
Muhasebe alanında merkezi düzenleme ve uygulamalara uyumlaştırma
2(Kümülatif)
Adet

5.387

fonksiyonu kapsamında eğitim verilen personel sayısı (Kümülatif)

2.000

2.000*

Muhasebe uygulamalarnn merkezi düzenlemeler ile uyumlaútrlmas çerçevesinde muhasebe uygulayclarna
yönelik e÷itim
5.387
2.000 faaliyetleri yaplmaya
4000*
devam edilecektir.

Muhasebe uygulamalarının merkezi düzenlemeler ile uyumlaştırılması çerçevesinde muhasebe uygulayıcılarına yönelik eğitim faaliyetleri yapılmaya devam
Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerine hizmet veren
edilecektir.

3 muhasebe birimlerinin norm ve standartlara uyum açsndan Yüzde
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine hizmet veren muhasebe
denetlenme oran

6,8

10,8

14,8

3 birimlerinin norm ve standartlara uyum açısından denetlenme oranı Yüzde
Genel Yönetim
kapsamndaki kamu idarelerine ba÷l muhasebe birimleri, muhasebe standartlarna uygunluk
6,8 yönünden rehberlik
10,8 ve gözetim fonksiyonu
14,8
(Kümülatif)

kapsamnda izlenebilmesi için, muhasebe uygulamalarna yönelik norm ve standartlar geliútirilecek ve denetim faaliyetleri yaygnlaútrlacaktr.

Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı muhasebe birimleri, muhasebe standartlarına uygunluk yönünden rehberlik ve gözetim fonksiyonu

izlenebilmesi
için, muhasebe
uygulamalarına
geliştirilecek ve denetim
4kapsamında
Sertifika verilen
muhasebe
yetkilisi says
(Kümülatif)yönelik norm ve standartları
Adet
7.680faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
7.680

7.930

4 idarelerinin
Sertifika verilen
muhasebe
yetkilisi
sayısımevcut
(Kümülatif)
Adet says ve sertifika e÷itimine
Kamu
muhasebe
birim
saylar,
sertifikal muhasebe yetkilisi
says
7.680 katlma úartlarn
7.680taúyan personel7.930
de÷erlendirilerek muhasebe yetkilisi sertifika e÷itimi verilen kiúi says performans göstergesi olarak belirlenmiútir.
Kamu idarelerinin muhasebe birim sayıları, mevcut sertifikalı muhasebe yetkilisi sayısı ve sertifika eğitimine katılma şartlarını taşıyan personel sayısı
değerlendirilerek
sertifika Standartlarndan
eğitimi verilen kişi sayısı
performans göstergesi olarak belirlenmiştir.
Yaynlanmú muhasebe
Devlet yetkilisi
Muhasebesi
muhasebe

5

yönetmeliklerine tam uyum sa÷lananlarn oran

Yüzde

40
48
90
Yayınlanmış Devlet Muhasebesi Standartlarından muhasebe
5
Yüzde
yönetmeliklerine
tam
uyum
sağlananların
oranı
(Kümülatif)
Yaymlanmú olan muhasebe standartlarndan yürürlükte olan muhasebe yönetmeliklerine uyumu sa÷lanacak
40 olan standartlarn
48orann ifade eder. 90

Yayımlanmış
olan muhasebe
standartlarından
yürürlükteolarak
olan muhasebe
yönetmeliklerine
uyumu sağlanacak olan standartların oranını ifade eder.
* Söz
konusu gösterge
2018 ylndan
itibaren kümülatif
takip edilmeye
baúlanacaktr.
Kaynak øhtiyac

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

Faaliyetler

Bütçe

1 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

Bütçe
408.061.725

Kamu
MuhasebeÜretilmesi
Hizmetlerinin
Uyumlaştırılması Faaliyeti
østatistiklerin
Faaliyeti
2 1Mali
Destek Faaliyeti
3 2Muhasebe
Mali İstatistiklerin
Üretilmesi Faaliyeti

Genel Toplam

3 Muhasebe Destek Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe
Dú
Kaynak
İhtiyacı

Toplam
0

Toplam
408.061.725

408.061.725
35.938.331

00

408.061.725
35.938.331

9.675.705
35.938.331

00

9.675.705
35.938.331

0

453.675.760

453.675.760

Bütçe Dışı

9.675.705

0

9.675.705

453.675.760

0

453.675.760

45
45

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7 - Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8 - Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin
ve planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama,
nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk
yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim
süreçleri, birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9 - Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (TAùRA)

Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalúmasn sa÷layacak
ve mali raporlarn düzenlenmesi ile kesin hesabn çkarlmasna temel olacak úekilde milletleraras standartlara uygun
olarak oluúturulan muhasebe sisteminin uygulamalar izlenerek oluúan tereddütlerin giderilmesine yönelik çalúmalar
yaplacaktr. Bakanl÷mz ayrca, genel bütçe kapsamndaki muhasebe kaytlarnn yaplmas görevini, ülke çapnda 1.243
muhasebe birimiyle yerine getirmektedir. Bu görev tutulan kaytlarn idarelere raporlanmasn, ödemelerin sa÷lkl ve
etkin úekilde gerçekleútirilmesini de kapsamaktadr.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

408.492.180
80.730.460
105.959.710

13.865.000

609.047.350

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

46

609.047.350

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7-Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin ve
planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama, nakit
yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim süreçleri,
birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9-Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti, genel yönetim kapsamndaki idarelerin gelir, gider, varlk, yükümlülük ve
özkaynaklarna iliúkin konsolide mali tablolarn, muhasebe kaytlar esas alnarak ve istatistiksel yöntemler de kullanlarak
uluslararas standartlara göre hazrlanmas ve yaymlanmasndan oluúur. Mali istatistik faaliyeti bütünlük, güvenilirlik,
kullanúllk, yöntemsel geçerlilik ve ulaúlabilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmekte ve hazrlanan mali istatistikler
Resmi østatistik Programnda belirlenen sürelerde yaynlanmaktadr.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

10.570.040
1.855.880
36.143.380

5.070.000

53.639.300

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

53.639.300
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7-Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin ve
planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama, nakit
yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim süreçleri,
birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9-Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Muhasebe Destek Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Bu faaliyet, e÷itim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacyla kamu mali yönetim biliúim sistemi
kurma, yönetme ve destek olma alt faaliyetlerini kapsar.
Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde halen kullanlmakta olan otomasyon sistemleri, bütçe hazrlk
çalúmalarnn baúlamasndan kesin hesabn kanunlaúmasna kadar geçen mali süreçlerin, birlikte çalúabilirlik esaslar
çerçevesinde, elektronik imza ve elektronik belge gibi teknolojik imkânlardan istifade edebilece÷i entegre bir yapya
kavuúturulacaktr. Altyaps, geliútirmeye uygun ve esnek bir mimaride tasarlanacak olan sistem, ihtiyaç halinde genel
yönetim kapsamnda yer alan di÷er kurum sistemleriyle de uyumlu çalúacaktr.
Söz konusu fonksiyonel süreçlerin entegre bir yapya kavuúturulmas sürecinde yürütülecek faaliyetler, ilgili paydaúlarla
birlikte Bütünleúik Kamu Mali Yönetim Biliúim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Plannda yer alan eylemlere ve belirlenen
çalúma takvime uygun olarak gerçekleútirilecektir.
Ayrca, bütünleúik harcama ve muhasebe biliúim altyapsnn kurulmasyla harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi
artrlacak, mali iúlemlere iliúkin süreçler daha hzl yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz
yöntemleri daha yaygn kullanlacaktr. Elektronik belge kullanmnn artmasna ba÷l olarak kaynak kullanmnda etkinlik
sa÷lanarak maliyetler düúürülecektir.
E÷itim ve sertifikasyona iliúkin olarak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamndaki
kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerini yürütecek olan muhasebe yetkilisi adaylarna sertifika e÷itimi ve e÷itim sonunda
yaplan snavda baúarl olanlara muhasebe yetkilisi sertifikas verilmektedir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

2.845.780
499.660
9.730.910

1.365.000

14.441.350

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

48

14.441.350

Performans Hedefi 8: Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları
olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe
hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç
yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim
süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir
yapıya kavuşturulacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI
Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali İstatistiklerin
Muhasebe Standartlara
HizmetlerininUygun
Daha Olarak
Etkin Yürütülmesini,
Rapor veSağlamak
Mali
Uluslararası
Hazırlanmasını veMali
Sunulmasını

Amaç

Amaç

østatistiklerin Uluslararas Standartlara Uygun Olarak Hazrlanmasn ve Sunulmasn
Sa÷lamak

Hedef

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini uygulamaya almak

Hedef

Bütünleúik Kamu Mali Yönetim Biliúim Sistemini uygulamaya almak

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

Performans Hedefi

Performans Hedefi

çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir
yapya kavuúturulacaktr.

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

Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idareleri ile ilgili tüm fonksiyonel süreçleri destekleyen, di÷er mali biliúim sistemleri ile etkileúimli çalúan, bilgi üreten ve bilgi
paylaúmnda bulunan, teknolojik imkânlara sahip devlet muhasebesi merkezli bütünleúik bir biliúim sistemi altyaps oluúturmak
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2016
2017
2018

Performans Göstergeleri

1 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin tamamlanma oranı

1 Bütünleúik Kamu Mali Yönetim Biliúim Sisteminin tamamlanma oran

Ölçü Birim

Yüzde

2016

2017
10

Yüzde

2018
20

30

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için geçerli olmak üzere mali yönetimin tüm paydaşları ile birlikte;
10başta merkezi yönetim
20 kapsamındaki kamu 30
idareleri
için geçerli
olmak üzere,
bütçeidareleri
kanunu için
hazırlıklarının
başlatılmasından,
kesin hesabın
kanunlaşmasına
kadarmerkezi
geçen aşamalarda
kullanılan
Merkezi
yönetim
kapsamndaki
kamu
geçerli olmak
üzere mali yönetimin
tümTBMM’de
paydaúlar
ile birlikte; baúta
yönetim kapsamndaki
otomasyon
süreç odaklı
yaklaşım
benimsenerek,
e-belge,
e-imza, e-arşiv,
yeni teknolojik
imkanlarakadar
sahipgeçen
bütünleşik
bir
kamu
idarelerisistemlerinde
için geçerli olmak
üzere,bir
bütçe
kanunu
hazrlklarnn
baúlatlmasndan,
kesine-fatura
hesabngibi
TBMM’de
kanunlaúmasna
aúamalarda
bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır.

kullanlan otomasyon sistemlerinde süreç odakl bir yaklaúm benimsenerek, e-belge, e-imza, e-arúiv, e-fatura gibi yeni teknolojik imkanlara sahip
bütünleúik
bir biliúim
sistemi
altyaps
oluúturulacaktr.
e-Belgeye
dayalı
yeni
Devlet
muhasebesi bilişim sisteminin
2

2

tamamlanma
oranı yeni
e-Belgeye
dayal
tamamlanma oran

Devlet

muhasebesi

biliúim

sisteminin

Yüzde

50

Yüzde

80

100

50 kabiliyetine sahip, kurumsal
80
Elektronik belgeye dayalı, süreç odaklı yaklaşımın benimsendiği, diğer otomasyon sistemleriyle entegrasyon
muhasebenin100

tutulabildiği,
açık kaynak
Devlet
Muhasebesi
Bilişim Sisteminin
hedeflenmektedir.
Elektronik
belgeye
dayal,kodlu
süreçYeni
odakl
yaklaúmn
benimsendi÷i,
di÷erkurulması
otomasyon
sistemleriyle entegrasyon kabiliyetine sahip, kurumsal muhasebenin
tutulabildi÷i, açk kaynak kodlu Yeni Devlet Muhasebesi Biliúim Sisteminin kurulmas hedeflenmektedir.
Merkezi Yönetim kapsamındaki muhasebe birimlerinin ödeme ve
3Merkezi Yönetim kapsamndaki muhasebe birimlerinin ödeme ve Yüzde
tahsilat işlemlerinin bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirilme oranı

3 tahsilat iúlemlerinin bankaclk sistemi aracl÷yla gerçekleútirilme Yüzde
oran

40

60

100

40
60
Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe birimleri veznelerinden yapılacak tahsilat ve ödeme işlemlerinin
tamamen bankacılık
sistemi yaracılığı100
ile gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.
Merkezi
Yönetim kapsamndaki
idarelerin muhasebe birimleri veznelerinden yaplacak tahsilat ve ödeme iúlemlerinin tamamen bankaclk sistemi
yaracl÷ ile gerçekleútirilmesi hedeflenmektedir.
4

Harcama sürecine ilişkin belgelerin e-belge formatına dönüştürülme

Yüzde

oranı sürecine iliúkin belgelerin e-belge formatna dönüútürülme
0
10
75
Harcama
4
Yüzde
oran
0
10
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri yönetmeliğinde yer alan belgeler birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun işleyen
harcama ve muhasebe
bilişim sistemi 75
(BKMYBS) kapsamında e-belgeye dönüştürülerek, harcama süreçlerinin elektronik ortamda işlemesi sağlanacaktır.
Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri yönetmeli÷inde yer alan belgeler birlikte çalúabilirlik esaslarna uygun iúleyen harcama ve muhasebe biliúim sistemi
(BKMYBS) kapsamnda e-belgeye dönüútürülerek, harcama süreçlerinin elektronik ortamda iúlemesi sa÷lanacaktr.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Faaliyetler
1 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması Faaliyeti

1 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti
2 Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

2 Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
3 Muhasebe Destek Faaliyeti

3 Muhasebe Destek Faaliyeti
Genel Toplam

Genel Toplam

Bütçe

Bütçe

158.352.311

Kaynak
øhtiyac
Bütçe Dışı
Bütçe Dú

13.946.218

3.754.751

176.053.280

176.053.280

158.352.311

0
0

13.946.218
3.754.751

Toplam

0

158.352.311

158.352.311
13.946.218

0
0
0

Toplam

13.946.218
3.754.751

0
0

3.754.751

176.053.280

176.053.280
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49

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7 - Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8 - Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin
ve planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama,
nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk
yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim
süreçleri, birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9 - Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (TAùRA)

Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalúmasn sa÷layacak
ve mali raporlarn düzenlenmesi ile kesin hesabn çkarlmasna temel olacak úekilde milletleraras standartlara uygun
olarak oluúturulan muhasebe sisteminin uygulamalar izlenerek oluúan tereddütlerin giderilmesine yönelik çalúmalar
yaplacaktr. Bakanl÷mz ayrca, genel bütçe kapsamndaki muhasebe kaytlarnn yaplmas görevini, ülke çapnda 1.243
muhasebe birimiyle yerine getirmektedir. Bu görev tutulan kaytlarn idarelere raporlanmasn, ödemelerin sa÷lkl ve
etkin úekilde gerçekleútirilmesini de kapsamaktadr.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

408.492.180
80.730.460
105.959.710

13.865.000

609.047.350

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

50

609.047.350

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7-Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin ve
planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama, nakit
yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim süreçleri,
birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9-Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti, genel yönetim kapsamndaki idarelerin gelir, gider, varlk, yükümlülük ve
özkaynaklarna iliúkin konsolide mali tablolarn, muhasebe kaytlar esas alnarak ve istatistiksel yöntemler de kullanlarak
uluslararas standartlara göre hazrlanmas ve yaymlanmasndan oluúur. Mali istatistik faaliyeti bütünlük, güvenilirlik,
kullanúllk, yöntemsel geçerlilik ve ulaúlabilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmekte ve hazrlanan mali istatistikler
Resmi østatistik Programnda belirlenen sürelerde yaynlanmaktadr.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

10.570.040
1.855.880
36.143.380

5.070.000

53.639.300

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

53.639.300
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7-Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin ve
planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama, nakit
yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim süreçleri,
birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9-Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Muhasebe Destek Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Bu faaliyet, e÷itim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacyla kamu mali yönetim biliúim sistemi
kurma, yönetme ve destek olma alt faaliyetlerini kapsar.
Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde halen kullanlmakta olan otomasyon sistemleri, bütçe hazrlk
çalúmalarnn baúlamasndan kesin hesabn kanunlaúmasna kadar geçen mali süreçlerin, birlikte çalúabilirlik esaslar
çerçevesinde, elektronik imza ve elektronik belge gibi teknolojik imkânlardan istifade edebilece÷i entegre bir yapya
kavuúturulacaktr. Altyaps, geliútirmeye uygun ve esnek bir mimaride tasarlanacak olan sistem, ihtiyaç halinde genel
yönetim kapsamnda yer alan di÷er kurum sistemleriyle de uyumlu çalúacaktr.
Söz konusu fonksiyonel süreçlerin entegre bir yapya kavuúturulmas sürecinde yürütülecek faaliyetler, ilgili paydaúlarla
birlikte Bütünleúik Kamu Mali Yönetim Biliúim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Plannda yer alan eylemlere ve belirlenen
çalúma takvime uygun olarak gerçekleútirilecektir.
Ayrca, bütünleúik harcama ve muhasebe biliúim altyapsnn kurulmasyla harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi
artrlacak, mali iúlemlere iliúkin süreçler daha hzl yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz
yöntemleri daha yaygn kullanlacaktr. Elektronik belge kullanmnn artmasna ba÷l olarak kaynak kullanmnda etkinlik
sa÷lanarak maliyetler düúürülecektir.
E÷itim ve sertifikasyona iliúkin olarak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamndaki
kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerini yürütecek olan muhasebe yetkilisi adaylarna sertifika e÷itimi ve e÷itim sonunda
yaplan snavda baúarl olanlara muhasebe yetkilisi sertifikas verilmektedir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

2.845.780
499.660
9.730.910

1.365.000

14.441.350

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

52

14.441.350

Performans Hedefi 9: Mali istatistik raporlamalarının uluslararası
standartlara uyum düzeyini artıracak olan muhasebe politikalarındaki
değişiklikler tespit edilecek ve bu konuda raporlama çalışmaları
yürütülecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Amaç

Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali
Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali
İstatistiklerin
Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanmasını ve Sunulmasını
østatistiklerin Uluslararas Standartlara Uygun Olarak Hazrlanmasn ve
Sağlamak
Sunulmasn Sa÷lamak

Hedef
Hedef

Maliistatistikleri
istatistiklerivevemali
mali
raporlar
uluslararas
standartlara
uyumlu
Mali
raporları
uluslararası
standartlara
tam tam
uyumlu
hale hale
getirmek
getirmek
ve mali raporlamada
ve hesapartırmak
verebilirli÷i artrmak
ve
mali raporlamada
şeffaflığı ve úeffafl÷
hesap verebilirliği

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Mali

istatistik

raporlamalarnn

uluslararas

Mali istatistik raporlamalarının uluslararası standartlara
standartlara uyum düzeyini artracak olan muhasebe
uyum düzeyini artıracak olan muhasebe politikalarındaki
politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
değişiklikler
tespit edilecek ve bu konuda raporlama
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.
çalışmaları yürütülecektir.

Performans Hedefi

Performans Hedefi

Genel yönetim sektörü kapsamndaki kamu idareleri arasnda karúlkl yaplan ve konsolidasyona konu olan iúlemleri tespit etmek ve bu iúlemleri konsolide mali
istatistik
tablolarndan
çkarmak,
Kamu kamu
Harcama
ve Muhasebe
Biliúim yapılan
Sistemine
(KBS) veri giriúikonu
yapan
hatalarn
önlenmesi
Genel yönetim
sektörü
kapsamındaki
idareleri
arasında karşılıklı
ve konsolidasyona
olanidarelerin
işlemleri yaptklar
tespit etmek
ve bu
işlemleri amacyla
konsolide kontrol
mali
setlerini
entegreçıkarmak,
ederek istatistik
tablolarnn
kalitesinin
artrma
çalúmalarna
devam idarelerin
edilecektir.
istatistiksisteme
tablolarından
Kamu Harcama
ve güvenilirlik
Muhasebe ve
Bilişim
Sistemine
(KBS)
veri girişi yapan
yaptıkları hataların önlenmesi amacıyla kontrol

setlerini sisteme entegre ederek istatistik tablolarının güvenilirlik ve kalitesinin artırma çalışmalarına devam edilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birim
2016

Performans
Göstergeleri
Net denge ile net mali
denge arasndaki
fark gösteren istatistiksel Ölçü Birimi
1
Binde
hatann GSYH’ye orann ‰3’ten düúük olmas

2016

Net denge ile net mali denge arasındaki farkı gösteren istatistiksel
1
Binde
Net denge
ile GSYH’ye
net mali oranın
denge‰3’ten
tablosundaki
hatanın
düşük farkn
olmasıazaltlmasna iliúkin iyileútirmeler yapmak.

2017

0,077

2017

0,077

2018
0,07

2018

0,07

0,06

0,06

Veri giriúindeki hatalarn önlenmesi amacyla sisteme entegre edilen
2Net denge ile net mali denge tablosundaki farkın azaltılmasına ilişkin iyileştirmeler
Adetyapmak.
kontrol setleri says (Kümülatif)

141
160
180
Kamu Veri
Harcama
ve Muhasebe
Biliúim Sistemine
verientegre
giriúi yapan
girişindeki
hataların önlenmesi
amacıyla(KBS)
sisteme
edilen idarelerin yaptklar hatalarn önlenmesi amacyla kontrol setlerini sisteme
2
Adet
entegre
ederek
istatistik
kontrol
setleri
sayısıtablolarnn
(Kümülatif) güvenilirlik ve kalitesinin artrmak.

141

160

180

Genel yönetim sektörü bilançosunda konsolide edilemeyen tutarlarn
yaptıkları hataların önlenmesi amacıyla kontrol setlerini sisteme entegre
3Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) veri girişi yapan idarelerin
Yüzde
bilançonun
tutarna
oran ve kalitesinin artırmak.
ederek
istatistiktoplam
tablolarının
güvenilirlik
1,33
1
0,9
Genel Genel
yönetim
sektörüsektörü
bilançosu
hazrlanrken
konsolide
edilemeyen
tutarlarn azaltlmasna iliúkin iyileútirmeler yapmak.
yönetim
bilançosunda
konsolide
edilemeyen
tutarların

3

Yüzde

bilançonun toplam tutarına oranı

4 Mali istatistiklere iliúkin üretilen mali analiz raporu says (Kümülatif)

1,33

Adet

1

0

0,9

1

1*

Genel
yönetim sektörü
bilançosu
konsolide
edilemeyen tutarların
ilişkin iyileştirmeler yapmak.
Mali
istatistiklere
iliúkin mali
analizhazırlanırken
raporu hazrlanr
ve kamuoyunun
bilgisine azaltılmasına
sunmak.
Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin kamu özel iúbirli÷i Adet
Adet
5 4 Mali istatistiklere ilişkin üretilen mali analiz raporu sayısı (Kümülatif)
uygulamalarna iliúkin hazrlanan rapor says (Kümülatif)

0

1

0

Mali istatistiklere ilişkin mali analiz raporu hazırlanır ve kamuoyunun bilgisine sunmak.

1*

1

1*

Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin kamu özel iúbirli÷i uygulamalarna iliúkin özel bir rapor hazrlayarak kamuoyuna sunulacaktr.
* Söz konusu
göstergeler
2018 ylndan
itibaren
kümülatif
olarak
edilmeye baúlanacaktr.
Genel yönetim
kapsamındaki
kamu
idarelerinin
kamu
özeltakip
işbirliği

5

uygulamalarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı (Kümülatif)

Adet

0

Faaliyetler

Kaynak øhtiyac
1

1*

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kamu özel işbirliği uygulamalarına ilişkin özel bir rapor
hazırlayarak kamuoyuna
sunulacaktır. Toplam
Bütçe
Bütçe Dú
* Söz konusu göstergeler 2018 yılından itibaren kümülatif olarak takip edilmeye başlanacaktır.
1 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti
2 Mali østatistiklerin Üretilmesi FaaliyetiFaaliyetler
3 Muhasebe Destek Faaliyeti

1 Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaştırılması Faaliyeti

42.633.315
3.754.751

Bütçe

0

Kaynak İhtiyacı

0

Bütçe Dışı

42.633.315
3.754.751

Toplam

1.010.895

0

1.010.895

42.633.315

0

2 Mali İstatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

3.754.751

0

3.754.751

3 Muhasebe Destek Faaliyeti

1.010.895

0

1.010.895

47.398.960

0

47.398.960

Genel Toplam

Genel Toplam

47.398.960

0

42.633.315

47.398.960

53
53

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7 - Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8 - Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin
ve planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama,
nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk
yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim
süreçleri, birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9 - Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)
12.01.32.62 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (TAùRA)

Genel yönetim kapsamndaki kamu idarelerinin; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalúmasn sa÷layacak
ve mali raporlarn düzenlenmesi ile kesin hesabn çkarlmasna temel olacak úekilde milletleraras standartlara uygun
olarak oluúturulan muhasebe sisteminin uygulamalar izlenerek oluúan tereddütlerin giderilmesine yönelik çalúmalar
yaplacaktr. Bakanl÷mz ayrca, genel bütçe kapsamndaki muhasebe kaytlarnn yaplmas görevini, ülke çapnda 1.243
muhasebe birimiyle yerine getirmektedir. Bu görev tutulan kaytlarn idarelere raporlanmasn, ödemelerin sa÷lkl ve
etkin úekilde gerçekleútirilmesini de kapsamaktadr.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

408.492.180
80.730.460
105.959.710

13.865.000

609.047.350

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

54

609.047.350

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7-Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin ve
planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama, nakit
yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim süreçleri,
birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9-Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Mali istatistiklerin üretilmesi faaliyeti, genel yönetim kapsamndaki idarelerin gelir, gider, varlk, yükümlülük ve
özkaynaklarna iliúkin konsolide mali tablolarn, muhasebe kaytlar esas alnarak ve istatistiksel yöntemler de kullanlarak
uluslararas standartlara göre hazrlanmas ve yaymlanmasndan oluúur. Mali istatistik faaliyeti bütünlük, güvenilirlik,
kullanúllk, yöntemsel geçerlilik ve ulaúlabilirlik ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmekte ve hazrlanan mali istatistikler
Resmi østatistik Programnda belirlenen sürelerde yaynlanmaktadr.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

10.570.040
1.855.880
36.143.380

5.070.000

53.639.300

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

53.639.300

55

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

7-Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve gözetimin
artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine devredilecektir.
8-Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik tahmin ve
planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe uygulama, nakit
yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlk yönetimi,
muhasebe ve mali raporlama, izleme ve de÷erlendirme ile denetim süreçleri,
birlikte çalúabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleúik bir yapya
kavuúturulacaktr.
9-Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

Faaliyet Ad

Muhasebe Destek Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.32.00 - MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ (MERKEZ)

Bu faaliyet, e÷itim ve sertifikasyon, karar destek süreçlerinin güçlendirilmesi amacyla kamu mali yönetim biliúim sistemi
kurma, yönetme ve destek olma alt faaliyetlerini kapsar.
Merkezi yönetim kapsamndaki kamu idarelerinde halen kullanlmakta olan otomasyon sistemleri, bütçe hazrlk
çalúmalarnn baúlamasndan kesin hesabn kanunlaúmasna kadar geçen mali süreçlerin, birlikte çalúabilirlik esaslar
çerçevesinde, elektronik imza ve elektronik belge gibi teknolojik imkânlardan istifade edebilece÷i entegre bir yapya
kavuúturulacaktr. Altyaps, geliútirmeye uygun ve esnek bir mimaride tasarlanacak olan sistem, ihtiyaç halinde genel
yönetim kapsamnda yer alan di÷er kurum sistemleriyle de uyumlu çalúacaktr.
Söz konusu fonksiyonel süreçlerin entegre bir yapya kavuúturulmas sürecinde yürütülecek faaliyetler, ilgili paydaúlarla
birlikte Bütünleúik Kamu Mali Yönetim Biliúim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Plannda yer alan eylemlere ve belirlenen
çalúma takvime uygun olarak gerçekleútirilecektir.
Ayrca, bütünleúik harcama ve muhasebe biliúim altyapsnn kurulmasyla harcama süreçlerindeki kontrol düzeyi
artrlacak, mali iúlemlere iliúkin süreçler daha hzl yerine getirilecek ve karar alma süreçlerinde istatistiksel analiz
yöntemleri daha yaygn kullanlacaktr. Elektronik belge kullanmnn artmasna ba÷l olarak kaynak kullanmnda etkinlik
sa÷lanarak maliyetler düúürülecektir.
E÷itim ve sertifikasyona iliúkin olarak, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamndaki
kamu idarelerinde muhasebe hizmetlerini yürütecek olan muhasebe yetkilisi adaylarna sertifika e÷itimi ve e÷itim sonunda
yaplan snavda baúarl olanlara muhasebe yetkilisi sertifikas verilmektedir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

2.845.780
499.660
9.730.910

1.365.000

14.441.350

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

56

14.441.350

Performans Hedefi 10: Vergi mevzuatında kayıt dışılığa neden olacak
düzenlemelerden kaçınılacak, kayıtlı ekonomi büyütülecektir.

PERFORMANS
PERFORMANS HEDEFø
HEDEFİ TABLOSU
ødare
İdareAd
Adı

12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç

Kayt Dú Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçlar Azaltmak

Hedef

Vergiye gönüllü uyumu destekleyen, uyumsuz mükellefler üzerinde caydrc vergi
politikalar
oluúturmak
Vergiye gönüllü
uyumu destekleyen, uyumsuz mükellefler üzerinde caydırıcı vergi

12 - MALİYE BAKANLIĞI

Amaç

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak

Hedef

politikaları oluşturmak
Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden olacak
Vergi
mevzuatında kaçnlacak,
kayıt dışılığa kaytl
neden ekonomi
olacak
düzenlemelerden
düzenlemelerden
kaçınılacak,
kayıtlı
ekonomi
büyütülecektir.

Performans Hedefi

Performans Hedefi

büyütülecektir.

Kayt dú ekonomi ile mücadele edilmesi; haksz rekabetin önlenmesi, kaynak da÷lmnda etkinli÷in sa÷lanmas, yatrm ortamnn iyileútirilmesi, ekonomide rekabet
Kayıt dışı
ile mücadele
edilmesi;
haksız rekabetin
kaynaksürdürülebilirli÷in
dağılımında etkinliğin
sağlanması,
yatırımbüyük
ortamının
ekonomide
rekabet
gücünün
ve ekonomi
kamu gelirlerinin
kalitesinin
artrlmas
ile kamu önlenmesi,
mali degelerinde
sa÷lanmas
açsndan
önemiyileştirilmesi,
arz etmektedir.
Kaytl ekonomiye
geçiúin
özendirilmesi
kayt dúkalitesinin
ekonomiyle
mücadele
için gerekli
vergisel düzenlemeler
yaplmasna
yönelik
çalúmalara
gücünün
ve kamu ve
gelirlerinin
artırılması
ile kamu
mali degelerinde
sürdürülebilirliğin
sağlanması
açısından
büyükdevam
önem edilecektir.
arz etmektedir. Kayıtlı ekonomiye

geçişin özendirilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele için gerekli vergisel düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birim
2016
2017

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

Kaytl ekonomiyi geniúletmeye yönelik mevzuat düzenlemeleri says
1
Adet
(Kümülatif)

1 Kayıtlı ekonomiyi genişletmeye yönelik mevzuat düzenlemeleri sayısı

2016

2018

2017

2018

2

Adet

3

1*

Kaytl ekonomiyi geniúletmeye yönelik mevzuat düzenlemelerinin yaplmas ekonominin daha fazla kayt altna
ve sosyal adaletin
2 alnmas, vergi adaleti
3
1*
daha fazla geliúmesi anlamna gelmektedir.

Kayıtlı ekonomiyi genişletmeye yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması ekonominin daha fazla kayıt altına alınması, vergi adaleti ve sosyal adaletin
fazla gelişmesi
gelmektedir.
* daha
Söz konusu
göstergeanlamına
2018 ylndan
itibaren kümülatif olarak takip edilmeye baúlanacaktr.
Kaynak øhtiyac

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

Faaliyetler
1

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve Uyumlaútrma
Faaliyeti

Vergi Mevzuatını Geliştirme ve Uluslararası Vergi Mevzuatını İzleme ve Uyumlaştırma
1
Faaliyeti Geliúmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti
2 Ekonomik

2 Ekonomik
Genel
Toplam Gelişmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Kaynak
İhtiyacı
Bütçe
Dú

Bütçe

Bütçe Dışı

1.096.200

Toplam
0

1.096.200

0

522.000
1.618.200

00

1.618.200

0

522.000

0

Toplam

1.096.200

1.096.200

522.000

522.000
1.618.200
1.618.200

57
57

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

1 - Vergi taban adil ve öngörülebilir bir úekilde geniúletilecektir.
3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.
10 - Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden olacak düzenlemelerden kaçnlacak,
kaytl ekonomi büyütülecektir.

Faaliyet Ad

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve
Uyumlaútrma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Gelir Politikalar Genel Müdürlü÷ü kanunla verilmiú bulunan görevleri yerine getirmek üzere, vergi mevzuatn geliútirme
faaliyetlerine 2018 ylnda da devam edecektir. Gerek Bakanl÷mzn gerekse di÷er kamu kurum ve kuruluúlarnn vergi
mevzuatna iliúkin yapt÷ düzenlemeler temel politika metinlerinde yer alan amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak
de÷erlendirilmekte ve ilgili kamu kurum ve kuruluúlaryla paylaúlmaktadr. Genel Müdürlü÷ün devlet gelirlerine iliúkin
kanun ve kararname taslaklarnn hazrlanmasyla ilgili çalúmalar yürütmesi, devlet gelirlerine etkisi olan kanun tasar
ve tekliflerini devlet gelirleri politikas açsndan inceleyerek görüú bildirmesi temel görev ve fonksiyonlar arasnda yer
almaktadr. Bu görev ve fonksiyonlar yerine getirilirken paydaúlarn görüúü alnmakta, ortak aklla mevzuat
düzenlemelerine yön verilmesi sa÷lanmaktadr. Ayrca yaplan mevzuat düzenlemeleri konusunda geri bildirimler dikkate
alnmakta ve konu ile ilgili daha sonra yaplan çalúmalar da de÷erlendirilmektedir. Vergisel düzenleme ve geliúmelere
iliúkin raporlar hazrlanmakta, bu raporla ekonomik, mali ve vergisel görünüm de÷erlendirilmekte ve bu konuda üst
yönetim bilgilendirilmektedir. Öte yandan Genel Müdürlük uluslararas kuruluúlarla ve organizasyonlarla vergi iliúkilerini
yürütmek, ikili ve çok tarafl anlaúmalar ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaúmalaryla ilgili çalúmalar ve müzakereleri
yapmak, vergi mevzuat ile ilgili olarak Avrupa Birli÷i müktesebatna uyum çalúmalarn yürütmek görevlerini de
yürütmektedir.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

2.214.100
319.900
1.085.000

35.000

3.654.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac
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3.654.000

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

3 - Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.
10 - Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden olacak düzenlemelerden kaçnlacak,
kaytl ekonomi büyütülecektir.

Faaliyet Ad

Ekonomik Geliúmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.38.00 - GELøR POLøTøKALARI GENEL MÜDÜRLÜöÜ

Maliye Bakanl÷ ve üst yönetimi bilgilendirmek ile maliye politikalarnn geliútirilmesi ve uygulanmasnda
makroekonomik çerçevenin sa÷lkl bir úekilde de÷erlendirilebilmesi amacyla ekonomik geliúmeler düzenli olarak analiz
edilmekte ve raporlanmaktadr. Orta vadeli makroekonomik tahminler üretilmekte ve düzenli olarak revize edilmektedir.
Dünyada ve Türkiye'de ekonomiye iliúkin kritik temalarda bilgi notlar hazrlanmakta ve üst yönetime sunulmakta olup
makroekonomik konulara iliúkin konuúma, sunum ve çeúitli görüúme ve toplantlar için gerekli bilgi altyaps
hazrlanmaktadr.
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

632.600
91.400
310.000

10.000

1.044.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

1.044.000
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Performans Hedefi 11: Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmeye
öncelik verilmek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve
vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFø TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak

Amaç

Kayt Dú Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçlar Azaltmak

Hedef

Vergi denetimi aracılığıyla kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek

Hedef

Vergi denetimi aracl÷yla kayt dú ekonomi ile mücadele etmek

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

Performans Hedefi

Performans Hedefi

edilecek ve vergi denetiminin etkinli÷i artrlacaktr.
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek üzere; vergi denetimleri objektif, risk analizine dayalı ve gelir politikası başta olmak üzere makroekonomik hedeflere uyumlu
Kayt
dú gerçekleştirilecektir.
ekonomi ile mücadele
etmek
vergi
objektif,
risk analizine
gelir politikas
baúta olmak
üzere
makroekonomik
hedeflere
uyumlu
olarak
Risk
Analizüzere;
Sistemi
ile denetimleri
gerçekleştirilecek
verimli
ve etkindayal
vergi ve
denetimleri
sayesinde
kayıt dışı
kalan
işlemler belirlenerek
bunların
olarak
gerçekleútirilecektir.
Analizyapılacaktır.
Sistemi ileRisk
gerçekleútirilecek
verimli
etkin
dú kalan
iúlemler gruplar
belirlenerek
bunlarn
vergilendirilmesine
yönelik Risk
çalışmalar
Analiz Sisteminde;
her ve
türlü
bilgi,vergi
veri denetimleri
ve istatistik sayesinde
kullanılarak kayt
mükelleflerin
faaliyetleri
ve sektörler
vergilendirilmesine
yönelikmukayeseler
çalúmalar yaplacaktr.
Analizriskli
Sisteminde;
türlü bilgi,
verialanları
ve istatistik
kullanlarak
mükelleflerin
faaliyetleri gruplar ve sektörler
itibarıyla analiz edilecek,
yapılacak ve Risk
bu suretle
sektör veher
mükellefler
ile risk
ve dereceleri
objektif
olarak belirlenecektir.
itibaryla
analiz
edilecek,
mukayeseler
yaplacak
ve bu suretle
riskli için
sektör
mükellefler
ile risk
alanlar
ve dereceleri
objektif
olarak
belirlenecektir.
Mükellef
hak ve
yükümlülüklerine
ilişkin
olarak farkındalık
yaratmak
dış ve
paydaşlara
yönelik
eğitim,
seminer,
konferans
ve video
çalışmalarına
devam edilecektir.
Elektronik
ağırlık verilerek
denetim
zamanda
dahae÷itim,
fazla mükellef,
ve sektör
hakkında
inceleme yapılacaktır.
Mükellef
hak denetime
ve yükümlülüklerine
iliúkin
olarak kapasitesi
farkndalkgüçlendirilecek
yaratmak için ve
dú aynı
paydaúlara
yönelik
seminer,konu
konferans
ve video
çalúmalarna
devam edilecektir.
Ayrıca denetim
kapasitesinin
güçlendirilmesi
amacıyla, güçlendirilecek
insan kaynaklarıve
üzerinde
titizlikle durulmaya
personelimizin
verimlilikinceleme
ilkesi çerçevesinde
Elektronik
denetime
a÷rlk verilerek
denetim kapasitesi
ayn zamanda
daha fazlave
mükellef,
konu vegörevlerini
sektör hakknda
yaplacaktr.yerine
getirebilmeleri
doğrultusundaki
eğitim çalışmalarına
edilecektir.üzerinde
Yine idarenin
işleyişine rehberlik
etmek üzere
elektronik
teftişilkesi
yöntemleri
kullanılarak
Ayrca
denetim kapasitesinin
güçlendirilmesi
amacyla,devam
insan kaynaklar
titizlikleiyidurulmaya
ve personelimizin
görevlerini
verimlilik
çerçevesinde
yerine
yapılan teftişlere
ağırlık verilecektir.
getirebilmeleri
do÷rultusundaki
e÷itim çalúmalarna devam edilecektir. Yine idarenin iyi iúleyiúine rehberlik etmek üzere elektronik teftiú yöntemleri kullanlarak
yaplan teftiúlere a÷rlk verilecektir.

Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
1 İncelenen mükellef sayısı
1 øncelenen mükellef says

Ölçü Birimi
Ölçü Birim
Adet
Adet

Cari yıl içinde incelemeye tabi tutulan mükellef sayısını ifade eder.
Cari yl içinde incelemeye tabi tutulan mükellef saysn ifade eder.
2 İncelenen matrahtaki artış oranı
2 øncelenen matrahtaki artú oran

2016
2016

2017
2017

2018
2018

49.817
49.817

50.000
50.000

55.000
55.000

10
10

10
10

10
10

16,26
16,26

18
18

2020

11
11

11
11

2020

100
100

120
120

140
140

5.416
5.416

5.805
5.805

6.000
6.000

Yüzde
Yüzde

Cari yıl içinde incelenen matrahtaki artış oranını ifade eder.
Cari yl içinde incelenen matrahtaki artú orann ifade eder.
RiskAnaliz
Analiz Sistemi
Sistemi kaynakl
kaynaklı vergi
vergi incelemelerinin
incelemelerinin toplam
toplam vergi
vergi
Risk
Yüzde
3 3 incelemeleri içerisindeki oranı
Yüzde
incelemeleri içerisindeki oran

Cari
içindeRisk
RiskAnaliz
AnalizSistemi
Sistemikaynakl
kaynaklı vergi
vergi incelemelerinin
içerisindeki
oranını
ifade
eder.
Cari
ylyıl
içinde
incelemelerinintoplam
toplamvergi
vergiincelemeleri
incelemeleri
içerisindeki
orann
ifade
eder.
Sürekli
gözetimkapsamnda
kapsamındaizlenen
izlenen ÖTV
ÖTV mükellefi
mükellefi sayısı
4 4Sürekli
gözetim
says

Adet
Adet

Cari
içindesürekli
sürekligözetim
gözetimkapsamnda
kapsamında izlenen ÖTV
Cari
ylyıl
içinde
ÖTV mükellefi
mükellefisayısı
saysifade
ifadeeder.
eder.

5 5Elektronik
edilen birim
birimsayısı
says
Elektronikteftiú
teftişyöntemleriyle
yöntemleriyle teftiú
teftiş edilen

Adet
Adet

Cari
ylyıl
içinde
teftiú edilen
edilenbirim
birimsayısı
saysifade
ifadeeder.
eder.
Cari
içindeElektronik
ElektronikTeftiú
Teftiş yöntemleriyle
yöntemleriyle teftiş
6 6Vergi
Müfettiúlerine
süresi
Vergi
Müfettişlerineylyıliçinde
içindeverilen
verilen e÷itim
eğitim süresi

Saat
Saat

Cari
ylyıl
içinde
süresini ifade
ifadeeder.
eder.
Cari
içindeVergi
VergiMüfettiúerine
Müfettişerineverilen
verilen e÷itim
eğitim süresini
7 7Hazrlanan
says (Kümülatif)
(Kümülatif)
Hazırlanane÷itim
eğitimvevebilgilendirme
bilgilendirme videosu
videosu sayısı

Adet
Adet

1
1

5

5

50
50

70
70

8

8

Cari yl içinde hazrlanan e÷itim ve bilgilendirme videosu ifade eder.
Cari yıl içinde hazırlanan eğitim ve bilgilendirme videosu ifade eder.
8 Dú paydaúlara verilen e÷itim, seminer ve konferans süresi
8 Dış paydaşlara verilen eğitim, seminer ve konferans süresi

Saat
Saat

Cari yl içinde dú paydaúlara verilen e÷itim, seminer ve konferans süresi ifade eder.
Cari yıl içinde incelenen matrahtaki artış oranını ifade eder.
Faaliyetler
Faaliyetler
1 Vergi Denetimi ve Kayt Dú Ekonomi øle Mücadele Faaliyeti
1 Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Faaliyeti
Genel Toplam
Genel Toplam
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Bütçe
Bütçe
800.179.000
800.179.000
800.179.000
800.179.000

Kaynak øhtiyac
Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dú
Bütçe Dışı

100
100

Toplam
Toplam
0

800.179.000
800.179.000

0
0

800.179.000
800.179.000

0
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

Kaytl ekonomiyi büyütmek ve geniúletmeye öncelik verilmek üzere üst düzey kamusal
mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinli÷i artrlacaktr.

Faaliyet Ad

Vergi Denetimi ve Kayt Dú Ekonomi øle Mücadele Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.00.00.22 - VERGø DENETøM KURULU BAùKANLIöI

Kayt dú ekonomi “devletin bilgisi dúnda gerçekleúen ekonomik faaliyetler” olarak tanmlanmaktadr. Bu durum, gerek
ekonomik büyüme gerekse ekonomik istikrar temin etmek için devletin uygulad÷ makroekonomik ve genelde “telafi edici”
politikalarn etkinli÷inde aúnma meydana getirmektedir. Kayt dú ekonominin büyümesi, kaytl ekonominin küçülmesine neden
olarak devletin vergi gelirlerinin azalmasna yol açmaktadr. Kayt dú ekonomi mali, ekonomik ve sosyal nedenlerle olabilece÷i
gibi hukuki ve idari nedenlerle de ortaya çkabilmektedir.
Kayt dú ekonomi ile mücadele kapsamnda, kayt dú ekonomiyi caydran, kamuya olan güveni artran düzenlemeler yaplacak ve
denetim süreçleri elektronik ortamda gerçekleútirilerek denetim faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik artrlacaktr.
Kayt dú ekonomiyle mücadele, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir da÷lm ve istihdam gibi birçok makroekonomik
unsurun iyileúmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrca kamu gelirlerinin artmasna katkda
bulunacaktr. Bakanl÷mz bu bilinçle uygulamaya koydu÷u eylem planlaryla kaytl ekonominin yaygnlaútrlmas ve kayt dú
ekonominin azaltlmasna yönelik çalúmalarna bu dönemde de kararllkla devam edecektir.
Rekabeti engelleyerek ekonomik büyümeyi yavaúlatan, vergi gelirlerini azaltan, gelir da÷lmn bozarak yoksullu÷u artran, kamu
kaynaklarnn israf edilmesine yol açan, kamu kurumlarna, yöneticilerine ve adalet sistemine duyulan güveni zedeleyen ve
toplumda ahlaki bozulmaya neden olan yolsuzlukla etkin bir úekilde mücadele edilecektir.
Ekonomik hayatn ve iliúkilerin sürekli olarak geliúmesi ve çeúitlenmesi, finansal piyasalardaki derinleúme, yeni finansal araçlarn
ortaya çkmas, biliúim teknolojilerindeki geliúmeler ve küreselleúme mali suçun gerek kapsam gerekse co÷rafi anlamda snrlarnn
çizilmesini güçleútirmektedir. Mali suçlarla mücadelede kurumlar aras koordinasyon ve iúbirli÷i çalúmalar yürütülerek kamuda
genel bir biliúim politikasnn oluúmasna katk sa÷lanacaktr. Bilgi iúlem sistemlerinin birbirlerini karúlkl olarak kontrol
edebilecek mekanizmalara sahip olmas sa÷lanarak mali suçlarla mücadele daha etkin bir úekilde sürdürülecektir.
Kaytl ekonomi açsndan risk oluúturan di÷er bir unsur ise suç gelirlerinin aklanmas faaliyetleridir. Bu faaliyetler, mali
kurumlarn ekonomiyle bütünleúmesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ayn zamanda, baz sektörlerin ekonomik gücünü
zayflatarak ekonominin iúleyiú ve dengesini bozmaktadr. Bu sebeple, risk odakl analiz ve denetimler gerçekleútirilecek, paydaúlara
yönelik e÷itim faaliyetleri artrlacak, iúbirli÷i ve koordinasyon alannda proaktif çalúmalar yürütülecek ve gerekli düzenlemeler
hayata geçirilerek mali suçlarla mücadele daha etkin sürdürülecektir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

602.926.000
70.262.000
101.491.000

25.500.000

800.179.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

800.179.000
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Performans Hedefi 12: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin
finansmanı kapsamında daha hızlı ve etkin değerlendirme çalışmaları
ve denetimler gerçekleştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS
HEDEFø TABLOSU
İdare Adı
ødare Ad

12 - MALİYE BAKANLIĞI
12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçları Azaltmak
Kayt Dú Ekonomi ile Mücadele Etmek ve Mali Suçlar Azaltmak

Hedef
Hedef

Suç gelirlerinin
gelirlerinin aklanması
ekonomik
güvenliği
esas
alanalan
Suç
aklanmasveveterörün
terörünfinansmanıyla
finansmanyla
ekonomik
güvenli÷i
esas
etkin bir mücadele yürütmek
etkin bir mücadele yürütmek

Suç
gelirlerinin aklanması
Suç gelirlerinin
aklanmas ve
ve terörizmin
terörizmin finansmanı
finansman
kapsamında
hızlı ve
etkinve
değerlendirme
çalışmaları
kapsamndadaha
daha
hzl
etkin de÷erlendirme
ve
denetimler
çalúmalar
vegerçekleştirilecektir.
denetimler gerçekleútirilecektir.

PerformansHedefi
Hedefi
Performans

Aklama
veve
terörizmin
temel boyutu bulunmaktadr.
Suç gelirlerinin
gelirlerininaklanması
aklanmasveveterörizmin
terörizmin
Aklama
terörizminfinansmanyla
finansmanıylamücadelenin
mücadelenin bastrc
bastırıcı ve
ve önleyici
önleyici tedbirler
tedbirler olmak
olmak üzere iki temel
bulunmaktadır. Suç
finansmanıylamücadelenin
mücadelenin en
en önemli
önemli unsurlarından
tedbirler
kapsamında;
suçun,
suçlunun
ve aralarındaki
illiyet bağının
ortaya konmasına
yönelik yapılan
finansmanyla
unsurlarndanbiri,
biri,bastırıcı
bastrc
tedbirler
kapsamnda;
suçun,
suçlunun
ve aralarndaki
illiyet ba÷nn
ortaya konmasna
yönelik
analiz analiz
ve değerlendirme
çalışmalarıdır.
Bunun yanı
sıra,yan
önleyici
suçun işlenmesinin
önlenmesine
yönelik alınan
tedbirlerin
yaplan
ve de÷erlendirme
çalúmalardr.
Bunun
sra, tedbirler
önleyici kapsamında,
tedbirler kapsamnda,
suçun iúlenmesinin
önlenmesine
yönelik
alnanyükümlüler
tedbirlerintarafından
yükümlüler
uygulanıpuygulanp
uygulanmadığına
yönelik gerçekleştirilen
denetimlerdir.
Yükümlü Yükümlü
kuruluşları kuruluúlar
nezdinde gerçekleştirilen
denetim çalışmaları,
suç gelirlerisuç
ve gelirleri
terörünve
tarafndan
uygulanmad÷na
yönelik gerçekleútirilen
denetimlerdir.
nezdinde gerçekleútirilen
denetim çalúmalar,
finansmanı
ile mücadelede
ayrı birayr
öneme
sahiptir.
Söz konusu
denetimler
ile adli
yaptırımlar
uygulanmakta
ve ayrıca
yükümlüler
nezdinde
önemli
bir
terörün
finansman
ile mücadelede
bir öneme
sahiptir.
Söz konusu
denetimler
ileve
adliidari
ve idari
yaptrmlar
uygulanmakta
ve ayrca
yükümlüler
nezdinde
önemli
birfarkındalık
farkndalkoluşturulmaktadır.
oluúturulmaktadr.
Ayrıca, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede getirilen önleyici tedbirlerin yükümlülerce uygulanması, aklama fiillerinin ortaya çıkarılması,
Ayrca, suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansmanyla mücadelede getirilen önleyici tedbirlerin yükümlülerce uygulanmas, aklama fiillerinin ortaya
engellenmesi ve finansal sistemin bu suçların işlenmesinde araç olarak kullanılmasının önlenmesi açısından yürütülen eğitim ve farkındalık arttırıcı faaliyetlerle, anılan
çkarlmas, engellenmesi ve finansal sistemin bu suçlarn iúlenmesinde araç olarak kullanlmasnn önlenmesi açsndan yürütülen e÷itim ve farkndalk arttrc
suçlarla mücadelede doğrudan veya dolaylı görev alan diğer paydaşlarla yapılan benzeri faaliyetlere MASAK tarafından büyük önem verilmektedir.
faaliyetlerle, anlan suçlarla mücadelede do÷rudan veya dolayl görev alan di÷er paydaúlarla yaplan benzeri faaliyetlere MASAK tarafndan büyük önem
verilmektedir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2016
2017
2018

Performans Göstergeleri

1 Cari yılda alınan şüpheli işlem bildirimi sayısı

Ölçü Birim
Adet

2016

2017

2018

132.570
150.000
125.000
132.570
150.000
125.000
Şüpheli İşlem Bildirimleri (ŞİB), mevzuatımızda bahsi geçen yükümlü gruplarından alınan en önemli mali istihbarat girdisidir. Böylelikle ŞİB’ler, MASAK
tarafından
ve incelemelerde
kullanılan
temelyükümlü
veri niteliğini
haizdir. alnan en önemli mali istihbarat girdisidir. Böylelikle ùøB’ler, MASAK
ùüpheli
øúlemdeğerlendirme
Bildirimleri (ùøB),
mevzuatmzda
bahsien
geçen
gruplarndan
ŞİB’ler veri
tabanına kaydedilmekte,
analiz, kullanlan
değerlendirme
ve incelemeye
tabi haizdir.
tutulmaktadır. Yapılan çalıştay, toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerle ŞİB
tarafndan
de÷erlendirme
ve incelemelerde
en temel
veri niteli÷ini
sayılarının
nitelik ve kaydedilmekte,
içerik yönünden gelişmesi
beklenmektedir.
ùøB’ler
veri tabanna
analiz, de÷erlendirme
ve incelemeye tabi tutulmaktadr. Yaplan çalútay, toplant, seminer, e÷itim vb. faaliyetlerle
ùøB saylarnn nitelik ve içerik yönünden geliúmesi beklenmektedir.

1 Cari ylda alnan úüpheli iúlem bildirimi says

Adet

2 Cari yılda denetlenen yükümlü sayısı
Adet
96
105
125
2 Cari ylda denetlenen yükümlü says
Adet
105
125
Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici tedbirler kapsamında 5549 sayılı Kanun96ve ilgili mevzuatla yükümlüler
belirlenmiş ve
Aklama
ve terörün
finansman
ile mücadele
amacyla
önleyici tedbirler
kapsamnda
5549
sayl Kanun
ve ilgili mevzuatla
yükümlüler
belirlenmiú
söz konusu
yükümlülere
bazı suçlar
yükümlülükler
getirilmiştir.
Yükümlülerin
yükümlülüklere
uyum
durumunun
belirlenmesi
için MASAK
her yıl yükümlüler
venezdinde
söz konusu
yükümlülere
baz yükümlülükler
getirilmiútir.
yükümlülüklere
uyum durumunun
için MASAK
her yl yükümlüler
yükümlülük
denetimleri
gerçekleştirmektedir.
SözYükümlülerin
konusu denetimler
ile bir farkındalık
yaratıldığı belirlenmesi
gibi, yükümlülüklere
uymayanlar
hakkında
gerekli adli
ve idari işlemler
gerçekleştirilmektedir.
nezdinde
yükümlülük
denetimleri
gerçekleútirmektedir. Söz konusu denetimler ile bir farkndalk yaratld÷ gibi, yükümlülüklere uymayanlar hakknda
gerekli adli ve idari iúlemler gerçekleútirilmektedir.
Adli Makamlarca 5549 sayılı Kanun kapsamında gönderilen talepler
Makamlarca
5549 bünyesinde
sayl Kanunyapılan
kapsamnda
talepler Ay
3Adli
kapsamında
MASAK
analiz gönderilen
ve değerlendirme
3 kapsamnda
MASAK
bünyesinde
çalışmalarının
tamamlanma
süresi yaplan analiz ve de÷erlendirme Ay
4
4
4
çalúmalarnn tamamlanma süresi
4
4
4
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin en önemli unsurlarından biri, bastırıcı tedbirler kapsamında; suçun, suçlunun ve
Suç
gelirlerinin
aklanmas
ve
terörizmin
finansmanyla
mücadelenin
en
önemli
unsurlarndan
biri,
bastrc
tedbirler
kapsamnda;
suçun,
suçlunun
ve
aralarındaki illiyet bağının ortaya konmasına yönelik yapılan analiz ve değerlendirme çalışmalarıdır.
aralarndaki
illiyet ba÷nn
ortaya
konmasna
yönelik
yaplan
analiz
ve de÷erlendirme
çalúmalardr.
Adli makamlardan
MASAK'a
intikal
eden dosya
konusu
kişi ve
olaylar
hakkında yapılan
analiz ve değerlendirmelerin en kısa sürede tamamlanarak, ilgili
Adli
makamlardan
MASAK'a
intikal
eden dosyaönemli
konusu
ve olaylar hakknda yaplan analiz ve de÷erlendirmelerin en ksa sürede tamamlanarak, ilgili
makama
gönderilmesi
etkinliğin
ölçülmesinde
birkiúi
göstergedir.
makama gönderilmesi etkinli÷in ölçülmesinde önemli bir göstergedir.
4 Paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen eğitim ve çalıştay sayısı (Kümülatif) Adet
20
20
20*
4 Paydaúlarla birlikte gerçekleútirilen e÷itim ve çalútay says (Kümülatif) Adet
20
20
20*
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede önleyici tedbirler kapsamında, suçun işlenmesinin önlenmesine yönelik alınan
Suç
gelirlerinin
aklanmas
ve terörizmin
finansmanyla
mücadeledemücadelenin
önleyici tedbirler
kapsamnda,
suçunetki
iúlenmesinin
tedbirlerin
yükümlüler
tarafından
tam ve eksiksiz
olarak uygulanması,
başarı kriterlerine
doğrudan
etmektedir. önlenmesine yönelik alnan
tedbirlerin
yükümlüler
tam ve eksiksiz
olarak uygulanmas,
baúar
kriterlerine
do÷rudaniçin
etki
etmektedir.
Bu anlamda,
MASAK tarafndan
tarafından yükümlülerin
farkındalıkların
artırılmasımücadelenin
ve uygulamanın
doğru
gerçekleştirilmesi
çalıştay,
toplantı, seminer, eğitim vb.
Bufaaliyetler
anlamda,düzenli
MASAKolarak
tarafndan
yükümlülerinDiğer
farkndalklarn
artrlmas
uygulamann
do÷ru veya
gerçekleútirilmesi
için çalútay,
toplant, yapılan
seminer,
e÷itim
sürdürülmektedir.
taraftan anılan
suçlarlavemücadelede
doğrudan
dolaylı görev alan
diğer paydaşlarla
benzeri
vb.faaliyetler
faaliyetler
olarak
sürdürülmektedir.
taraftan anlan suçlarla mücadelede do÷rudan veya dolayl görev alan di÷er paydaúlarla yaplan
dedüzenli
etkinliğin
artmasına
doğrudan katkıDi÷er
sağlamaktadır.
benzeri faaliyetler de etkinli÷in artmasna do÷rudan katk sa÷lamaktadr.
5 MASAK bünyesinde toplanan veri çeşidi sayısı (Kümülatif)
Adet
99
105
115
5 MASAK bünyesinde toplanan veri çeúidi says (Kümülatif)
Adet
99
105
115
MASAK bünyesinde toplanan veri çeşidi sayısının arttırılması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı kapsamında yürütülen analiz ve
MASAK bünyesinde toplanan veri çeúidi saysnn arttrlmas, suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman kapsamnda yürütülen analiz ve
değerlendirme çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesine katkı sağlayacaktır.
de÷erlendirme çalúmalarnn daha hzl ve etkin bir úekilde gerçekleútirilebilmesine katk sa÷layacaktr.
* Söz konusu gösterge 2018 yılından itibaren kümülatif olarak takip edilmeye başlanacaktır.
* Söz konusu gösterge 2018 ylndan itibaren kümülatif olarak takip edilmeye baúlanacaktr.
Faaliyetler
Faaliyetler
1 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Faaliyeti
1 Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörün Finansman ile Mücadele Faaliyeti
Genel Toplam
Genel Toplam

62

Kaynak İhtiyacı
Kaynak øhtiyac
Bütçe
Bütçe
27.016.000
27.016.000
27.016.000
27.016.000

Bütçe Dışı
Bütçe Dú

Toplam
Toplam
0

0

27.016.000
27.016.000

0
0

27.016.000
27.016.000
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FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad
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Performans Hedefi

Suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman kapsamnda daha hzl ve
etkin de÷erlendirme çalúmalar ve denetimler gerçekleútirilecektir.

Faaliyet Ad

Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörün Finansman ile Mücadele Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.00.35.00 - MALø SUÇLARI ARAùTIRMA KURULU BAùKANLIöI

Mali Suçlar Araútrma Kurulu Baúkanl÷ tarafndan suç gelirlerinin aklanmas ve terörün finansman ile mücadelede,
temel mali istihbarat birimi fonksiyonlar olan aklama ve terörün finansman suçlarna iliúkin toplanan verileri ve úüpheli
iúlem bildirimlerini analiz, de÷erlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerinin yan sra düzenleme ve koordinasyon,
aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri ve yükümlü gruplar ile uygulama birimlerinin e÷itimleri ve
bilgilendirilmeleri faaliyetlerini ve uluslararas standartlara uyum çalúmalar sürdürülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

10.179.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.496.000

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

2.046.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

295.000
13.000.000

27.016.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

27.016.000
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Performans Hedefi 13: Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek
ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Etkin, Etkili
Etkili ve Çözüme
veveMuhakemat
Hizmeti
Etkin,
Çözüme Odaklanmış
OdaklanmúHukuki
HukukiDanışmanlık
Danúmanlk
Muhakemat
Hizmeti
Sunmak
Sunmak

Hedef

Dava ve icra takip süreçlerini etkinleútirmek, çözüm odakl mütalaa kapasitesini
Dava ve icra takip süreçlerini etkinleştirmek, çözüm odaklı mütalaa kapasitesini
geliútirmek

Hedef

geliştirmek

Dava süreçleri hzlandrlacak, etkinleútirilecek ve

Performans Hedefi

Dava
mütalaasüreçleri
kapasitesihızlandırılacak,
geliútirilecektir.etkinleştirilecek ve
mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.

Performans Hedefi

Bakanl÷mz ve talep halinde genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danúmanl÷ ve muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve
çözüm odakl bir úekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadr.

Bakanlığımız ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve
çözüm odaklı bir şekilde Performans
yerine getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Göstergeleri
Ölçü Birim
2016
2017
2018

Performans
Göstergeleri
1 Kazanlan dava saysnn
sonuçlanan
dava saysna oran

Ölçü Birimi
Yüzde

2016

71

2017

68

2018

73

Bakanl÷mz
ve dava
talep sayısının
halinde sonuçlanan
genel bütçedava
kapsamndaki
kamu idareleri ile Yüzde
özel bütçeli idareler adna takibi yaplan davalarda dava kazanma orannn
sayısına oranı
1 Kazanılan
artrlmas amaçlanmaktadr.

71

68

73

ve talep 1halinde
genel bütçe
kapsamındaki
özel bütçeli idareler adına takibi yapılan davalarda dava kazanma oranının
2Bakanlığımız
Mütalaa taleplerini
ay içerisinde
sonuçlandrma
orankamu idareleri ile Yüzde
90
90
92
artırılması amaçlanmaktadır.
Devletin hukuk hafzasn de÷erlendirerek, ihtilaflarn çözümü için hukuki mütalaa vermek, idareler arasnda görüú ve uygulama birli÷ini sa÷lamak,
uyuúmazlklarn
sulhen çözümünün
idarelerce
önceliklioranı
olarak benimsenen bir
yöntem haline gelmesini sa÷layacak öneriler geliútirmek, AøHM’ne intikal
2 Mütalaa taleplerini
1 ay içerisinde
sonuçlandırma
Yüzde
eden baúvurularla ilgili olarak Adalet ve Dúiúleri Bakanlklar tarafndan iletilen dostane çözüm mütalaa taleplerini
en ksa sürede
90
90de÷erlendirilerek AøHM
92
davalarnn sonuçlanmasna katk sa÷lamak amaçlanmaktadr.

Devletin hukuk hafızasını değerlendirerek, ihtilafların çözümü için hukuki mütalaa vermek, idareler arasında görüş ve uygulama birliğini sağlamak,

sulhen
çözümünün
idarelerce
öncelikli
olarak benimsenen bir
yöntem haline gelmesini sağlayacak öneriler geliştirmek, AİHM’ne intikal
3uyuşmazlıkların
Hazine Avukat
baúna
düúen dava
ve icra dosya
says
Adet
608
510
eden başvurularla ilgili olarak Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından iletilen dostane çözüm mütalaa taleplerini
en kısa sürede639
değerlendirilerek AİHM
davalarının sonuçlanmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Hazine Avukatlar üzerindeki iú yükü azaltlarak verimli bir muhakemat hizmeti verilmesi amaçlanmaktadr.
4

hizmetini
3Muhakemat
Hazine Avukatı
başınaetkinleútirmek
düşen dava veiçin
icradüzenlenen
dosya sayısı e÷itim/konferans Adet
Adet

says (Kümülatif)

6080

6391

5102*

Gerek Hazine Avukatlarnn gerekse di÷er personelin mesleki bilgilerini geliútirmek ve bilgi paylaúmnn artrlmasn sa÷lamak amacyla
Hazine Avukatları üzerindeki iş yükü azaltılarak verimli bir muhakemat hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.
e÷itim/konferans düzenlenmesi amaçlanmaktadr.
5 METOP
üzerinden
yaplan
sorgu says için düzenlenen eğitim/konferans Adet
Muhakemat
hizmetini
etkinleştirmek

4

Adet

sayısı (Kümülatif)

119.738

132.000

0

1

170.000

2

Hazine Avukatlarnn dava ve icra takiplerinde, METOP (Merkezi eriúimli Taúra Otomosyon Projesi) ile yaplan entegrasyonlar
Gerek Hazine Avukatlarının gerekse
diğer personelin
mesleki
geliştirmek
ve bilgihzlandrlmas
paylaşımının artırılmasını
sağlamak amacıyla eğitim/konferans
(UYAP,SGK,VEDOP,TAKBøS,KPS)
kullanlmas
sa÷lanarak
davabilgilerini
ve icra takip
süreçlerinin
amaçlanmaktadr.

düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

* Söz konusu gösterge 2018 ylndan itibaren kümülatif olarak takip edilmeye baúlanacaktr.

5 METOP üzerinden yapılan sorgu sayısı

Faaliyetler

Adet

Hazine Avukatlarının dava ve icra takiplerinde, METOP (Merkezi erişimli

Kaynak øhtiyac

119.738
Bütçe
Taşra Otomosyon

Bütçe 132.000
Dú

Projesi) ile

Dava ve icra takibi süreçlerini vekullanılması
mütalaa kapasitesini
1(UYAP,SGK,VEDOP,TAKBİS,KPS)
197.794.000
sağlanarakgeliútirme
dava ve faaliyeti
icra takip süreçlerinin hızlandırılması
amaçlanmaktadır.

Genel Toplam

Faaliyetler

1 Dava ve icra takibi süreçlerini ve mütalaa kapasitesini geliştirme faaliyeti
Genel Toplam

64

197.794.000

Bütçe

170.000
Toplam

yapılan entegrasyonları

Kaynak İhtiyacı

0

0

Bütçe Dışı

197.794.000

197.794.000

Toplam

197.794.000

0

197.794.000

197.794.000

0

197.794.000
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ødare Ad
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Performans Hedefi

Dava süreçleri hzlandrlacak, etkinleútirilecek ve mütalaa kapasitesi
geliútirilecektir.

Faaliyet Ad

Dava ve icra takibi süreçlerini ve mütalaa kapasitesini geliútirme faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.30.00 - BAù HUKUK MÜùAVøRLøöø VE MUHAKEMAT GENEL
MÜDÜRLÜöÜ(MERKEZ)
12.01.30.62 - BAù HUKUK MÜùAVøRLøöø VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜöÜ
(TAùRA)

Bu Kapsamda;
-Bakanl÷mzn ve talep halinde genel bütçe kapsamndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin muhakemat ve hukuk
danúmanl÷ hizmetleri yerine getirilmeye,
-Mevzuat, sözleúme ve úartname taslaklar hakknda görüú vermeye veya uyuúmazlklar inceleyip hukuki görüú ve öneriler
hazrlamaya,
-Anlaúmazlklar önleyici tedbirleri almaya,
-Uyuúmazlklarn sulh yoluyla çözümlenmesine iliúkin iúlerde mütalaa vermeye,
-Avrupa ønsan Haklar Mahkemesine yaplan baúvurulara karú Devlet adna savunmalarn hazrlanmas çalúmalarna
katlmaya,
-Dostane çözüm önerilerini de÷erlendirilmesi, mütalaalarnn düzenlenmesi, Adalet ve Dúiúleri Bakanlklarnca ihtiyaç
duyulmas halinde oturumlara temsilci gönderilmesine,
-Yabanc mahkemelerde, uluslararas yarg organlarnda ve uluslararas tahkim mercilerinde açlan davalarda,
Bakanl÷mz ve talep halinde ilgili idareleri temsil etmeye,
-Bakanl÷mzn Hukuki Uyuúmazlk De÷erlendirme Komisyonu baúkanl÷n ve sekretaryasn yapmaya,
-ødarelerin, Bakanlar Kurulunun yetkisi kapsamndaki uyuúmazlklarnda Bakanl÷mz görüúünün hazrlanmasna,
-METOP ile yaplan dú entegrasyonlar geliútirmeye,
- Hazine Avukatlarnn dava açma ve takiplerini çalúma ofislerinden yapabilmesi için METOP ile UYAP entegrasyonunu
geliútirmeye,
-Verimli muhakemat hizmeti sunulabilmesi için Hazine Avukat baúna düúen dava saysn azaltmaya,
-Satn alnan içtihat programlarnn Hazine Avukatlarnn kullanmna sunulmasna,
-Bakanl÷mzn Hukuki Uyuúmazlk De÷erlendirme Komisyonu baúkanl÷n ve sekretaryasn yapmaya,
-Hazine avukatlarna ve di÷er personele e÷itim düzenlemeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

83.730.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

15.468.000

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

98.096.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

500.000

197.794.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

197.794.000
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geliştirilecektir.
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Stratejik

yönetim

ve

kurumsal

kültür

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU
İdare Adı
ødare Ad

12 - MALİYE BAKANLIĞI
12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Kurumsal Kapasiteyi Artrmak

Hedef
Hedef

Stratejik
yapısını
Stratejik yönetim
yönetim anlayışını
anlayúnyerleştirmek,
yerleútirmek,yönetim
yönetimveveorganizasyon
organizasyon
yapsn
değiştirmek
de÷iútirmekve
vekurumsal
kurumsalkültürü
kültürügeliştirmek
geliútirmek

Performans
Performans Hedefi
Hedefi

Stratejikyönetim
yönetim
kurumsal
kültür
geliútirilecektir.
Stratejik
veve
kurumsal
kültür
geliştirilecektir.

Bu hedef kapsamnda;

Bu hedef kapsamında;
- Stratejik planda yer alan bütün göstergelerin plan dönemi sonuna kadar izlemeye alnmasna,
- Stratejik
uygulama
raporunun
hazrlanmasna,
- Stratejikplann
plandaylyer
alan bütün
göstergelerin
plan dönemi sonuna kadar izlemeye alınmasına,
- Bakanl÷mz
merkez
ve taúra raporunun
teúkilâtndahazırlanmasına,
iç kontrol sisteminin oluúturulmas ve yaygnlaútrlmasna,
- Stratejik planın
yılı uygulama
- Bakanl÷mzda
hesap
verebilirli÷i
güçlendirmek
üzere
izleme ve
de÷erlendirme
sisteminin etkinli÷inin artrlmasna,
- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında iç kontrol
sisteminin
oluşturulması
ve yaygınlaştırılmasına,
- -Bakanl÷n
görev
alanna
giren güçlendirmek
konularda uluslararas
takip edilmesine,
Fiscalis Program
faaliyetlerine katlm sa÷lanarak Bakanl÷n temsil gücü
Bakanlığımızda
hesap
verebilirliği
üzere izlemegeliúmelerin
ve değerlendirme
sisteminin etkinliğinin
artırılmasına,
artrlmasna,
- Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası gelişmelerin takip edilmesine, Fiscalis Programı faaliyetlerine katılımı sağlanarak Bakanlığın temsil gücü artırılmasına,
- øú
risk faktörlerini
faktörleriniazaltmaya
azaltmayaveveönlemeye
önlemeyeyönelik
yönelikçalışmalar
çalúmalar
yaplacaktr.
- İşSa÷l÷
Sağlığıve
veGüvenli÷i
Güvenliği konusunda
konusunda iyileútirmeye,
iyileştirmeye, risk
yapılacaktır.

Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
1 Stratejik plan de÷erlendirme raporunun hazrlanmas (Kümülatif)

Ölçü Birim
Ölçü Birimi
Adet

2016

2017

2016

2018

2017

2018

0
0
1*
1 Stratejik
planPlannn
değerlendirme
raporunun
hazırlanması (Kümülatif)
Adet stratejik amaç, hedef ve
Bakanlk
Stratejik
yllk olarak
de÷erlendirilmesinin
yaplabilmesi amacyla
0 göstergelere iliúkin0 olarak de÷erlendirmeyi
1
içeren bir rapor hazrlanacaktr.
Bakanlık Stratejik Planının yıllık olarak değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla stratejik amaç, hedef ve göstergelere ilişkin olarak değerlendirmeyi içeren
bir
hazırlanacaktır.
2 rapor
Stratejik
planda yer alan göstergelerin izlenme oran
Yüzde
91,6
87,5
84,9

2 Stratejik
planda
yer alan
izlenmeneoranı
Yüzde
aracl÷yla izlendi÷ini
Bakanlk
Stratejik
Plannda
yergöstergelerin
alan göstergelerin
kadarnn performans programlar
91,6göstermektedir. 87,5
Stratejik
Planında yer
alan göstergelerin
ne kadarının
programları
3Bakanlık
øú Sa÷l÷
ve Güvenli÷i
kapsamnda
tespit edilen
risklerin performans
giderilme oran
Yüzde aracılığıyla izlendiğini göstermektedir.
0
Hizmet
tespit edilen
risklerden,
riskleringiderilme
orann ifade
3 İşbinalarnda
Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında
tespitgiderilen
edilen risklerin
oranı eder.
Yüzde

0

Bakanl÷mzdan Fiscalis Program faaliyetlerine katlm sa÷layan kiúi
4Hizmet binalarında tespit edilen risklerden, giderilen risklerin oranını ifade eder. Adet
says (Kümülatif)

84,9

40

70

40

70

37
62
92
AvrupaBakanlığımızdan
Birli÷i'nin vergilendirme
alanndakifaaliyetlerine
Fiscalis Program
düzenlenen faaliyetlere Bakanl÷mz temsilen katlm sa÷layan kiúi saysn ifade
Fiscalis Programı
katılımkapsamnda
sağlayan kişi
4
Adet
eder.
sayısı (Kümülatif)
37
62
92
5 Uluslararas alanda yaplan araútrma says
Adet
8 kişi sayısını ifade 4
Avrupa Birliği'nin vergilendirme alanındaki Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetlere Bakanlığımızı 8temsilen katılım sağlayan
eder.
Bakanl÷mz
görev alanna giren konular kapsaml ve akademik bir bakú açsyla ele alan araútrma ve inceleme raporlarnn toplam saysn ifade eder.

5 Uluslararası alanda yapılan araştırma sayısı
Adet
* Söz konusu gösterge 2018 ylndan itibaren kümülatif olarak takip edilmeye baúlanacaktr.

8

8

4

Bakanlığımız görev alanına giren konuları kapsamlı ve akademik bir bakış açısıyla ele alan araştırma ve inceleme raporlarının
sayısını ifade eder.
Kaynaktoplam
øhtiyac
Faaliyetler
Bütçe
Bütçe Dú
Toplam
1 Stratejik Yönetimin Uygulanabilirli÷inin Artrlmas Faaliyeti
Faaliyetler
2 øú Sa÷l÷ ve Güvenli÷ine Yönelik Riskleri Azaltma ve Önleme Faaliyeti

1 Stratejik Yönetimin Uygulanabilirliğinin Artırılması Faaliyeti
3 Bakanl÷mzn AB Uyum Çalúmalar ve Dú øliúkilerinin Koordinasyonu Faaliyeti

2 İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Riskleri Azaltma ve Önleme Faaliyeti
Genel Toplam
3 Bakanlığımızın AB Uyum Çalışmaları ve Dış İlişkilerinin Koordinasyonu Faaliyeti
Genel Toplam

66

12.819.000

Bütçe

Kaynak İhtiyacı

0

Bütçe Dışı

23.328.000

12.819.000

12.819.000

Toplam
0

0

2.879.000

23.328.000

12.819.000
0

2.879.000

0

23.328.000
39.026.000

23.328.000
39.026.000

0

2.879.000

0

2.879.000

39.026.000

0

39.026.000
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Performans Hedefi

Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliútirilecektir.

Faaliyet Ad

Stratejik Yönetimin Uygulanabilirli÷inin Artrlmas Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.00.23 - STRATEJø GELøùTøRME BAùKANLIöI

Bu kapsamnda;
-2018-2022 dönemi Bakanlk Stratejik Plan kapsamnda yllk de÷erlendirme raporunun hazrlanmasna
-Performans programnn izleme ve de÷erlendirilmesinin yaplmasna
-øç kontrol sistemi kapsamnda Merkez ve Taúra øç Kontrol Eylem Planlarnn uygulanmasna
-2017 yl Bakanlk Faaliyet raporunun hazrlanmasna
-Bakanlk bütçe ve mali yönetimine iliúkin iúlemleri gerçekleútirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

4.960.000
753.000
3.656.000

650.000
2.800.000

12.819.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

12.819.000
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Performans Hedefi

Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliútirilecektir.

Faaliyet Ad

Bakanl÷mzn AB Uyum Çalúmalar ve Dú øliúkilerinin Koordinasyonu
Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.37.00 - AVRUPA BøRLøöø VE DIù øLøùKøLER DAøRESø BAùKANLIöI

- Bakanl÷mzn uluslararas kuruluú ve platformlarla ve ikili iliúkilerinin koordinasyonuna,
- Fiscalis Programnn iúleyiúine yönelik iúlemlerin sürdürülmesine,
- Bakanl÷mzn sorumlu ve ilgili oldu÷u AB müzakere fasllarna yönelik çalúmalarn koordinasyonuna ve bu
çalúmalara katk vermeye,
- AB’ye katlm sürecinde düzenli olarak hazrlanan belge ve raporlar kapsamnda “ølerleme Raporu”, “AB’ye Katlm için
Ulusal Eylem Plan” ve “Ulusal Ekonomik Reform Program”na iliúkin Bakanl÷mz katksnn ilgili kurumlara
iletilmesine,
- IPA yllk programlar çerçevesinde Bakanl÷mzca geliútirilen proje önerilerine teknik destek sunmaya,
- Bakanl÷mza ziyaret talebinde bulunan yabanc ülke temsilcileriyle diplomatik yazúmalar yaplmasna ve Sayn
Bakann yabanc ülke temsilcileriyle temaslarna yönelik ülke dosyalar hazrlanmasna,
- Bakanl÷mzn üst yönetimi ve yöneticilerine yönelik yayn ve raporlama faaliyetlerine iliúkin çalúmalar yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

1.824.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

240.000

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

282.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

533.000

2.879.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac
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Performans Hedefi

Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliútirilecektir.

Faaliyet Ad

øú Sa÷l÷ ve Güvenli÷ine Yönelik Riskleri Azaltma ve Önleme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.00.04 - øDARø VE MALø øùLER DAøRESø BAùKANLIöI

øú Sa÷l÷ ve Güvenli÷i kapsamnda, Bakanl÷mz hizmet binalarnda riskleri azaltmak ve önlemek hedefine yönelik olarak
gerçekleútirilen risk de÷erlendirme çalúmalar neticesinde 112 baúlk altnda riskler sralanmútr. Bu riskler e÷itim, ofis
ve di÷er mahaller, elektrik, kazan dairesi, atölyeler, ortam ölçümleri ve periyodik bakmlar, yangn ve acil çkú yollar, acil
durum ekipleri ve tatbikatlar, sa÷lk ve güvenlik iúaretleri ve alt iúverenler úeklinde gruplandrlmútr. Tespit edilen
risklerin giderilmesine yönelik çalúmalara baúlanlmú olup, faaliyetlere devam edilmektedir.

Ekonomik Kod

Ödenek

18.208.000

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

3.701.000
939.000

480.000

23.328.000

Döner Sermaye

0

Di÷er Yurt øçi

0

Yurt Dú

0

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

0
23.328.000
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Performans Hedefi 15: Bakanlık eğitim ihtiyaçları analiz edilerek
gerekli planlamalar yapılacak ve personele görev alanlarına ilişkin aynı
içerik ve standartta eğitim verilmesi sağlanacaktır.
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İdare Adı
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ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Kurumsal Kapasiteyi
Kurumsal
KapasiteyiArtırmak
Artrmak

Hedef
Hedef

ønsan
kaynaklaryönetimine
yönetimineuygun
uygunolarak
olarakBakanlık
Bakanlk
personelinin
nicelik
İnsan kaynakları
personelinin
nicelik
ve ve
niteliğini
niteli÷ini
artrmak
ve geliútirmek
artırmak ve
geliştirmek

Bakanlık
Bakanlk eğitim
e÷itim ihtiyaçları
ihtiyaçlar analiz
analiz edilerek
edilerek gerekli
gerekli
planlamalar
planlamalar yapılacak
yaplacakveve personele
personele görev
görev alanlarına
alanlarna
ilişkin
iliúkin aynı
ayn içerik
içerik ve
ve standartta
standartta eğitim
e÷itim verilmesi
verilmesi
sa÷lanacaktr.
sağlanacaktır.

PerformansHedefi
Hedefi
Performans

Kurumsalkapasiteyi
kapasiteyiarttrma
arttırmastratjik
stratjikamac
amacı çerçevesinde,
çerçevesinde, Bakanlk
Bakanlık personelin
personelin gerek
gerek kiúisel
kişisel gelişimine
Kurumsal
geliúimine gerekse
gereksemevzuat
mevzuat eğitimine
e÷itimineaçık
açkolan
olanyönleri
yönleritespit
tespitedilerek
edilerek
uygun
e÷itimin
verilmesini
ve etkili ve
ve ekonomik eğitim
e÷itim faaliyetlerinin
faaliyetleriningerçekleştirilmesi
gerçekleútirilmesimümkün
mümkünolacaktır.
olacaktr.
uygun
eğitimin
verilmesinisa÷lamak
sağlamaksuretiyle
suretiylezaman
zaman ve
ve kaynak
kaynak tasarrufu
tasarrufu sa÷lanacak
sağlanacak ve
Personele
ayn içerik
içerikvevestandartta
standarttaeğitim
e÷itim
verilmesini
sa÷lamak;
ayn unvanda
yapan personel
iú yapmaarasındaki
kapasitesi
Personelegörev
görevalanlarna
alanlarına iliúkin
ilişkin aynı
verilmesini
sağlamak;
aynı unvanda
aynı işiayn
yapaniúipersonel
arasındakiarasndaki
iş yapma kapasitesi
arasndaki
farkllklarn
giderilmesine
katk sa÷layacaktr.
farklılıkların
giderilmesine
katkı sağlayacaktır.
Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

1 Yaplan e÷itim ihtiyaç analizi says (Kümülatif)

1 Yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı (Kümülatif)

Ölçü Birim

Ölçü Birimi

Adet

2016

2017

2016

2018

2017

2018

0

Adet

0

0

Bakanlk çalúanlarnn hangi alanda e÷itim almas gerekti÷inin tespitine çalúlacaktr.

1**

0

1**

Bakanlık çalışanlarının hangi alanda eğitim alması gerektiğinin tespitine çalışılacaktır.

2 Hazrlanan e÷itim plan says

Adet

1

0

1

Personelin
e÷itimeğitim
ihtiyacnn
tespit edilmesinin ardndan uygun e÷itimin verilmesine
yönelik e÷itim planlar hazrlanarak uygulanmaya konulacak ve
2 Hazırlanan
planı sayısı
Adet
1
0
1
Bakanlk hizmetlerinin daha hzl ve verimli gerçekleútirilmesine katk sa÷layacaktr.

Personelin eğitim ihtiyacının tespit edilmesinin ardından uygun eğitimin verilmesine yönelik eğitim planları hazırlanarak uygulanmaya konulacak ve Bakanlık

3hizmetlerinin
Oluúturulandaha
standart
says (Kümülatif)
hızlı vee÷itim
verimlidoküman
gerçekleştirilmesine
katkı sağlayacaktır.

Adet

0

0

Ayn3 unvanda
aynstandart
iúi yapaneğitim
personel
arasndaki
yapma becerisi arasndakiAdet
farkllklarn giderilmesine katk sa÷layacaktr.
Oluşturulan
dokümanı
sayısı iú(Kümülatif)

0

5**

0

Bakanlk personel ihtiyacnn saysal olarak tespit edilmesine iliúkin
4Aynı unvanda aynı işi yapan personel arasındaki iş yapma becerisi arasındaki Adet
farklılıkların giderilmesine katkı sağlayacaktır.
hazrlanan rapor says (Kümülatif)
0

5**
0

1**

Bakanlık
personel ihtiyacının
tespit edilmesine
ilişkin
Bakanlk
ønsan kaynaklar
yönetimi sayısal
anlayú olarak
çerçevesinde
planlama ve
uygun personelin istihdam, Bakanl÷n amaç ve hedeflerine ulaúmasna katk
4
Adet
hazırlanan rapor sayısı (Kümülatif)
sa÷layacaktr.
0
0
1**
Bakanlık İnsan kaynakları yönetimi anlayışı çerçevesinde planlama ve uygun personelin istihdamı, Bakanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkı
Yüzde
sağlayacaktır.
0
49,6
50

5 Bakanlk teúkilatnn kadro doluluk oran

Bakanlk merkez ve taúra teúkilatndaki insan kayna÷nn nicelik olarak artrlmasna katk sa÷layacaktr.

5 Bakanlık teşkilatının kadro doluluk oranı

6 Kiúi baú yllk ortalama e÷itim süresi*

Yüzde

0

Saat

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki insan kaynağının nicelik olarak artırılmasına katkı sağlayacaktır.

49,6

11,4

50
8

5

Kiúi baú yllk ortalama e÷itim süresi arttrlmak suretiyle, personelin verimlili÷inin arttrlmas için verilen e÷itim süresine ifade eder.
*2016
gerçekleúmesinin
ve eğitim
2017 süresi*
gerçekleúme tahmininin 2018 hedefinden
6 Kişi
başı yıllık ortalama
Saatyüksek olmasnn nedeni, o yllarda mevzuat gere÷i tüm personele
11,4
8
5
verilmesi zorunlu e÷itimlerin (iú sa÷l÷ ve güvenli÷i gibi) yo÷unlu÷undan kaynaklanmaktadr.
**Kişi
Sözbaşı
konusu
göstergeler
2018
ylndan
itibaren
kümülatif
olarak takip
edilmeyearttırılması
baúlanacaktr.
yıllık ortalama
eğitim
süresi
arttırılmak
suretiyle,
personelin
verimliliğinin
için verilen eğitim süresine ifade eder.

*2016 gerçekleşmesinin ve 2017 gerçekleşme tahmininin 2018 hedefinden yüksek olmasının nedeni, o yıllarda mevzuatı gereği tüm personele verilmesi
Kaynak øhtiyac
zorunlu eğitimlerin (iş sağlığı ve güvenliği
gibi) yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.
Faaliyetler
Bütçe Dú
Toplam
** Söz konusu göstergeler 2018 yılından itibaren kümülatif olarak takip edilmeye başlanacaktır. Bütçe
1 Personel Yönetim Faaliyeti
Genel Toplam

1 Personel Yönetim Faaliyeti
Genel Toplam

70

Faaliyetler

54.347.000

Bütçe

54.347.000

Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı

0
0

54.347.000

Toplam

54.347.000

54.347.000

0

54.347.000

54.347.000

0

54.347.000

70

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

Bakanlk e÷itim ihtiyaçlar analiz edilerek gerekli planlamalar yaplacak ve
personele görev alanlarna iliúkin ayn içerik ve standartta e÷itim verilmesi
sa÷lanacaktr.

Faaliyet Ad

Personel Yönetim Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.00.05 - PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜöÜ

ønsan kaynaklar yönetimine uygun olarak Bakanlk Personelinin nicelik ve niteli÷ini artrmaya ve geliútirmeye yönelik
faaliyetlere devam edilecektir.
Ayrca Bakanlk e÷itim ihtiyaçlarn analiz ederek gerekli planlamalarn yaplmasna, Bakanlk çalúanlarnn e÷itici
olarak görevlendirilmesini teúvik etmeye yönelik faaliyetler de gerçekleútirilecektir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

34.411.000
4.357.000
10.579.000

5.000.000

54.347.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

54.347.000

71

Performans Hedefi: 16 Vatandaşlar başta olmak üzere iç ve dış tüm
paydaşları ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet altyapısı üzerinden, tek
noktadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
PERFORMANS HEDEFø TABLOSU

İdare Adı

12 - MALİYE BAKANLIĞI

ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Amaç
Amaç

Kurumsal
KapasiteyiArtırmak
Artrmak
Kurumsal Kapasiteyi

Hedef

Bakanlk birimleri tarafndan sunulan hizmetlerin elektronik ortama taúnmasn
Bakanlık birimleri
tarafındanentegrasyonu
sunulan hizmetlerin
elektronik
ortama
taşınmasını
sa÷lamak
üzere e-Devlet
da gözetilerek
ortak
biliúim
altyaplar
oluúturmak
sağlamak üzere e-Devlet entegrasyonu da gözetilerek ortak bilişim altyapıları

Hedef

oluşturmak
Vatandaúlar baúta olmak üzere iç ve dú tüm paydaúlar
ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet altyaps üzerinden,
tek noktadan,
hzlolmak
ve güvenilir
birdış
úekilde
sunulmas
Vatandaşlar
başta
üzere iç ve
tüm paydaşları
sa÷lanacaktr.

Performans Hedefi

ilgilendiren hizmetlerin e-Devlet altyapısı üzerinden, tek
noktadan,
hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulması
Bakanlk merkez ve taúra teúkilatna ait görev ve fonksiyonlar çerçevesindeki hizmetlerin elektronik ortama taúnmas ve e-Devlet altyaps üzerinden sunulmasna
sağlanacaktır.
yönelik çalúmalarda asgari standard sa÷lamaya yönelik ortak kural ve servisler oluúturulacaktr. Bakanlk içi yaplacak entegrasyon ve geliútirmeler, uluslararas
Performans Hedefi

standartlarla uyumlu ve Bakanlk baznda Biliúim Politikas / Standartlar / Prosedürleri ve Servis Yönetimi üzerine kurulacaktr.
Hizmet kalitesinin artrlmasna yönelik olarak e-hizmet süreçleri tanmlanacak, ortak standart, mimari ve altyap temelinde bilgi sistemleri geliútirilecek, geniúletilecek
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait görev ve fonksiyonlar çerçevesindeki hizmetlerin elektronik ortama taşınması ve e-Devlet altyapısı üzerinden sunulmasına
ve entegre edilecektir.

yönelik çalışmalarda asgari standardı sağlamaya yönelik ortak kural ve servisler oluşturulacaktır. Bakanlık içi yapılacak entegrasyon ve geliştirmeler, uluslararası
standartlarla uyumlu ve Performans
Bakanlık bazındaGöstergeleri
Bilişim Politikası / Standartları / ProsedürleriÖlçü
ve Servis
Yönetimi üzerine kurulacaktır.
Birim

2016
2017
2018
e-Devlet
kapsnda
Bakanlk
tarafndan
sunulan
hizmetlerin
says
standart, mimari ve altyapı temelinde bilgi sistemleri geliştirilecek, genişletilecek
1Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak e-hizmet süreçleri tanımlanacak, ortak
Adet
7
7
10
ve (Kümülatif)
entegre edilecektir.
E-devlet kapsnda sunulan hizmet saysnn ulusal ve bakanlk strateji belgeleri kapsamnda says arttrlacaktr.

Performans
2 e-Posta, a÷ ve aktif dizin
yapsnnGöstergeleri
tekilleútirme oran

Ölçü Birimi
Yüzde

2016

0

10

2017

2018

25

Hizmetlerin
tek merkezden
sunumunun
altyap çalúmalar
kapsamnda
e-posta, a÷ ve aktif diizn tekilleútirme çalúmalar yaplacaktr.
e-Devlet
kapısında Bakanlık
tarafından
sunulan hizmetlerin
sayısı

1

3

(Kümülatif)
Bilgi
iúlem merkezi çerçevesinde elektronik ortamda desteklenen
hizmet saysnn toplam hizmet saysna oran

Adet

Yüzde

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

7

7

10

0

15

25

Bakanlk faaliyet alanna yönelik olarak hizmet analizleri yaplarak elektronik ortama taúnmas çalúmalar yürütülecektir.

2 e-Posta, ağ ve aktif dizin yapısının tekilleştirme oranı
Faaliyetler

Yüzde

0 Kaynak øhtiyac
10
Bütçe

25

Bütçe Dú

Toplam

Hizmetlerin tek merkezden sunumunun altyapı çalışmaları kapsamında e-posta, ağ ve aktif diizn tekilleştirme çalışmaları yapılacaktır.
1 Bakanlk Hizmetleri øçin Ortak Biliúim Altyaps Oluúturma Faaliyeti

3

Bilgi işlem merkezi çerçevesinde elektronik ortamda desteklenen hizmet
Yüzde
sayısının toplam hizmet sayısına oranı

Genel Toplam

91.898.000

0

91.898.000

0
91.898.000

150

25
91.898.000

Bakanlık faaliyet alanına yönelik olarak hizmet analizleri yapılarak elektronik ortama taşınması çalışmaları yürütülecektir.

Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler

1 Bakanlık Hizmetleri İçin Ortak Bilişim Altyapısı Oluşturma Faaliyeti
Genel Toplam

72

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

91.898.000

0

91.898.000

91.898.000

0

91.898.000

72

FAALøYET MALøYETLERø TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

Performans Hedefi

Vatandaúlar baúta olmak üzere iç ve dú tüm paydaúlar ilgilendiren hizmetlerin eDevlet altyaps üzerinden, tek noktadan, hzl ve güvenilir bir úekilde sunulmas
sa÷lanacaktr

Faaliyet Ad

Bakanlk Hizmetleri øçin Ortak Biliúim Altyaps Oluúturma Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

12.01.00.10 - BøLGø øùLEM DAøRESø BAùKANLIöI

- Bakanlk merkez ve taúra teúkilatlarna ait görev ve fonksiyonlara yönelik ortak kural ve servisleri oluúturmak ve
kullanmn sa÷lamak
- Bakanlk e-posta, a÷ ve aktif dizin yapsn tekilleútirmek ve biliúim altyaplar arasndaki uyum düzeyini artrmak
- Bilgi güvenli÷i ile ilgili uyulacak standartlar belirlemek
- Vatandaú ve Bakanlk paydaúlarn ilgilendiren tüm Bakanlk hizmetlerinin e-Devlet ortamnda sunulmasn sa÷lamak
- Bakanl÷mz bünyesindeki yazlm geliútirme süreçlerinde belirlenecek kalite standartlarnn uygulanmasn sa÷lamak

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dú
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak øhtiyac

Ödenek

1.189.000
254.000
37.455.000

53.000.000

91.898.000

Döner Sermaye
Di÷er Yurt øçi
Yurt Dú

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac
Toplam Kaynak øhtiyac

91.898.000
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D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Performans Programında 16 performans
hedefi, bu hedeflere ilişkin 86 performans göstergesi ve söz konusu hedeflere
ulaşmak için yürütülecek 19 faaliyet yer almaktadır.
Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı 2018 yılı bütçe teklifi toplam
203.779.785.000 TL’dir. Teklif edilen bu ödeneğin 2.206.229.166 TL’si
performans programında yer alan 19 faaliyet için, 525.439.834 TL’sinin ise
genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca Bakanlık
bütçesinde diğer idarelere transfer edilmek üzere 201.048.116.000 TL
ödenek yer almaktadır.
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74

øDARE PERFORMANS TABLOSU

2018

FAALøYET

PERFORMANS
HEDEFø

ødare Ad 12 - MALøYE BAKANLIöI

1

Açklama

(TL)
Vergi taban adil ve öngörülebilir bir úekilde geniúletilecektir.

1

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve Uyumlaútrma
Faaliyeti

2

Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluúturma Faaliyeti
Kamu kaynak tahsis ve kullanm süreçlerinin harcama önceliklendirmesi ve
tasarruf anlayú temelinde daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi
sa÷lanacaktr.

2

3

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Do÷rultusunda Bütçe Yönetimi Faaliyeti
Az sayda, kolay anlaúlabilen, uyum sa÷lanabilen ve ekonomik performans
artracak bir vergi mevzuat oluúturulacaktr.

3

Bütçe øçi

Bütçe Dú
PAY(%)

(TL)

PAY(%)

Toplam
(TL)

PAY(%)

1.539.900

0,00

1.539.900

0,00

1.278.900

0,00

1.278.900

0,00

261.000

0,00

261.000

0,00

2.554.987

0,00

2.554.987

0,00

2.554.987

0,00

2.554.987

0,00

2.061.900

0,00

2.061.900

0,00

1.278.900

0,00

1.278.900

0,00

1

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve Uyumlaútrma
Faaliyeti

2

Merkezi Yönetim Gelir Bütçesini Oluúturma Faaliyeti

261.000

0,00

261.000

0,00

4

Ekonomik Geliúmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti

522.000

0,00

522.000

0,00

13.393.457

0,01

13.393.457

0,01

Kamu kaynaklarnn, mali disiplin anlayú içerisinde sürdürülebilir
büyümeyi, ekonomik ve sosyal refah destekleyecek ve topluma sunulan
hizmetlerin kalitesini artracak úekilde 3E temelli tahsisi sa÷lanacak ve
yönetilecektir.

4

3

Üst Politika Belgelerinde Yer Alan Hedefler Do÷rultusunda Bütçe Yönetimi Faaliyeti

5.961.636

0,00

5.961.636

0,00

5

Kamu Gider Mevzuatnda Uygulama Birli÷inin Sa÷lanmas ve Etkin Mali Kontrol Faaliyeti

7.431.821

0,00

7.431.821

0,00

Hazine taúnmazlarn ekonominin ve paydaúlarn ihtiyaçlarn dikkate
alarak etkili bir yaklaúmla yönetmek amacyla iúlem süreçlerinin elektronik
ortamda yürütülmesi, gelir getiren faaliyetlere a÷rlk verilmesi ve
izlenmesi için gereken de÷iúiklikler tamamlanacaktr.

294.669.000

0,14

294.669.000

0,14

72.202.000

0,04

72.202.000

0,04

222.467.000

0,11

222.467.000

0,11

3.003.722

0,00

3.003.722

0,00

3.003.722

0,00

3.003.722

0,00

453.675.760

0,22

453.675.760

0,22

408.061.725

0,20

408.061.725

0,20

35.938.331

0,02

35.938.331

0,02

9.675.705

0,00

9.675.705

0,00

5

6

Kamu Taúnmazlarn Yatrm ve østihdam Artrmaya Yönelik De÷erlendirme Faaliyeti

7

Taúradaki Hazine Taúnmazlarnn Etkin Bir ùekilde Edinim, Yönetim ve Elden
Çkarlmas Faaliyeti
Kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol araçlarn geliútirmek ve bu
kapsamda insan kayna÷nn niteli÷i artrlacaktr.

6
8

Mali Yönetim ve Kontrol Alannda Merkezi Uyumlaútrma Faaliyeti
Yönetim sorumlulu÷unun ve muhasebe hizmetlerinde etkinli÷in ve
gözetimin artrlmas amacyla muhasebe hizmetleri ilgili kamu idarelerine
devredilecektir.

7

9

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

10 Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
11 Muhasebe Destek Faaliyeti

75

Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonlar olan; makroekonomik
tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazrlk, bütçe iúlemleri ve bütçe
uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel
yönetimi, varlk yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve
de÷erlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalúabilirlik prensipleri
çerçevesinde bütünleúik bir yapya kavuúturulacaktr.

176.053.280

0,09

176.053.280

0,09

158.352.311

0,08

158.352.311

0,08

13.946.218

0,01

13.946.218

0,01

3.754.751

0,00

3.754.751

0,00

47.398.960

0,02

47.398.960

0,02

42.633.315

0,02

42.633.315

0,02

10 Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti

3.754.751

0,00

3.754.751

0,00

11 Muhasebe Destek Faaliyeti

1.010.895

0,00

1.010.895

0,00

1.618.200

0,00

1.618.200

0,00

1.096.200

0,00

1.096.200

0,00

522.000

0,00

522.000

0,00

800.179.000

0,39

800.179.000

0,39

800.179.000

0,39

800.179.000

0,39

27.016.000

0,01

27.016.000

0,01

27.016.000

0,01

27.016.000

0,01

197.794.000

0,10

197.794.000

0,10

197.794.000

0,10

197.794.000

0,10

39.026.000

0,02

39.026.000

0,02

15 Stratejik Yönetimin Uygulanabilirli÷inin Artrlmas Faaliyeti

12.819.000

0,01

12.819.000

0,01

16 øú Sa÷l÷ ve Güvenli÷ine Yönelik Riskleri Azaltma ve Önleme Faaliyeti

23.328.000

0,01

23.328.000

0,01

2.879.000

0,00

2.879.000

0,00

54.347.000

0,03

54.347.000

0,03

54.347.000

0,03

54.347.000

0,03

91.898.000

0,05

91.898.000

0,05

91.898.000

0,05

91.898.000

0,05

2.206.229.166

1,08

2.206.229.166

1,08

525.439.834

0,26

525.439.834

0,26

8

9

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

10 Mali østatistiklerin Üretilmesi Faaliyeti
11 Muhasebe Destek Faaliyeti
Mali istatistik raporlamalarnn uluslararas standartlara uyum düzeyini
artracak olan muhasebe politikalarndaki de÷iúiklikler tespit edilecek ve bu
konuda raporlama çalúmalar yürütülecektir.

9

9

Vergi mevzuatnda kayt dúl÷a neden
kaçnlacak, kaytl ekonomi büyütülecektir.

10

11

Kamu Muhasebe Hizmetlerinin Uyumlaútrlmas Faaliyeti

olacak

düzenlemelerden

1

Vergi Mevzuatn Geliútirme ve Uluslararas Vergi Mevzuatn øzleme ve Uyumlaútrma
Faaliyeti

4

Ekonomik Geliúmeleri Takip ve Analiz Faaliyeti
Kaytl ekonomiyi büyütmek ve geniúletmeye öncelik verilmek üzere üst
düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinli÷i
artrlacaktr.

12 Vergi Denetimi ve Kayt Dú Ekonomi øle Mücadele Faaliyeti
12

Suç gelirlerinin aklanmas ve terörizmin finansman kapsamnda daha hzl
ve etkin de÷erlendirme çalúmalar ve denetimler gerçekleútirilecektir.
13 Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörün Finansman ile Mücadele Faaliyeti

13

Dava süreçleri hzlandrlacak, etkinleútirilecek ve mütalaa kapasitesi
geliútirilecektir.
14 Dava ve øcra Takibi Süreçlerini ve Mütalaa Kapasitesini Geliútirme Faaliyeti

14

Stratejik yönetim ve kurumsal kültür geliútirilecektir.

17 Bakanl÷mzn AB Uyum Çalúmalar ve Dú øliúkilerinin Koordinasyonu Faaliyeti

15

Bakanlk e÷itim ihtiyaçlar analiz edilerek gerekli planlamalar yaplacak ve
personele görev alanlarna iliúkin ayn içerik ve standartta e÷itim verilmesi
sa÷lanacaktr.
18 Personel Yönetim Faaliyeti

16

Vatandaúlar baúta olmak üzere iç ve dú tüm paydaúlarn ilgilendiren
hizmetlerin e-Devlet altyaps üzerinden, tek noktadan hzl ve güvenilir bir
úekilde sunulmas sa÷lanacaktr
19 Bakanlk Hizmetleri øçin Ortak Biliúim Altyaps Oluúturma Faaliyeti

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplam
Genel Yönetim Giderleri
Di÷er ødarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplam

201.048.116.000 98,66

GENEL TOPLAM

203.779.785.000

76

100

201.048.116.000 98,66
0,00

100

203.779.785.000

100

TOPLAM KAYNAK øHTøYACI TABLOSU
ødare Ad

12 - MALøYE BAKANLIöI

BÜTÇE KAYNAK øHTøYACI

Ekonomik Kodlar (I.Düzey)

01

Personel Giderleri

02

GENEL TOPLAM

1.378.042.702

338.661.298

0

1.716.704.000

SGK Devlet Primi Giderleri

212.424.962

60.131.038

0

272.556.000

03

Mal ve Hizmet Alm Giderleri

446.782.846

110.706.154

0

557.489.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

1.573.656

12.421.344

187.194.238.000

187.208.233.000

06

Sermaye Giderleri

167.405.000

3.520.000

0

170.925.000

07

Sermaye Transferleri

0

0

6.535.873.000

6.535.873.000

08

Borç verme

09

Yedek Ödenek

0

0

7.318.005.000

7.318.005.000

2.206.229.166

525.439.834

201.048.116.000

203.779.785.000

Döner Sermaye

0

0

0

Di÷er Yurt øçi Kaynaklar

0

0

0

Yurt Dú Kaynaklar

0

0

0

Toplam Bütçe Dú Kaynak øhtiyac

0

0

0

2.206.229.166

525.439.834

Bütçe Ödene÷i Toplam

BÜTÇE DIùI KAYNAK

DøöER øDARELERE
TRANSFER EDøLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI

GENEL YÖNETøM
GøDERLERø TOPLAMI

FALøYET TOPLAMI

Toplam Kaynak øhtiyac

201.048.116.000

203.779.785.000
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