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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme 

bağlanmıştır. 

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe 

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu 

idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmek 

amacıyla hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 
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I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA 

SONUÇLARI 

Hazine ve Maliye Bakanlığına 2020 yılı bütçesiyle toplam 468,3 milyar TL ödenek 

tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu ödeneğin 222,8 milyar TL’si 

harcanmıştır. 

Söz konusu giderlerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri ekonomik sınıflandırma düzeyinde 

aşağıda gösterilmektedir. 

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak-Haziran 2020) (TL) 

AÇIKLAMA  
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI        

(yüzde) 

PERSONEL GİDERLERİ 2.149.440.000 1.138.355.365 53 

SOSYAL GÜV.  KUR. DEV. PRİMİ 

GİDERLERİ 
332.263.000 169.724.092 51 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.402.542.000 729.081.419 52 

FAİZ GİDERLERİ 138.940.000.000 71.296.594.706 51 

CARİ TRANSFERLER 300.218.936.000 138.871.763.240 46 

SERMAYE GİDERLERİ 95.956.000 21.444.195 22 

SERMAYE TRANSFERLERİ 6.247.805.000 1.096.656.482 18 

BORÇ VERME 18.883.911.000 9.528.816.048 50 

YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 

TOPLAM 468.270.853.000 222.852.435.547 48 

 

2020 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre detay gerçekleşmeleri 

ise aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

I.1. PERSONEL GİDERLERİ 

2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 2,1 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. 

Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 1,1 milyar TL’dir.  Söz 

konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay bilgiler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Personel Giderleri (Ocak-Haziran 2020) (TL) 

PERSONEL GİDERLERİ 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI                         

(yüzde) 

MEMURLAR 1.986.836.000 1.062.485.762 53 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 79.808.000 39.413.499 49 

İŞÇİLER 74.640.000 36.138.243 48 

GEÇİCİ PERSONEL 1.093.000 317.861 29 

DİĞER PERSONEL 7.063.000 0 0 

TOPLAM 2.149.440.000 1.138.355.365 53 

 

I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle paralel bir 

seyir izlemiş olup Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde 169,7 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay 

bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak-Haziran 2020) (TL) 

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI                      

(yüzde) 

MEMURLAR 302.531.000 156.251.376 52 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 11.672.000 5.717.986 49 

İŞÇİLER 18.060.000 7.754.730 43 

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 

TOPLAM 332.263.000 169.724.092 51 

I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 

2020 yılı Bakanlık bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 1,4 milyar TL ödenek 

ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde bu ödeneğin 729,1 milyon 

TL’si harcanmıştır. 

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay 

bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 



 

4 

 

Tablo 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak-Haziran 2020) (TL)  

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI 

(yüzde) 

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 
172.418.000 85.898.000 50 

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 
215.371.000 47.366.154 22 

YOLLUKLAR 49.125.000 10.201.627 21 

GÖREV GİDERLERİ 125.175.000 111.095.627 89 

HİZMET ALIMLARI 820.016.000 471.294.557 57 

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.909.000 193.633 7 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 

BAK. VE ON. GİD. 
10.973.000 2.045.634 19 

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 
5.910.000 960.975 16 

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 645.000 25.212 4 

TOPLAM 1.402.028.323 729.081.419 52 

 

I.4. FAİZ GİDERLERİ 

2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için ayrılan 138,9 milyar TL ödeneğin 71,3 milyar 

TL’si yılın ilk altı ayında harcanmıştır. 

Söz konusu harcamalara ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay 

bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 5: Faiz Giderleri (Ocak-Haziran 2020) (TL) 

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI        

(yüzde) 

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 98.599.906.000 51.670.069.932 52 

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 27.501.300.000 15.341.785.223 56 

İSKONTO GİDERLERİ 2.281.319.000 546.079.200 24 

PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ 

GİDERLERİ 
766.327.000 0 0 

TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 2.925.323.000 1.078.280.653 37 

KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 6.865.825.000 2.660.379.698 39 

TOPLAM 138.940.000.000 71.296.594.706 51 

 

I.5. CARİ TRANSFERLER 

2020 yılı bütçesinde cari transferler için ayrılan 300,2 milyar TL ödeneğin 138,9 

milyar TL’si yılın ilk altı ayında harcanmıştır. Söz konusu harcamanın büyük bir kısmı ilgili 

mevzuatı gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerden ve mahalli idarelere 

ayrılan pay ödemelerinden kaynaklanmıştır. 

Cari transfer harcamalarına ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki 

detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 6: Cari Transferler (Ocak-Haziran 2020) (TL) 

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI        

(yüzde) 

GÖREV ZARARLARI 61.385.759.000 31.500.719.621 51 

HAZİNE YARDIMLARI 111.308.030.000 51.736.714.601 46 

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 

YAPILAN TRANSFERLER 
609.720.000 424.678.791 70 

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 5.729.344.000 3.003.367.071 52 

YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 654.330.000 172.855.930 26 

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 120.531.753.000 52.033.427.226 43 

TOPLAM 300.218.936.000 138.871.763.240 46 
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I.6. SERMAYE GİDERLERİ  

2020 yılında Bakanlığımız bütçesinde sermaye giderleri için 96 milyon TL ödenek 

ayrılmıştır. Bu kapsamda Genel İdare Sektörü, Konut Sektörü ve İmalat-Basım Sanayii 

Sektörü olmak üzere 3 sektörde 6 adet yatırım projesi bulunmaktadır. Sektörler itibarıyla en 

büyük pay 88,6 milyon TL ile Genel İdare Sektörüne aittir.  

Bakanlığımız yatırım proje ödeneklerinden gerçekleşen harcama Ocak-Haziran 

döneminde 21,4 milyon TL olmuştur. Ayrıca 2020 yılı Bütçesinde Bakanlık Genel İdare 

Sektörüne ayrılan ödeneğin 61 bin TL’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmıştır. 

 

Tablo 7: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak-Haziran 2020)  (TL) 
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Bakanlık birimlerinin bilişim sistemlerine (yazılım-donanım-onarım) ilişkin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Genel İdare Sektöründe yer alan “Bilgi Sistemleri İdame ve 

Yenileme Projesi” için 67,7 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu proje kapsamında Ocak-

Haziran döneminde gerçekleşen harcama 20.5 milyon TL olmuştur.  

Genel İdare Sektörü kapsamında devam eden projeler arasında yer alan Bütünleşik 

Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi için 2020 yılında 13 milyon TL ödenek 

öngörülmüş olup Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

I.7. SERMAYE TRANSFERLERİ 

Bakanlık bütçesinde 2020 yılında sermaye transferleri için 6,2 milyar TL ödenek 

ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 1,1 milyon TL’si harcanmıştır.  

Söz konusu harcamaya ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo 8: Sermaye Transferleri (Ocak-Haziran 2020) (TL) 

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI                  

(yüzde) 

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 5.842.168.000 1.078.914.000 18 

YURT DIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 405.637.000 17.742.482 4 

TOPLAM 6.247.805.000 1.096.656.482 18 

           

2020 yılında Bakanlık bütçesinde mahalli idarelere aktarılmak üzere 2,3 milyar TL 

ödenek yer almaktadır. Bu ödeneğin 1,5 milyar TL’si “Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi” 

(SUKAP) için, 836,5 milyon TL’si ise “Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi” 

(KÖYDES) için tahsis edilmiştir.  

Ayrıca, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamanın 1,1 milyar TL’si 

sermaye transferleri kapsamında yükseköğretim kurumlarına aktarılmıştır. 

I.8. BORÇ VERME 

Bakanlık bütçesinde 2020 yılında borç verme için 18,9 milyar TL ödenek ayrılmıştır. 

Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 9,5 milyar TL’si harcanmıştır. Söz konusu 

harcamanın önemli bir bölümü kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere aktarılmıştır. 

Borç verme harcamalarına ilişkin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyindeki detay 

bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 
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Tablo 9: Borç Verme (Ocak-Haziran 2020) (TL)  

AÇIKLAMA 
BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞME 

HARCAMA 

ORANI                  

(yüzde) 

YURTİÇİ BORÇ VERME 17.519.821.000 9.405.287.476 54 

YURT DIŞI BORÇ VERME 1.364.090.000 123.528.572 9 

TOPLAM 18.883.911.000 9.528.816.048 50 
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II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER 

II.1. KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 

döneminde yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Bütçe politikası konusunda yapılan çalışmalar; 

 Tasarruf ve gelir arttırıcı projeler üzerinde çalışan Daireler tarafından 2020 yılı 

Ocak-Haziran döneminde 3’ü gider, 3’ü gelir alanına ilişkin olmak üzere toplam 

6 adet proje gerçekleştirilmiştir. 

 Aylık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporları hazırlanarak 

kamuoyuna duyurulmuş ve Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Raporları 

hazırlanmıştır. 

 Merkezi yönetim bütçe büyüklüklerinin takibi yapılmış ve üst yönetim tarafından 

istenen istatistiki veriler sağlanmıştır.  

 İlk altı aylık dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine kamu idareleri tarafından 

talep edilen yedek ödenek talepleri incelenerek değerlendirilmiştir.  

 2019 yılı Türkiye İlerleme Raporu hazırlık çalışmalarına yönelik koordinasyon 

hizmeti verilmiştir. 

 Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı kapsamında yürütülen çalışmalarda 

koordinasyon faaliyetleri sürdürülmüştür. 

 Ülkemizin Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nezdinde yer alan 

izahnamesinin güncellenmesi çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 AB Komisyonu tarafından düzenlenen Mali Yönetim Veritabanı modüllerine 

ilişkin toplantılarda ülkemiz temsil edilmiş ve gerekli veri girişleri yapılmıştır. 

 Personel mevzuatı alanında yapılan çalışmalar; 

 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında bulunan kamu idare, kurum ve kuruluşlarının geçici işçi 

pozisyonlarının vize edilmesi ve vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışanların 

çalışma sürelerinin uzatılması kapsamında çeşitli kurumlardan gelen talepler 

değerlendirilerek vize işlemleri ve süre uzatımları gerçekleştirilmiştir. 
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 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun kapsamında eleman temininde güçlük 

çekilen yerlerde çalışan sözleşmeli sağlık personeline yönelik olarak söz konusu 

Kanun’un 3’üncü maddesi çerçevesinde vize işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin 220/A maddesinin 1’inci fıkrasının (l) bendi uyarınca atama 

sayılarının ve istisnalarının belirlenmesi, sürekli işçi kadrolarından veya 

sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan atama veya alım 

amacıyla kullanılması ve kadro ve pozisyon ihdaslarına ilişkin olarak gelen 

kurum taleplerine görüş verilmiş ve bu kapsamda gelen kurum taleplerinin takibi 

ve analizine yönelik iş ve işlemler yürütülmüştür. 

 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 7’nci maddesi kapsamındaki 

sanatçılara atama izni verilmesi ve atama izni verilen sanatçıların 87/11782 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların 

Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” uyarınca vize ve unvan 

değişikliği işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 

büyük ölçekli olduğu tespit edilen bilgi işlem birimlerinde istihdam edilmesi 

talep edilen personelin pozisyon sayısı, niteliği, sözleşme ücreti, çalışma süresi 

ve hizmet sözleşmesi örneğinin vize edilmesi kapsamında çeşitli kurumların vize 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Sanatçıları 

ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” uyarınca 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların norm pozisyon değişiklik 

taleplerine ilişkin görüş verilmiştir.  

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt dışı Teşkilatının Oluşturulmasına İlişkin 

99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının 

yurt dışı teşkilatında değişiklik yapabilmesi veya yeni yurt dışı birimi 

kurulabilmesine ilişkin olarak gelen talepler değerlendirilerek görüş verilmiştir. 

 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin 

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in 23’üncü maddesinde sayılan eğitim 

kurumları ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadro 

taleplerine ilişkin görüş verilmiştir. 
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 İlgili mevzuatı gereğince kamu istihdamına ilişkin olarak Bakanlığımız görev ve 

yetkileri çerçevesinde Bakanlığımız aleyhine açılan idari davalarda ve kanun 

yollarına başvurularda kullanılması amacıyla savunmaya esas görüş yazıları ve 

dava dilekçeleri hazırlanmıştır. 

 Kamu istihdam politikasıyla ilgili kanun teklifleri ile kararname ve yönetmelik 

taslakları incelenerek söz konusu mevzuata ilişkin görüş oluşturulmuş ve bu 

kapsamda yapılan çalışmalara katılım sağlanmıştır. 

 Kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile mevzuatın 

uygulanmasında birliğin sağlanması ve muhtemel tereddütlerin giderilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmış, 6/1/2020 tarihli ve 13659 sayılı 1 Sıra No’lu 

Genelge yürürlüğe konulmuştur. 

 Sürekli görevle yurt dışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak 

emsal katsayıların tespitine yönelik olarak 6/1/2020 tarihli ve 13669 sayılı 2 Sıra 

No’lu Genelge yürürlüğe konulmuştur. 

 2020 yılı Ocak ayında memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler 

dikkate alınarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi 

çerçevesinde belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan 

bazında ücret tavanları 9/1/2020 tarihli ve 8449 sayılı 3 Sıra No’lu Genelge ile 

belirlenmiştir.  

 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince memurlara 

yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas alınacak azami birim 

fiyatlar, 15/1/2020 tarihli ve 39402 sayılı 4 Sıra No’lu Genelge ile belirlenmiştir. 

 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde 2020 yılında öğle 

yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak asgari yemek bedeli 

tutarları 15/1/2020 tarihli ve 31009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra 

No’lu Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 

belirlenmiştir. 

 2/4/2020 tarihli ve 2347 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişikliğe gidilerek üzerinde resmi görevi 

bulunmayıp ders ücreti karşılığı görev yapmakta olanların eğitim kurumlarının 
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tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak 

karşılığında ek ders ücreti alabilmeleri sağlanmıştır. 

 6/4/2020 tarihli ve 2378 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim 

Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile 14/7/2009 tarihli ve 

2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişikliğe gidilerek Diyanet 

İşleri Başkanlığında üzerinde resmi görevi bulunmayıp ders ücreti karşılığı görev 

yapmakta olanların kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders 

görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücreti alabilmeleri sağlanmıştır. 

 8/6/2020 tarihli ve 2623 sayılı Sınav Soru ve Ücretlerine İlişkin Usul ve 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile 29/5/2017 

tarihli ve 2017/10383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda bazı yeni düzenlemelere 

gidilmiştir. 

 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür 

Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt 

dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin 

Belirlenmesine İlişkin Karar’ın 12’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 

Cibuti, Tanzanya, Sudan ve Kolombiya’da görevlendirilecek personelin yurt dışı 

aylıkları belirlenmiştir. 

 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (K) Cetvelinin; I. Ek Ders 

Ücreti başlıklı bölümünün 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden Jandarma 

Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yürütülecek ders 

faaliyetlerinde uyulacak azami ders saatlerinin belirlenmesi sağlanmıştır. 

 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (K) Cetvelinin; III. Fazla 

Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan fazla çalışma saat tahsisine ilişkin 

hükümlerde zikredilen kurumlar için fazla çalışma saat tahsisleri yapılmıştır. 

 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu 

Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nda yer alan fazla çalışma saat tahsisine ilişkin 

hükümlerde zikredilen kurumlar için fazla çalışma saat tahsisleri yapılmıştır. 

 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların 

Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı kamu kurumlarının girdikleri hizmet 
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kolları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müştereken 

belirlenmiştir. 

 1/4/2020 tarihli ve 2332 sayılı Sürekli Görevle Yurt dışında Bulunan Memurlara 

Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 

değişikliğe gidilerek bazı ülkelerde sürekli görevle bulunan memurlara ödenecek 

yurt dışı aylıklarının belirlenmesi sağlanmıştır. 

 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) Cetvelinin; 48’inci 

maddesi gereğince Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce sahnelenen 

eserlere ait telif ücretlerine ilişkin usul ve esasların yürürlüğe konulması 

sağlanmıştır. 

 7/4/2020 tarihli ve 31092 Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları 

Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri 

Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

ile ceza infaz kurumları personeliyle ceza infaz kurumları ve tutukevleri 

personeli eğitim merkezleri öğrencilerinin kıyafetlerinin standartlarında bazı yeni 

düzenlemelere gidilmiştir. 

 1/4/2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri 

Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nde 

bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (K) Cetvelinin; IV. Diğer 

Ödemeler başlıklı bölümünün 9’uncu maddesi gereğince Milli Savunma 

Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör 

Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Jüri Üyeliği 

Ücretine İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe konulması sağlanmıştır. 

 28/6/2020 tarihli ve 2679 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 

Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt dışında 

Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin 

Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 

değişikliğe gidilerek yurt dışında görevlendirilen personelden Türkiye’de 

bulunup salgın nedeniyle 2020 yılında uygulanan seyahat kısıtlamaları 
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kapsamında görev yerlerine dönemeyenlere, izin sürelerinin bitiminden seyahat 

kısıtlamalarının kaldırıldığı tarihi takip eden yedinci günün sonuna kadar bu 

sürelere tekabül eden yurt dışı aylığının üçte birinin ödenmesi sağlanmıştır. 

 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında 

görevlendirilmek üzere yapılacak öğretmen, okutman ve din görevlilerinin 

mülakat sınavları ile bu kapsamda gerçekleştirilecek toplantılara iştirak 

edilmiştir. 

 2020 yılının birinci altı aylık dönemine ilişkin Kamu Personeline Yapılan Aylık 

ve Ödemeler Kitabı ile Maaş ve Ücret İstatistikleri Kitabı yayımlanmıştır.  

 Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak üzere kamu personelinin mali ve 

sosyal haklarına yönelik yapılan düzenlemeler ile yıllar itibarıyla aylık ve ücret 

hesabında kullanılan istatistiki verilere ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 

 Sağlık, sosyal güvenlik, iş hukuku, mahalli idareler ve KİT alanında yapılan 

çalışmalar; 

 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye 

Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin 

Kaldırılması Hakkında Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında 

işçi olarak çalışanlara anılan Kanun’un 1’inci ve 2’nci maddesine göre 2020 

yılında ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme zamanlarına ilişkin olarak 

Cumhurbaşkanı Kararı taslağı hazırlanmıştır. Konuya ilişkin 24/01/2020 tarihli 

ve 2061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25/01/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere 

Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Türk asıllı yabancı 

uyruklu ya da sonradan Türk uyruğuna geçen emekli öğretmenler ile din 

görevlilerine yapılacak olan sosyal yardımların 2020 yılında uygulanacak 

tutarları, Bakanlık Makamından alınan 06/02/2020 tarihli ve 103442 sayılı Onay 

ile yürürlüğe konulmuştur. 

 Sağlık harcamaları ve gelirlerinin kalkınma planı, orta vadeli program, orta 

vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler 

doğrultusunda maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

amacıyla tedbirler alınmıştır. 
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 Sağlık harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak 

amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin global bütçe hazırlık ve uygulama 

çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 

 Sosyal güvenlik aktüeryal dengesinin kalıcı olarak iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. 

 Beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi 

hususunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde 

oluşturulan “Ödeme Komisyonu” ile Ödeme Komisyonuna sunulmak üzere 

beşeri tıbbi ürünler/beşeri ilaçlarla ilgili olarak firmalarca yapılan başvuruları 

inceleyip, ön kararı veren “Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu” 

çalışmalarına katılım sağlanmış ve bedeli ödenecek ilaç listesine ilave edilecek 

veya çıkarılacak ilaçların belirlenmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri 

ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin ödenecek bedellerini 

belirlemeye yetkili olan “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” 

çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 5510 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 72’inci maddeleri 

gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde 

oluşturulan “Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu” çalışmalarına 

katılım sağlanmıştır. 

 Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye’de perakende olarak satılan 

ilaçların fiyatlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulan “Fiyat Değerlendirme 

Komisyonu” çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 5510 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesi ve 73’üncü maddesi gereğince Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan “Alternatif Geri 

Ödeme Komisyonu” çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 Taşıt mevzuatı alanında yapılan çalışmalar; 

 Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi kapsamında; 

 Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde taşıt envanterinin kayıt 

altına alınması ve güncellenmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda 
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11 Bakanlık (bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlikte) ile 128 Yükseköğretim 

Kurumuna ait 49.260 adet aracın envanter kayıt işlemleri tamamlanması 

sağlanmıştır. 

 Envanter oluşturma sürecinin yönetimine ilişkin olarak kamu idarelerin 

merkez teşkilatları ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiş, taşra 

birimlerine ise e-posta ve telefonla rehberlik edilmiştir.  

 Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi’nin bilişim altyapısını geliştirmek 

amacıyla 2019 yılının 4’üncü çeyreğinde başlatılan yeni yazılım çalışmaları 

kapsamında, yazılımın ilk fazında yer alan “Araç Kartı” ve “Masraf Kartı” 

bileşenlerine ilişkin tasarım ve yazılım geliştirme çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

 Elektronik ortamda veri alışverişine ilişkin olarak yazılımın ilk fazında yer 

alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ile 

protokoller imzalanmış ve uygulamaya alınmıştır. Yine aynı fazda öngörülen 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve Devlet Malzeme Ofisi Genel 

Müdürlüğü (DMO) ile veri aktarımına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. 

 Taşıtların harcama birimleri ve kamu idareleri arasında sirkülasyonunun veri 

kaybına yol açmaksızın takip edilebilmesi, her bir taşıta ilişkin yaşam 

döngüsü maliyetinin izlenebilmesi ve raporlanabilmesi için “Taşıt 

Hareketliliği Modülü” tasarlanmış ve yazılım geliştirme çalışmalarına 

başlanmıştır. 

 Projenin ikinci fazında yer alan “Operasyonel Yönetim ve Tedarik 

Yönetimi” ile “Analiz ve Raporlama” bileşenlerine ilişkin tasarım 

çalışmaları devam etmiştir. 

 Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yakıt ihtiyacının 

toplulaştırılarak temin edilmesi amacıyla DMO ile birlikte yakıt tedarik 

modeli geliştirilmiştir. Bu kapsamda DMO tarafından 2020-2021 dönemini 

kapsayan 2 yıllık ihale gerçekleştirilmiştir. Kamu idareleri mevcut 

sözleşmelerinin tamamlanmasını müteakip Kamu Taşıt Otomasyon 

Sistemine (KamuTOS) dâhil olmaktadır. 

 Taşıt ediniminin ve lastik (değişim, depolama, geri dönüşüm dâhil), servis,  

yedek parça ihtiyacının toplulaştırılarak tedarik edilmesi amacıyla DMO ile 

birlikte uygulama modeli geliştirme çalışmaları devam etmiştir. 
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 Yakıt, lastik, servis hizmetlerinin toplulaştırılmasına, ekonomik ömrünü 

tamamlamış taşıtların tasfiyesine ilişkin uygulamanın geliştirilmesi amacıyla 

veri işçiliği, analiz ve raporlama çalışmaları yürütülmüştür. 

 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ikincil 

mevzuat gereğince kamu idarelerinin yıl içinde satın alama suretiyle edinecekleri 

taşıtlara ilişkin olarak bedel artırımı ve cins değişikliği talepleri ile hizmet alımı 

suretiyle taşıt edinimine ilişkin uygun görüş talepleri ve aylık kira bedeline ilişkin 

sınırlamanın artırılmasına yönelik talepleriyle ilgili işlemler yürütülmüştür. 

 Kamu alımları koordinasyon ve harcırah alanında yapılan çalışmalar; 

 Yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanan personel tarafından 2020 yılında 

kiralanacak konutlar için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) 

işaretli Cetvelin 26’ncı sırasında yer alan hükme istinaden Devletçe yapılacak 

yurt dışı kira katkısına ilişkin usul ve esaslar, 15/1/2020 tarihli ve 41774 sayılı 

Bakanlığımız genel yazısında belirlenmiş ve Bakanlığımız kurumsal internet 

sayfasında yayımlanmıştır. 

 2020 yılına ilişkin olarak; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak 

Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurt dışı Gündeliklerine 

Dair Karar” 24/1/2020 tarihli ve 2062 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın eki 

olarak 25/01/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 2020/1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hazırlanmış ve 18/1/2020 

tarihli ve 31012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 2/04/2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan COVID-19 

salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi konulu 2020/5 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, yüklenici firmalar tarafından COVID-19 

salgını nedeniyle sözleşmelerde yer alan işin geçici veya sürekli olarak, kısmen 

veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin ilgili idarelere yapılan başvurular 

idarelerce 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 

10’uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek karar 

verilmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirilmesinin alınacağı 

düzenlenmiştir. Bu hükme istinaden başvuruların değerlendirilmesi amacıyla 

Genel Müdürlüğün de dâhil olduğu bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 

 İç denetim ve merkezi uyumlaştırma alanında yapılan çalışmalar; 
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 İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmak üzere Ocak-Haziran 

döneminde toplam 68 iç denetçinin kamu iç denetçi sertifikalarının 

derecelendirmeleri, 10 iç denetçinin kamu iç denetçi sertifikalarının ise tüm kamu 

idarelerinde geçerli olmasına ilişkin yenileme işlemleri yapılmıştır. 

 2020-2022 dönemine ilişkin olarak iç denetimin genel stratejisini belirleyen ve iç 

denetim birimlerinin planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek olan 

Kamu İç Denetim Strateji Belgesi Taslağı hazırlanarak onaylanmak üzere İç 

Denetim Koordinasyon Kuruluna sunulmuştur. 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kamu idarelerinin iç denetim birimlerince 

hazırlanan ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşüne sunulan 19 

adet iç denetim yönergesi incelenmiştir. 

 İç denetim alanındaki 5 farklı çalışma konusu kapsamında oluşturulmuş Kamu İç 

Denetim Çalışma Komiteleri bünyesindeki çalışmalara katılım sağlanmıştır.  

 Yeni iç denetçi kaynağı oluşturmak üzere iç denetçi aday belirleme sınavının 

yapılması için Bakanlık Makam Onayı alınmış ve ÖSYM nezdinde teknik 

çalışmalar başlatılmıştır. 

 Kamu İç Denetim Yazılımının (İçDen) kullanıldığı 125 İç Denetim Birim 

Başkanlığında görevli İçDen Koordinatörleri ile yazılımın etkinliğini sağlamaya 

yönelik video konferans şeklinde değerlendirme toplantıları yapılmaya 

başlanmıştır. 

II.2. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan 

"2019 yılı Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu Yıllık Raporu" yayımlanmıştır. 

  64 Sıra No'lu Değerli Kâğıtlar Tebliği ile 65 Sıra No'lu Parasal Sınırlar ve Oranlar 

Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 Genel Yönetim Sektörü 2019 yılı Ekim-Aralık dönemi bütçe istatistik tabloları merkezi 

yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerini içerecek şekilde 

hazırlanmış, Mayıs ayında internet ortamında yayımlanmıştır. 
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 Genel Yönetim Sektörü 2020 Ocak-Mart dönemi üçer aylık bütçe istatistik tabloları 

merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerini içerecek 

şekilde hazırlanmış, Haziran ayında yayımlanmıştır. 

 2019 yıl sonu merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin aylık bütçe istatistik 

tabloları alt sektörleri içerecek şekilde hazırlanıp, Ocak ayında yayımlanmıştır. 

 2020 yılı aylık merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe istatistik 

tabloları alt sektörleri içerecek şekilde Mayıs ayı dâhil hazırlanmış ve Haziran ayında 

yayımlanmıştır. 

 2019 yılı Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni 2020 yılı Ocak ayında 

yayımlanmıştır. 

 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait 2020 yılı Merkezi Yönetim Mali 

İstatistikleri Bülteni yayımlanmıştır. 

 Genel Yönetim Sektörüne ilişkin 2019 yılı mali istatistik tabloları merkezi yönetim, 

mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerini içerecek şekilde 

yayımlanmıştır. 

 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi aylık merkezi yönetim alt sektörü mali istatistik tabloları 

yayımlanmıştır. 

 2020 yılı aylık merkezi yönetim alt sektörü mali istatistik tabloları yayımlanmıştır. 

 2019 yılı GFS (Kamu Mali İstatistik) tabloları tamamlanarak Uluslararası Para Fonu 

(IMF), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumuna 

(TÜİK) gönderilmiştir.  

 Genel Yönetim Sektörüne ilişkin 2020 Ocak-Mart dönemi üçer aylık mali istatistik 

tabloları merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerini 

içerecek şekilde hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 

 Harcama yetkilileri tarafından ödeme emri belgesinin (ÖEB) elektronik imza (e-imza) 

ile onaylanarak eki kanıtlayıcı belgeler ile birlikte muhasebe birimine sistem üzerinden 

iletilmesini sağlayan uygulamanın test çalışmaları yapılmıştır. 

 Döner Sermaye işletmelerine ait mali işlemlerin Mali Yönetim Sistemi (MYS) ve 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) sistemlerinde işlem 

yapılabilmesi için test işlemlerine başlanılmıştır. 

 2019 yılına ait döner sermaye istatistikleri Muhasebat Genel Müdürlüğü web sitesinde 

yayımlanmıştır. 
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 Kamu personelinin özlük ve mali bilgilerinin tutulduğu Kamu Personeli Kütüğü 

çalışmasına devam edilmiştir. 

 Kamu personeli maaş ve benzeri ödemelerinin gerçekleştirilmesinde sistem dışında 

olan bankaların da dâhil edilebilmesi için çalışmalara devam edilmiştir. 

 Maaş ödeme sürecinde tespit edilen yaklaşık 70 çeşit belgenin, elektronik olarak 

üretilmesi ve elektronik imza ile belgelerin imzalanmasına ilişkin çalışmalara devam 

edilmiştir.  

 Kamu tahsilat sürecinin tahakkuka dayalı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

ve kontrol düzeyinin artırılması çalışmalarına devam edilmiştir. Bütünleşik Kamu Mali 

Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında, elektronik tahsilat olarak adlandırdığımız e-

tahsilat uygulaması ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait alacaklara 

ilişkin tahakkuklar sistemsel entegrasyon kurularak elektronik ortamda alınmakta ve 

kamu bankaları ile paylaşılmaktadır. Uçtan uca elektronik olarak yapılan bu kurgu ile 

birlikte kamu idarelerine ait alacakların kamu bankalarınca tahsilatı ve tahsilat 

bilgisinin elektronik ortamda ilgili kamu idaresi sistemine bildirilmesi ile alacağın 

tahsiline bağlı işlemlerdeki zaman kaybının önüne geçilmiş ve hizmet kalitesi 

artırılmıştır. Ayrıca kâğıt ortamda ilerleyen sürece ilişkin maliyetler ortadan 

kaldırılmıştır. e-tahsilat sürecinde, tahsilatlara bağlı olarak oluşması gereken muhasebe 

kayıtları otomatik olarak Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminde oluşmakta, 

tahakkuklar otomatik olarak kapanmaktadır. Bu sayede, entegrasyon sağlanan 

kurumlar, gelirlerini çok daha efektif bir şekilde takip edebilmekte ve 

raporlayabilmektedir.  

 2020 yılında genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde gerçekleştirilen faaliyet 

sonuçlarının doğru, güvenilir, saydam, hesap verilebilir, hukuki düzenlemelere uygun 

olarak gerçekleştirilmesi ve muhasebe hizmetlerinde verimlilik ve etkinliğin 

arttırılması amacıyla denetime yetkili hazine ve maliye uzmanları tarafınca iş ve 

işlemlerin denetlenmesine ilişkin 2020 Yılı Çalışma Programı hazırlanarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

 Genel Müdürlüğe gelen başvuru ve şikâyetler hakkında yapılan soruşturma,  inceleme 

ve analizler sonucunda 34 adet rapor düzenlenmiş ilgili birim ve kurumlara bilgi 

verilerek işlem tesis edilmesi sağlanmıştır. 

 Kamu Muhasebe Standartları Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi amacıyla bütçesi 

1.725.000 avro olan bir teknik yardım projesine Ernst and Young firması ile 26 Şubat 
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2019 tarihinde başlanmış olup 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Belçika’da 

eğiticilerin eğitimi konulu bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı ilk altı 

aylık dönemde tamamlanan çalışma raporları Kamu Muhasebe Standartları İhtiyaç 

Analizi Raporu ile Kamu Muhasebe Standartları bağlamında Türkiye’nin Uluslararası 

Organizasyonlar ile İlişkilerini İnceleyen Çalışma Raporlarından oluşturulmuştur. 

Ayrıca bilgisayar destekli denetim senaryoları hazırlanmıştır. 

 Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 2019 yılına ait yıllık temel mali 

tabloları ile 2020 yılına ait dönem başı ve aylık mali tabloları hazırlanarak Kamu 

Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden kamu idarelerinin kullanımına 

açılmıştır. 

 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereği kamu idarelerince kamuoyunun bilgisine 

sunulması gereken 2019 yılına ilişkin temel mali tablolar ve 2020 yılına ilişkin aylık 

tablolar hazırlanarak genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına 

açılmıştır. 

 Yönetim Bilişim Sistemi’ni geliştirmek için taşradaki kullanıcıların il bazında (vali, 

defterdar vb.) kullanıma uygun olacak şekilde bütçe uygulamaları, geçici ve kesin 

mizan, taşınır ve taşınmaz, emanet ve alacak raporlarının formatı oluşturulmuş ve 

testleri yapılmıştır. 

 Muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere atanacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına 

yönelik sertifika eğitimi düzenlenmesi planlanmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle 

eğitimlerin sağlık açısından yüz yüze ve fiili ortamda yapılmasının uygun olmaması 

nedeniyle sertifika eğitimlerinin uzaktan eğitimle yapılması yönünde Bakanlık 

Makamından onay alınmıştır.  

II.3. KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel Müdürlük tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen faaliyetlerden bazıları 

aşağıda yer almaktadır: 

 Ocak-Haziran 2020 döneminde nakit bazda gelirler 463,4 milyar TL, giderler 575,2 

milyar TL olarak gerçekleşirken, nakit dengesi 109,2 milyar TL açık vermiştir.  

Özelleştirme ve fon gelirleri ise 2,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, ilk 

olarak 17 Ekim 2018 tarihinde başlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı (THKH) 

Uygulamasına Ocak-Haziran 2020 döneminde 21 kamu idaresi dâhil edilmiş olup hali 

hazırda 61 kamu idaresinin mali kaynağı THKH bünyesinde yönetilmektedir. 
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 Hazine nakit yönetimi kapsamında; Hazine işlemlerini yürütülmesine, Devlet 

giderlerinin gerektirdiği nakdin sağlanmasına, nakit yönetimi kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda 

yürütülmesine devam edilmiştir. Diğer taraftan, Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik 

Planında belirlenen hedefler çerçevesinde, THKH Uygulaması kapsamının 

genişletilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

 Hazine alacaklarının önemli bir kısmını oluşturan mahalli idarelerin genel bütçe vergi 

gelir paylarından yapılacak kesintiler, 29 Mart 2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılının Nisan-Haziran 

döneminde durdurulmuştur. Bu bağlamda, Ocak-Haziran döneminde Hazine 

alacaklarından yapılan kesintiler beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir. 

 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 15’inci maddesinin ikinci fıkrası ile Şehir İçi Raylı Ulaşım 

Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 

Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların 

Belirlenmesine İlişkin Karar’ın 8’inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca 

metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri için merkezi yönetim bütçesinden karşılanan 

harcamaların tahsilat işlemleri belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı 

üzerinden alacağı paylardan kesinti yapılmak suretiyle gerçekleştirilmeye 

başlanmıştır. Söz konusu kesinti oranı, 01/05/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 1014 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile aylık yüzde 5 olarak 

belirlenmiş olup metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri için merkezi yönetim 

bütçesinden harcanan tutarların kesinti yoluyla tahsilinin devam etmesi 

beklenmektedir. 

 Bakanlığımızın karşı karşıya bulunduğu açık koşullu yükümlülükler arasında en başta 

Hazine garantileri ve kamu özel işbirliği projeleri kapsamında Bakanlığımız tarafından 

verilen borç üstlenim taahhütleri gelmektedir. Koşullu yükümlülüklerin borç stokuna, 

mali disipline ve borç sürdürülebilirliğine olası etkileri Hazine risk yönetimi 

kapsamında çeşitli senaryo analizleri ve araçlar vasıtasıyla ölçülerek takip edilmekte 

ve düzenli olarak raporlanmaktadır. 

 Hazine garantileri kapsamında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ödemelerin 

karşılanması amacıyla oluşturulan Yurt içi Borç Verme (Risk Hesabı) tertibine Hazine 

garantili borçların üstlenilmesinden kaynaklanan ödemeler ile risk yönetimi 
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kapsamında önceden öngörülmesi mümkün olmayan yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amacıyla 2020 yılında 10 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak Risk 

Hesabı bakiyesinin hesaptan yapılacak ödemeleri karşılamakta yeterli olması 

nedeniyle Ocak-Haziran 2020 döneminde bahse konu ödenek tertibinden herhangi bir 

kullanım gerçekleşmemiştir. Öte yandan, söz konusu ödeneğin kullanımı olası riskleri 

bertaraf etmek esasına dayalı olduğundan, Temmuz–Aralık 2020 döneminde risklerin 

gerçekleşmesi durumunda ödenekten kullanım yapılabileceğinin göz önüne alınması 

gerekmektedir.  

 Ocak-Haziran 2020 döneminde toplam 91,5 milyar TL tutarında iç borç itfası 

gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde toplam 51,7 milyar TL iç borç faizi, 1,5 milyar TL 

kira sertifikası gideri ile 258,4 milyon TL döviz cinsi kira gideri ödenmiş ve 250,7 

milyon TL iskonto gideri oluşmuştur. 

 Dış borçlardan yapılan borç ödemeleri kapsamında ise 2020 yılının ilk altı ayında 18,3 

milyar TL tutarında anapara, 15,3 milyar TL tutarında faiz ödemesi, 860.1 milyon TL 

kira sertifikası gideri ve 295 milyon TL iskonto gideri gerçekleştirilmiştir.  

 Diğer taraftan, Bakanlığımızca stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma 

politikası çerçevesinde kamu borç stokunun döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı 

duyarlılığı periyodik olarak ölçülmektedir.  

II.4. BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Borçlanma Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Hazine Finansman Programı çerçevesinde Ocak-Mayıs 2020 döneminde kuponlu senet 

prim geliri hariç 230,0 milyar TL tutarında nakit iç borçlanma gerçekleştirilmiştir. 

Toplam iç borçlanmanın yüzde 55,6’sı sabit faizli, yüzde 44,4’ü değişken faizli 

senetlerden oluşmuştur.  

 Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçlarına 2020 yılında da devam 

edilmiş olup ilk 6 aylık dönem içerisinde toplam 82,7 ton altın karşılığı senet ihraç 

edilmiştir. Bununla birlikte, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırım 

enstrümanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla yurt içinde döviz cinsi Devlet tahvili ve 

kira sertifikası ihraçlarına devam edilmiştir.  Bu kapsamda, yaklaşık 2,4 milyar avro 

karşılığı avro cinsi devlet tahvili, 0,5 milyar avro karşılığı avro cinsi kira sertifikası, 
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0,7 milyar ABD doları karşılığı ABD doları cinsi devlet tahvili ile 1,8 milyar ABD 

doları karşılığı ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edilmiştir.  

 Borsa İstanbul tarafından finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli 

finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilecek Türk lirası kısa 

vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan Türk lirası 

Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) Endeksine yönelik olarak gerek finansman 

araçlarının çeşitlendirilmesi, gerekse TLREF piyasasının gelişimine katkıda bulunmak 

ve anılan piyasalara derinlik ve hacim kazandırmak amacıyla 28 Ocak 2020 tarihi 

itibarıyla olmak üzere TLREF’e dayalı borçlanma senedi ihraçlarına başlanmış ve bu 

kapsamda ilk 6 aylık dönemde toplam 6 ihraç gerçekleştirilmiştir.  

 Etkin borç yönetimi kapsamında, borç ödemelerinin dönemler arası dengeli 

dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla 

Ocak ayı itibarıyla 2010 yılından bu yana uygulanmamış olan değişim ihalelerine 

başlanılmıştır. Bu kapsamda ilk 6 aylık dönemde toplam 7 adet değişim ihalesi 

gerçekleştirilmiş ve toplamda 16,4 milyar TL’lik değişim yapılmıştır. Borç yönetimi 

ile ilgili Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 

varsayımlar, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ödeme 

projeksiyonları, nakit gerçekleşmeleri ve beklentileri çerçevesinde takip eden üç aylık 

döneme ilişkin iç borçlanma stratejisi hazırlanarak her ayın son iş gününde Bakanlık 

internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile COVID-19 salgını süreci öncesi her ay 

eşgüdüm toplantısı yapılmış ve aylık finansman stratejileri ile ilgili çalışmalar 

sırasında da gereken koordinasyon ve bilgi alışverişi sağlanmıştır. 

 Piyasa yapıcı bankalar ve katılım bankaları ile aylık olarak değerlendirme toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. 

 Dış finansman temini ve yatırımcı ilişkileri kapsamında yürütülen faaliyetler ise 

aşağıdaki gibidir; 

 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarında Ocak-Haziran döneminde 1 adet tahvil 

ihracı gerçekleştirilmiş ve toplam 4 milyar ABD doları tutarında dış finansman 

sağlanmıştır. Şubat ayında gerçekleştirilen 5 yıl ve 10 yıl vadeli çift dilim tahvil 

ihracında toplam tutar 4 milyar ABD doları olmuş, 2 milyar ABD doları tutarındaki 5 

yıl vadeli dilimde kupon oranı yüzde 4,25, yine 2 milyar ABD doları tutarındaki 10 yıl 

vadeli dilimde ise kupon oranı yüzde 5,25 olarak gerçekleşmiştir. İhracı müteakiben 
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yapılan takas işlemleri neticesinde, ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe 

dönüştürülmüş, borçlanma işleminin 5 yıl vadeli diliminin nihai avro maliyeti yüzde 

2,244, 10 yıl vadeli diliminin nihai avro maliyeti ise yüzde 3,165 olmuştur. 

 Ocak ayında İngiltere’de, Şubat ayında ise ABD’de düzenlenen yatırımcı 

toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 Mayıs ayında Sayın Bakanımızın katılımı ile ülkemizin ekonomi ve maliye 

politikalarına ilişkin olarak uluslararası ölçekte geniş katılımlı bir telekonferans 

görüşmesi organize edilmiştir.  

 Ocak-Haziran döneminde Genel Müdürlük bünyesinde kredi derecelendirme 

kuruluşları ile 14, yatırımcılarla ise 21 adet toplantı/telekonferans görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir.   

 Çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemiz ekonomisine yönelik olarak organize 

edilen 7 web seminerine katılım sağlanmıştır. 

 Uluslararası yatırımcıların ülkemiz ekonomisine, borçlanma araçlarına, istisnai 

vatandaşlığa vs. ilişkin e-posta yoluyla ilettiği 19 soruya yanıt hazırlanarak sürekli ve 

sistematik bilgi akışı sağlanmıştır.     

II.5. KAMU SERMAYELİ KURULUŞ ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 

döneminde yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 KİT yönetim kurulu üyeleri ücretlerine ilişkin çalışmalar tamamlanarak 2393/2020 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili 

mevzuatlarında söz konusu Karara atıfta bulunulduğundan, düzenleme ile Kararın 

kapsamından daha geniş bir alana yaygın hukuki boşluğun giderilmesi sağlanmış, 

uygulama farklılıkları sonlandırılarak ücretlerin ödenmesi ile miktarı konusunda 

tereddütlerin önüne geçilmesine katkı sağlanmıştır. Yaşanan gecikmeden kaynaklanan 

sorunlarla tekrar karşılaşılmaması amacıyla kamu görevlilerinin mali hakları, toplu 

sözleşme ile yapılan artış kadar artırılarak her yıl Kararın yayımlanma gerekliliğinin 

kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 Kamu iktisadi teşebbüslerinin sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kurumsal 

yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğininin artırılmasına katkı 

sağlayacağı düşünülen iç kontrol sisteminin tanımı, iç denetim faaliyeti kapsamı, 

çalıştırılacak iç denetçilerin görevi, atamaya esas gerekli şartların ve niteliklerin 
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belirlenmesi, mali ve sosyal haklar konuları 18/06/2020 tarihli ve 7247 sayılı Kanun 

ile düzenlenmiştir. 

 Bakanlığımız portföyünde yer alan kamu sermayeli banka ve diğer kuruluşların genel 

kurullarının takibi yapılmış ve toplantısı gerçekleştirilenlere katılım sağlanmıştır. 

 Bakanlığımız portföyünde yer alan kamu sermayeli kuruluş ve bankaların gerçekleşen 

alt komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37/A maddesi uyarınca 2020 yılında 

KİT’lerden tahsil edilecek temettü tutarı ve buna ilişkin ödeme planı Bakanlık 

Makamının 28/05/2020 tarihli ve 70038310-151.03.01/281198 sayılı Onayı ile 

belirlenmiştir. 

 “Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına Dair Karar”a ilişkin 

olarak hazırlanan 13/02/2020 tarihli “Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı 

Yapılmasına İlişkin 1949 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul 

ve Esaslar Genelgesi” ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde tüm paydaşlara resmi 

yazı ile gönderilmiştir. 

 Tarımsal üreticiler ile esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda 

karşılanması amacıyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Tarım 

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TKK) tarafından yürütülen faiz destekli kredi 

kullandırılması uygulamasına ve uygulama sonucu oluşan gelir kayıplarının Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmasına devam edilmiştir. 2020 yılı uygulaması, 

Ziraat Bankası ve TKK tarafından 2020/2015 sayılı, Türkiye Halk Bankası tarafından 

ise 1898 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülmektedir. 

 COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası 

Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki 

kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin 2289 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25/03/2020 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 COVID-19 salgını nedeniyle tarımsal üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar ile bu 

kararlara yönelik erteleme kararlarından kaynaklı kredi borçlarının ertelenmesine 

ilişkin 2481 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/04/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 60’ıncı maddesine 

istinaden muhtelif banka, birlik, Borsa İstanbul A.Ş. ve Hazine Ortaklığında Birleşik 

İpotek Finansmanı A.Ş. (Şirket) unvanlı bir ipotek finansmanı kuruluşu kurulmasına 
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karar verilmiş, söz konusu Şirkete Hazinenin iştirak etmesine dair “Birleşik İpotek 

Finansmanı Anonim Şirketine Hazinenin İştirak Etmesine Dair Karar” 25/12/2019 

tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başlangıç 

sermayesi 10 milyon TL olan Şirkete, Hazine 2020 yılı Mart ayında 500 bin TL 

kuruluş sermayesi aktararak Şirkette yüzde 5 oranında pay sahibi olmuştur. Tüm 

kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanan Şirket SPK’dan faaliyet iznini de almıştır.  

 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, diğer mülhak 

vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil 

ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin Hazineye devredilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı 

04/12/2019 tarihli ve 30968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 14/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Kanun’a istinaden kurulan ve sermayesinin tamamı 

Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan 600 milyon TL sermayeli Türk Reasürans 

Anonim Şirketi faaliyete geçmiştir.  

 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün (DMO) “merkezi satın alma otoritesi” 

fonksiyonunu güçlendirmek amacıyla Genel Müdürlük tarafından sevk edilen ve 

10/06/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2645 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının DMO Ana Statüsünde yer 

alan mal ve hizmetlerden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek olanları 

DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu kılınmıştır. 

 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Genel Müdürlük 

tarafından da katkı sağlanmış olan 2186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları 

olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. ve 

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.’nin birleştirilmesi suretiyle iktisadi devlet 

teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 

kurulmuştur. Ana statüleri gereği benzer faaliyetleri yürüten bu kuruluşların tek bir 

çatı altında toplanarak verimliliklerinin artırılması ve kamu maliyesine yüklerinin 

azaltılması hedeflenmektedir. 03/06/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete ile 

yürürlüğe konan 2603 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TÜRASAŞ Ana Statüsü 

yayımlanmış olup, Şirketin tescili için işlemler devam etmektedir. 

 Tarımsal kuruluşların finansal göstergeleri ve tarımsal piyasalar yakından takip 

edilerek, tarımsal ürünlerde arz güvenliğinin sağlanması ve fiyatların üretici ve 
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tüketici aleyhine aşırı değişmesinin önüne geçilebilmesi için tarımsal KİT’lerin alım 

fiyatlarının ve ithalat izinlerinin belirlenmesi sürecinde etkin rol alınmıştır. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu 

kararları alınmasına ve çeşitli tarımsal ürünler açısından değişen ulusal ve uluslararası 

koşullara göre tarımsal destekleme programında yeni düzenlemelerin hayata 

geçirilmesine katkı sağlanmıştır. 

 COVID-19 salgını nedeniyle sektörlerden gelen talepler değerlendirilmiş ve Makam 

düzenli olarak bilgilendirilmiştir. 

II.6. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran döneminde 

yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Proje finansmanı kapsamında yürütülen faaliyetler; 

 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına kullandırılmak üzere Dünya Bankası (DB) ve Temiz Teknoloji 

Fonundan sağlanan yaklaşık 200 milyon ABD doları tutarında finansmanın 

yürürlük işlemleri tamamlanmıştır.  

 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yürütülen Yenilenebilir Enerji 

Entegrasyonu Projesi’nin ek finansmanı için Dünya Bankasından Hazine geri 

ödeme garantisi altında 289,5 milyon avro tutarında kredi sağlanmasına ilişkin 

müzakereler 2020 yılı Ocak ayı içinde tamamlanmıştır. Kredinin 2020 yılının 

ikinci yarısında imzalanması planlanmaktadır. 

 Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında, Geçici Koruma Altındaki 

Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki firmaların finansmana erişimini 

sağlamak üzere Hazine geri ödeme garantisi altında Türkiye Kalkınma ve Yatırım 

Bankasına (TKYB) kullandırılmak üzere Dünya Bankasından 316 milyon avro 

tutarında finansman sağlanmıştır. Kredi 1 Haziran 2020 tarihinde imzalanmış olup; 

yürürlük işlemleri devam etmektedir. 

 Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki 

belediye altyapısının güçlendirilmesi için Hazine geri ödeme garantisi altında İller 

Bankasına kullandırılmak üzere Dünya Bankasından 135,4 milyon avro tutarında 

finansman sağlanması için müzakereler 2020 yılı Mart ayı içinde tamamlanmıştır. 

Kredinin imza ve yürürlük işlemleri gerçekleştirilecektir. 
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 COVID-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığına 

kullandırılmak üzere Dünya Bankasından 91,4 milyon avro tutarında bir kredi 

sağlanmıştır. Kredi 4 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmış olup yürürlük işlemleri 

tamamlanmıştır. Kredi ile ülkemizin COVID-19 pandemisi ile mücadelede acil 

olarak ihtiyaç duyduğu cihaz, malzeme ve ekipman alımı gerçekleştirilecektir. 

 İhracatın Uzun Vadeli Finansmanı Projesi kapsamında, Eximbank tarafından 

Dünya Bankası garantisi (250 milyon avro tutarına kadar) ve Hazine karşı garantisi 

altında ticari bankalardan toplam 500 milyon avro tutarına kadar kredi 

sağlanacaktır. Projenin müzakereleri 2020 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilmiş olup 

380 milyon avro tutarındaki ilk dilim kredinin imzalanması planlanmaktadır.  

 Türkiye’de Demiryolu Lojistiğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığına kullandırılmak üzere Dünya Bankasından 314,5 milyon avro 

tutarında bir kredi sağlanmıştır. Kredinin müzakereleri 2020 yılı Haziran ayında 

gerçekleştirilmiş olup imza ve yürürlük işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 COVID-19 EBA Destek Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 

kullandırılmak üzere Dünya Bankasından 143,8 milyon avro tutarında bir kredi 

sağlanmıştır. Kredinin müzakereleri 2020 yılı Haziran ayında gerçekleştirilmiş 

olup, imza ve yürürlük işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesinin (İSMEP) 

kısmi finansmanı kapsamında Projenin uygulayıcı kuruluşu İstanbul Valiliği Proje 

Koordinasyon Birimi (İPKB)  tarafından kullanılmak üzere Asya Altyapı Yatırım 

Bankasından 300 milyon ABD doları tutarında finansman sağlanmasına ilişkin 

kredi anlaşması 07/01/2020 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu krediye ilişkin 

yürürlük işlemleri tamamlanmıştır. 

 İSMEP Projesi kapsamında Devlet Okullarının Yeniden Yapımı ve/veya 

Güçlendirilmesi faliyetleri kapsamında İPKB tarafından kullanılmak üzere 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankasından (ECOBANK) 

23/06/2020 tarihli kredi anlaşması ile 40 milyon avro tutarında finansman 

sağlanmıştır. Krediye ilişkin yürürlük işlemleri devam etmektedir. 

 Türk Eximbank tarafından kullanılmak üzere hazine garantisi altında İslam 

Kalkınma Bankasından 06/05/2020 tarihinde “KOBİ ve Orta Ölçekli İşletme 

Niteliğindeki Türk İhracatçıların Sermaye Harcamalarının Finansmanına İlişkin 

Murabaha Kredisi” kapsamında 100 milyon ABD doları finansman sağlanmıştır. 
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 Kamu özel işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetler;  

 Yap-işlet-devret modeli ile yapılması ve Bakanlığımızca borç üstlenim taahhüdü 

verilmesi planlanan Aydın-Denizli Otoyolu projesine ilişkin ihale öncesi sözleşme 

çalışmalarına Bakanlığımız görev alanı kapsamında katkı sağlanmıştır.  

 Ulaştırma sektöründe yap-işlet-devret (YİP) modeli ile gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler için alınacak Cumhurbaşkanı Kararı’na temel teşkil etmek üzere 

hazırlanan fizibilite raporuna ilişkin görüş oluşturulmuş ve Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına iletilmiştir.     

 Kamu özel işbirliği (KÖİ) mevzuat çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 3996 sayılı 

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 

Hakkında Kanun ve 6428 sayılı Sağlik Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli 

İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu 

kanunların uygulanmasına yönelik yönetmeliklere ilişkin mevzuat çalışmalarına 

katkı sağlanmıştır.  

 Dış mali yardımlar kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında; 

 Ülkemiz ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında 08/07/2019 tarihinde imzalanan 

Hibe Anlaşması kapsamında söz konusu hibenin 7, 8 ve 9. dilimlerine tekabül eden 

7,5 milyon ABD doları 21/04/2020 tarihinde Somali tarafına aktarılmıştır. 

 Filistin’in COVID-19 salgını ile mücadelesi kapsamında bütçe desteği sağlanması 

amacıyla Filistin devletine 11/06/2020 tarihinde 5 milyon ABD doları tutarında 

nakdi hibe sağlanmıştır. Söz konusu Hibe Anlaşması kapsamındaki 5 milyon ABD 

doları tutarındaki nakdi hibe yardımı, Filistin tarafının anılan Anlaşmada belirtilen 

Banka hesabına 29/06/2020 tarihi itibarı ile aktarılmıştır. 

 Ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2020 Yılı “İktisadi 

ve Mali İşbirliği Anlaşması” 26 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmış olup söz konusu 

anlaşma 3 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

 Türk Eximbank’ın faaliyetleri kapsamında oluşan politik risk ve görev zararlarının 

tazmin edilmesi ilkesi çerçevesinde Kongo’ya sağlanan ihracat kredileri kaynaklı 

974.186,3 avro Eximbank hesaplarına transfer edilmiştir.  

 OECD İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Çalışma Grubu ve Teknik Uzmanlar 

Grubu ile ülkemizin 2018 yılı Kasım ayında üye olduğu Katılımcılar Grubunun 

2020 yılının Haziran ayında düzenlenen toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
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 Çok taraflı ekonomik ilişkiler kapsamında yürütülen faaliyetler; 

 G20 gündemine ilişkin yurt içi koordinasyon görevi yürütülmekte, uluslararası 

çapta yürütülen çalışmalara lojistik açıdan ihtiyaç duyulan destek sunulmakta ve 

G20 gündemi çerçevesinde ülkemiz pozisyonlarının muhataplarına aktarılması 

sürdürülmektedir. 

 Uluslararası finansal kuruluşların ülkemize yönelik faaliyetlerini ulusal 

önceliklerimiz ile uyumlu devam ettirebilmelerinin temini için ilgili kurum ve 

kuruluşlarımızla gerekli işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapılmıştır.  

 Ülkemiz, üyesi olduğu Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta ve Doğu Avrupa Ülke 

Grubu’nu temsilen 2018-2020 döneminde İcra Direktörlüğü görevini üstlenmiş 

olup önümüzdeki iki yıllık dönemde İcra Direktörlüğü Vekili ile temsil edilecektir. 

 Ülkemizin, ilk defa 2012 yılında 5 milyar ABD doları tutarında kaynak sağlama 

taahhüdü ile dâhil olduğu IMF İkili Borçlanma Anlaşmaları (Bilateral Borrowing 

Agreements, BBAs)  mekanizmasının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3+1 yıllık 

yeni bir dönem için yenilenmesi söz konusu olup ülkemizin söz konusu 

mekanizmaya yeni dönemde de katılmasını teminen çalışmalar devam etmektedir. 

 Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizin sürdürülmesini teminen bu 

kuruluşlara yönelik üyelikten ve sermaye artırımlarına katılımımızdan 

kaynaklanan mali yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine devam edilemiştir. Bu 

kapsamda; 

 IMF 16’ncı Genel Kota Gözden Geçirmesi sürecinin yanı sıra, kota ve 

yönetişim reformu tamamlanmasına ve böylece ülkemiz kota payını artırmaya 

yönelik girişimlerimiz devam etmiştir. 

 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının (IBRD) genel ve seçici sermaye 

artırımlarına ilişkin kararlar Banka Guvernörler Kurulu tarafından 01/10/2018 

tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ülkemize tahsis 

edilen ilave hisselere katılım sağlanması ve bu hisselerden kaynaklanan 

ödemelerin yapılmasına yönelik iç hukuki süreç tamamlanmıştır. 4 eşit taksit 

halinde gerçekleştirilmesi öngörülen ödemelerin ilk taksit tutarının 2020 

yılının üçüncü çeyreğinde yatırılması planlanmaktadır. Uluslararası Finans 

Kurumunun (IFC) genel ve seçici sermaye artırımlarına ilişkin kararlar 16 

Nisan 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda, ülkemize 
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tahsis edilen ilave hisselere katılım sağlanmasına yönelik iç hukuki sürecimiz 

başlatılacaktır. 

 Uluslararası Kalkınma Birliğinin (IDA) 2017-2020 dönemini kapsayan 18. 

kaynak artırımına ülkemizin katılımı kapsamında üçüncü taahhüt senedimiz 

03/02/2020 tarihinde tevdi edilmiştir. Ayrıca taahhüt senetlerinden nakit 

çözümler yılda 2 ödeme şeklinde devam etmektedir. 

 Afrika Kalkınma Bankası 7. Sermaye Artırımı ve Afrika Kalkınma Fonu 15. 

Kaynak Artırımına ilişkin iç hukuki süreçler tamamlanmış olup ülkemiz katkı 

paylarının taahhüt işlemleri sürdürülmektedir. 

 Uluslararası finansal kuruluşlarda ülkemiz etkinliğinin artırılması kapsamında 

stratejik fırsatların değerlendirilmesi ve/veya oluşturulmasını teminen ikili ülke 

ilişkileri yakından takip edilmiştir. 

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından ülkemiz öncelikleri 

doğrultusunda yönetilecek olan ve Ülke Grubumuzdaki ülkelerin 

faydalanacağı 25 milyon avroluk hibe fonu oluşturulmasına yönelik Teknik 

İşbirliği Anlaşması ülkemiz ve AİKB arasında 19 Ocak 2018’de 

imzalanmıştır. Müteakip süreçte ülkemizce ilk iki taksit ödemesi 

gerçekleştirilerek Banka tarafından iletilen toplam 31 projenin teknik destek 

bileşenine finansman desteği sağlanmıştır. 

 Uluslararası finans kuruluşlarının yıllık toplantılarının düzenlenmesine ilişkin 

faaliyetler kapsamında hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

 Asya Kalkınma Bankası (AKB), Türk Müteahhitler Birliği ve Bakanlığımız 

işbirliği ile İhale fırsatlarına dair bir webinar 10/06/2020 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Banka’nın salgın kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi 

cihaz ve ekipman ihale fırsatlarının duyurusu ülkemiz ilgili kuruluşlarıyla 

paylaşılmıştır.   

 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen faaliyetler; 

 IPA II döneminde yürütülen tüm programlar için yıllık yönetim beyanları ve eki 

mali raporlar Avrupa Komisyonu’nun bilgisine sunulmuştur. 

 Erasmus+ Birlik Programına Katılım için Ulusal Ajans tarafından Komisyona 

ödenen 2019 yılı üyelik aidatı IPA katkı payı genel bütçe hesabına iade edilmiştir. 
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 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen 

IPARD II programı 2019 yılı harcamalarının ibra edilmesi için gerekli olan 

yazışma ve dokümanlar Denetim Otoritesinin ve Avrupa Komisyonu’nun bilgisine 

sunulmuştur. 

 2011 Türkiye Ulusal Programı Kısım II Finansman Anlaşması kapsamında Nihai 

Harcama Beyannamesi Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur. 

 IPA projeleri ulusal katkı payları proje yararlanıcılarından talep edilmeye devam 

edilmiştir. 

 2011 Kısım I Türkiye Ulusal Programındaki kabul edilmeyen maliyetlerin Avrupa 

Komisyonu'na iade edilmesi için 4749 sayılı Kanun Ek madde 2 kapsamında 

Ulusal Fon ödeneğinden 232.880,50 TL’nin karşılığı olarak 34.889,51 avro 

harcama yapılmıştır. 

II.7. FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran döneminde 

yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 66’ncı maddesi ile 

03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3’üncü maddesinde yapılan 

değişiklikler kapsamında Konut Hesabı uygulaması Hazine ve Maliye Bakanlığı 

uhdesine dâhil edilmiştir. 2019 Aralık ayı itibarıyla ödemeler yapılmaya başlanmıştır. 

 Üst Fonlara Kaynak Aktarımı Kararı neticesinde taahhütte bulunulan Avrupa Yatırım 

Fonuna 15/05/2019 tarihinde 7’nci sermaye aktarımı gerçekleştirilmiştir. “Girişim 

Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarım Kararı” ile TÜBİTAK ile ortak yürütülen Tech-

InvesTR programı kapsamında 11/01/2019 tarihinde duyuruya çıkılmış olup 

09/09/2019 tarih ve 468008 sayılı Bakanlık Makam Onayı kapsamında başvuruda 

bulunan 10 adet fondan 5 tanesiyle protokol imzalanması için görüşmelere 

başlanmıştır. Protokol süreçlerine ilişkin değerlendirilme süreci devam etmektedir.  

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat 

Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de yapılan güncellemelere ilişkin 

İhracat Genelgesi’nde düzenlemeler yapılmış olup söz konusu genelge 16/01/2020 

tarihinde TCMB tarafından yayımlanmıştır. 
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 Yolcu beraberinde yurda standart işlenmemiş altın getirilmesi kapsamında Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında (TPKKH) 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar (Karar Sayısı:2182) ve TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020-32/57) 

03/03/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ değişikliği ile yurda yolcu 

beraberinde standart işlenmemiş altın getirilmesine ve dâhilde işleme rejimi 

kapsamında gerçekleştirilen standart ve standart dışı altın ithalatına ilişkin tereddütlü 

hususların ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 2020/1 sayılı İthalat Genelgesi 04/06/2020 tarihinde Bakanlığımız internet sitesi 

üzerinde ilan edilerek yürürlüğe sokulmuş, anılan Genelge uyarınca 23.07.2009 tarihli 

2009-GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu 

düzenlemeyle; ilgili tarihe kadar yürürlükten kaldırılmamakla birlikte, yürürlükte olup 

olmadığına dair bankalar nezdinde tereddüt hasıl olduğu anlaşılan İhracat ve İthalat 

Genelgesi’nin halihazırda ihracat bedellerine ilişkin farklı bir mevzuatta detaylı olarak 

düzenlenen ihracata ilişkin hükümlerinin kaldırılması, ancak halen takip edildiği 

anlaşılan ithalata ilişkin hükümlerinin günümüz koşullarına uyarlanarak yeniden 

yürürlüğe sokulması amaçlanmıştır. 

 Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Kuyumcu Altın Değerleme 

Sistemi (KADSİS) Projesi’ne Bakanlığımızca destek verilmiş ve Projeye ilişkin 

çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin başlangıç tarihi 01/07/2020 olarak belirlenmiştir. 

 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk 

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri 

Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ 

No: 2019-32/56) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 

Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de değişiklikler yapılmış 

olup söz konusu değişiklikler sonrasında mezkûr Tebliğ’in uygulanmasına 

başlanılmıştır. 

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat 

Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de 31/12/2019 tarihinde yapılan son 

değişikliklerin Tebliğ’in paydaşlarına anlatılması ve uygulamada karşılaşılacak 

muhtemel sorunların minimalize edilebilmesini teminen 02/03/2020 tarihinde 

Ankara’da GİB katılımcıları ile 05/03/2020 tarihinde İstanbul’da TİM katılımcıları ile 
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ve 06/03/2020 tarihinde İstanbul’da İstanbul Vergi Dairelerinden katılımcılar ile 

eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 

 OECD Liberalizasyon Kodlarına ilişkin olarak Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde; 2020 

yılı içerisinde sermaye hareketlerinin liberalizasyonu ve gelişimi hakkında OECD 

Sekretaryasına bilgi verilmiştir. 

 İhracat bedellerinin yurda getirilmesi kapsamında iş ve işlemlere devam edilmiştir. 

 Kıymetli maden aracı kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin 

uygulanmasına ilgili Tebliğ ve Yönetmelik kapsamında devam edilmiştir. 

 Türk Lirası kullanımının teşvik edilmesi amacıyla 2018-32/52 sayılı Tebliğ 

kapsamında yer alan iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin uygulanmasına devam edilmiştir. 

 İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ kapsamında ihracat bedellerinin süresi içerisinde 

yurda getirilmesi hususunda; düzenlemenin paydaşları tarafından kolaylıkla ihracat 

işleminin gerçekleştirilmesi ve Bakanlığımızca ihracat bedellerinin yurda getirilmesi 

konusunda sistematik takibinin yapılabilmesi için oluşturulması düşünülen bilgi 

sistemi çalışmaları devam etmiştir. 

 26/03/2020 tarih ve 7226 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ile 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci 

maddesinde yapılan değişiklikle kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek yasal 

kaynak tutarı 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 

 29/03/2020 tarih ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kredi Garanti Kurumlarına 

Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

yürürlüğe konulmuştur. Yapılan değişiklikler kapsamında; sistem uygulamasının 

kanunla verilen yasal kaynak limitinin arttırılması ve uygulamanın etkinliği de göz 

önüne alınarak kefalet başvuru süresine ilişkin kararda yer alan kısıtlama 

kaldırılmıştır. KOBİ’ler için kefalet limiti 25 milyon TL’den 35 milyon TL’ye; KOBİ 

dışı firmalarda ise 200 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Uygulamanın 

gözetim ve denetiminin güçlendirilmesine yönelik hüküm eklenmiştir. Kredilerin 

donuk alacağa dönüşmesi için gereken süreye ilişkin bankacılık mevzuatındaki 

değişikliklere uyum sağlayacak şekilde kararda madde ihdas edilmiştir. COVID-19 

salgınının ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler kapsamında eklenen 

geçici maddelerle 31/12/2020 tarihine kadar yararlanıcıların kullanabilecekleri kefalet 

limitleri arttırılmış ve yararlanıcılarda aranılacak koşullar esnetilmiştir. 



 

37 

 

 Sistem kapsamında, 2020 yılı Ocak ayından 17/06/2020 tarihine kadar toplamda 1,1 

milyar TL tutarında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye (KGF A.Ş) tazmin ödemesi 

yapılmıştır. 

 Sistem kapsamında Bakanlığımız ile KGF A.Ş. arasında 30/03/2020 tarihinde 

imzalanan Protokolde yüzde 7’lik tazmin üst limitinin her bir Protokol eki için ayrı 

belirlenmesine; 06/04/2020 tarihinde yapılan değişiklik ile 31/12/2020 tarihine kadar 

yapılandırma komisyonu alınmamasına ilişkin hüküm eklenmiştir. 2020 yılı Ocak 

ayından itibaren COVID-19 ile mücadele kapsamında 50 milyar TL’ye çıkartılan limit 

dâhilinde olmak kaydı ile birçok destek paketi açıklanmış olup toplamda 234,8 milyar 

TL’lik kefalet limiti ticari işletmeler ile gerçek kişi yararlanıcıların kullanımına 

açılmıştır. 

 Yetkili Müesseselerin izin süreçlerinde mali gücün tevsik edilmesine ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen Mali Güç Tevsiki Genelgesi (2020/1) yayımlanmıştır. 

 A ve B grubu için iki farklı formatta yeniden tasarlanan faaliyet izin belgeleri 

bastırılarak 728 yetkili müesseseye gönderilmiştir. 

 Yetkili Müesseselerce Bakanlığa yıllık olarak gönderilen finansal raporların daha hızlı 

ve doğru şekilde iletilmesi için Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili 

Müessese Bilgi Sistemine (YMBS) gerekli modülün eklenmesine yönelik çalışmalar 

yürütülerek raporlama altyapısı geliştirilmiştir. 

 728 adet yetkili müessesenin finansal tabloları elektronik olarak YMBS üzerinden 

alınmış, incelenerek gözetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, döviz ve 

altın alış satış tutarları ile adetlerine ilişkin bilgiler ve ayrıca muhasebe-döviz alım 

satım programlarına ilişkin bilgiler kayıt altına alınmıştır. 

 Yetkili Müesseselerin denetimine ilişkin risk matrisi oluşturulması çalışmaları 

yürütülmüştür. 

 Bakanlığımıza iletilen ihbarlar ve yaygın denetim programı kapsamında 

gerçekleştirilen incelemeler sonucu Bakanlığımıza ulaşan tespitler neticesinde yetkisiz 

döviz alım satımı yapan iş yerleriyle ilgili Savcılıklara idari yaptırım uygulanması için 

gerekli bildirimlerde bulunulmuş ve ayrıca geçici/sürekli kapatmaya yönelik idari 

yaptırımlar uygulanmıştır. 
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II.8. EKONOMİK PROGRAMLAR VE ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 

döneminde yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 

 Türkiye ekonomisi, finansal piyasalar ve küresel ekonomiye ilişkin gelişmelerin 

izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması ve uluslararası 

kuruluşlarca hazırlanan raporların yakından takibi kapsamında yurt içi (Ankara dışı) 

ve yurt dışı toplantılara katılım sağlanmıştır.  

 Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan nihai hedefler ve bu kapsamda belirlenen 

eylem ve projelerin takibine yönelik istişareler kapsamında toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

 Ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yatırımcılar ile kredi derecelendirme kuruluşları ile 

yapılan toplantılarda Türkiye ekonomisi, finansal piyasalar, beklentiler, destek 

uygulamaları ve YEP üzerine bilgilendirme yapmak amacıyla Borçlanma Genel 

Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’da gerçekleştirilen yatırımcı toplantılarına (S&P ve 

Moody’s Toplantıları) katılım sağlanmıştır. 

 Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik modelleme ve tahmin yapmak faaliyeti 

çerçevesinde tahmin performansının iyileştirilmesi ve alternatif yaklaşımlara ilişkin 

kurumsal kapasitenin oluşturulması kapsamında “Büyük Veri ile Anlık Tahminler” 

konulu toplantı Garanti Bankası ile gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye ekonomisindeki sektörel gelişmeler ve YEP’te yer alan eylemlerin sektörel 

etkilerini gözlemlemek ve yeni politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

Bakan Yardımcıları nezdinde düzenlenen sektör toplantılarına katılım sağlanmıştır 

(Gıda, Turizm, Kâğıt Sektörleri vb.). 

 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

226/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Orta vadeli programın 

uygulanmasına ilişkin eylem planını izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve eylem 

planının uygulanmasını takip etmek” hükmü çerçevesinde Yeni Ekonomi 

Programı’nda yer alan eylemlerin ve bu eylemler kapsamında yapılan/yapılacak 

projelerin takibi Yeni Ekonomi Programı İzleme Sistemi (YEPİS) ile yapılmaktadır.  

 Bu dönemde bakanlıkların sorumlu olduğu eylemler ve bu eylemler kapsamındaki 

projelerin YEPİS’e girişi tamamlanmıştır. Birinci çeyrek gerçekleşmelerin 

YEPİS’e girişleri sorumlu bakanlıklar tarafından yapılmıştır.  
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 YEPİS raporlamalarının iyileştirme çalışmaları Bilgi Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir.  

II.9. SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Mülga) 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü (Mülga) tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Tarım Sigortaları Havuzu iş ve işlemlerini yürütmekle görevli olan işletici şirkete 

ödenen işletme bedelinin üst sınırının artırılmasına ilişkin Tarım Sigortaları Havuzu 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır. 

 Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası ile Devlet Destekli Kümes Hayvanları 

Hayat Sigortası sözleşmeleri için toplu poliçelerde indirim yapılmasına ilişkin Tarife 

ve Talimatlar yayımlanmıştır. 

 COVID-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler hakkında sektör duyurusu yayımlanmıştır. 

 Katılım Sigortacılığı Muhasebe Standartları taslağı hazırlanmıştır. 

 Katılım sigortacılığı mevzuatı çalışmaları kapsamında kanun metinleri ile yönetmelik 

değişiklik taslağı hazırlanmıştır. 

 Türk-Re nezdinde katılım reasürans fonu kurulum çalışmaları başlatılmıştır. 

 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu IFSB üyelik süreci 

başlatılmıştır. 

 Gayrimenkül Değerleme Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yayımlanmıştır. 

 COVID-19 tedbirleri kapsamında Finansal Raporların Sunumuna İlişkin Genelge 

(2020/6) yayımlanmıştır.  

 Sigorta şirketlerinin dengeli bir portföy yapısına sahip olmaları ve uzun vadeli 

yükümlülük getiren zorunlu trafik sigortasındaki büyümelerini daha sağlıklı bir 

çizgide sürdürebilmeleri, ayrıca zorunlu trafik sigortasında azami prim için öngörülen 

aylık artış tutarlarının enflasyon beklentileri ile uyumlu hale getirilmesi amaçlarıyla 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye 

Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelge (2020/8) 

yayımlanmıştır.  

 Emniyeti Suistimal ve Bina Tamamlama Sigortalarına ilişkin verilerin Sigortacılık 

Hesap Planında ayrı bir hesap kodu altında takip edilebilmesi amacıyla Kefalet ana 

branşı altında alt hesapların açılması hususunda Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt 

Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2020/05) yayımlanmıştır. 
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 Yapılan mevzuat değişikliği ile orta büyüklükteki KOBİ’ler de Devlet Destekli Alacak 

Sigortası Sistemi’nin kapsamına alınmıştır. 

 Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi kapsamında sağlanan kredi limitlerinin 

belirlenmesine ilişkin genelge yayımlanmıştır. 

 Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği’nde 

06/02/2020 tarih ve 31031 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılarak risk inceleme 

heyetlerinde sıra usulü ile (random) görevlendirme sürecine geçilmiştir. 

 06/02/2020 tarih ve 2020/3 sayılı ve 2019/10 sayılı Yetkisiz Sigorta Satışı ve 

Pazarlanmasının Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu Çerçevesinde Yapılacak 

Başvurulara İlişkin Sektör Duyurusu ilan edilmiştir. 

 Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 14/02/2020 tarih ve 

31039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile 

bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi temin edilmiştir.  

 Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan 

Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin 

Yönetmelik’te 09/05/2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Bahse konu Yönetmelik değişikliği kapsamında 

2020 yılında yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 

ile uyum sağlanmış ve sigortacılık uygulamasında kullanılan mesafeli satış yöntemine 

bazı disiplin edici kurallar getirilmiştir. İlave olarak asli işi sigorta aracılığı olmayan 

işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabileceği sigortalara ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmiştir.     

 13/05/2020 tarih ve 2020/9 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek 

Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen 

Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik’in Uygulanması Hakkında Sektör 

Duyurusu ile yetkili olmayan kuruluşların kendi web sayfalarında fiyat karşılaştırması 

imkânı vermesinin ya da poliçe işlemlerini gerçekleştirmelerinin ruhsatsız brokerlik ya 

da levhaya kayıtlı olmadan acentelik yapmak anlamına geleceği ilan edilmiştir.   

 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum 

Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’de 23/05/2020 tarih ve 31135 sayılı 

Resmi Gazete’de değişiklik yapılarak COVID-19 ile mücadele eden hekimlerimizin 

branş farkı gözetmeksizin III. Risk Grubu kapsamında teminattan faydalanmaları 

sağlanmıştır.  
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 2019/10 Sayılı Yetkisiz Sigorta Satışı ve Pazarlamasının Önlenmesine İlişkin Sektör 

Duyurusu Çerçevesinde Yapılacak Başvurulara İlişkin Usul Hakkında Sektör 

Duyurusu (2020/3) yayımlanmıştır. 

 Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

25/03/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Müşterek Sigortalarda Sigorta Eksperi Ataması, Eksper Raporunun İletilmesi ve 

Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2020/6) yayımlanmıştır. 

 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4632 sayılı 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 5’inci ve Ek 1’inci 

maddelerinde yapılan değişiklikle, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan 

“Yurt dışında Yerleşik Türk Vatandaşlarına Dövizli BES İmkânı Sunulması” eylemi 

kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ait döviz cinsinden birikimlerin 

ülkemiz ekonomisine kazandırılması amacıyla düzenleme yapılmıştır. 

 24/04/2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik 

Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı 

Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca “Yurt dışında Yerleşik 

Türk Vatandaşlarına Dövizli BES İmkanı Sunulması” kapsamında yabancı para 

cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı yüzde 10 olarak 

belirlenmiştir. 

 Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış 

Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge 

yayımlanmıştır. 

 Sigorta ilişkisine taraf olmayan üçüncü kişinin rızası olmaksızın hesap, kimlik veya 

kart bilgileri kullanılarak ödeme sistemleri ile zorunlu trafik sigortası poliçe tanzim 

edilmesi ve üçüncü kişinin ilgili finansal kuruluşa başvurusu üzerine ödenen tutarın 

sigorta şirketinden ilgili mevzuat kapsamında geri alınmasına ilişkin olarak Genelge 

yayımlanmıştır.  

 Koronavirüs salgınına ilişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında zorunlu trafik 

sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz 

önünde bulundurularak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 

Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi 

ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin 

Sektör Duyuruları yayımlanmıştır. 
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 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında 

Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 20/03/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.  

 28/11/2019 tarihli Bakan Onayı ile zorunlu trafik sigortalarında azami prim 

uygulamasının 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında devam etmesine karar 

verilmiştir. 

 Zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulaması kapsamında yüzde 1,5 olarak 

uygulanmakta olan aylık artış oranının 2020 yılı Haziran ayından itibaren yüzde 0,75 

olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

 Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik taslağı çalışması tamamlanmış olup taslağa ilişkin olarak Sosyal Güvenlik 

Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve sektör paydaşlarından görüşler alınmıştır. 

II.10. VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) tarafından Ocak–Haziran döneminde 

yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:  

 Yapılan teftiş ve soruşturmalar kapsamında 23 adet soruşturma görevi tamamlanmış 

olup 7 adet teftiş görevi ile ilgili süreç devam etmektedir. 

 18 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Vergi Denetim Kurulu’nun 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nde belirlenen örgütlenme modelinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 

kapsamında; VDK organizasyon yapısı içerisinde yer alan “Grup Başkanlığı” 

kaldırılarak yerine “Daire Başkanlığı” şeklinde örgütlenme modeline geçilmiştir. Yeni 

yapıda örgütlenme biçimi ve inceleme metodolojisi ön planda tutulmak suretiyle, 

sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile işbölümünün sağlanması amacıyla, Denetim 

Daire Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri 

Denetim Daire Başkanlığı, Sektörel Denetim Daire Başkanlığı’nın kurulmasına 

yönelik düzenleme yapılmıştır.   

 Ayrıca, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliği sağlamak ve 

mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları 

gidermek amacıyla “Danışma Komisyonu” oluşturulabileceğine yönelik düzenleme 

yapılmıştır.   
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 VDK’nın düzenlendiği 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 228’inci 

maddesinde belirtilen yönetmeliklerden; mevcut olanların güncellenmesi, 

olmayanların çıkarılması amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. 

 Vergiye uyumun arttırılması ve mükellef haklarının gözetilmesi amacıyla Vergi 

Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarının ilgili Rapor 

Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi esnasında mükelleflerin 

dinlenmesinde uygulama birliğini ve bu kapsamdaki işlemlerin usul ve esaslarının 

belirlenmesini sağlamak amacıyla "Mükelleflerin Rapor Değerlendirme 

Komisyonlarında Dinlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" 

hazırlanmıştır. 

 Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) vergi incelemeleri sırasında 

karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda standart analiz geliştirme çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

 VDK-RAS risk unsurlarının geliştirilmesi, yeni risk alanlarının belirlenmesi ve var 

olan risk alanlarının geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.  

 VDK-RAS Risk Analiz Modeli çerçevesinde mükellef seçimi, analizi ve incelemeye 

sevki işlemlerine devam edilmiştir. 

 Akaryakıt sektöründe ortaya çıkması muhtemel vergi kayıp ve kaçağını en aza 

indirmek amacıyla sistem geliştirmek, sektörün risk unsurlarını belirlemek, belirlenen 

risk unsurları ve elde edilen veriler ışığında analizler yaparak riskli mükelleflerin 

tespit edilmesi, incelemeye sevk edilmesi ve inceleme sonuçlarının takip edilmesi 

geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

 Vergi kaçakçılığı ile mücadelede vergi iadelerine ayrı bir önem verilerek vergi türü, 

sektör, konu yönünden riskli alanların belirlenmesinin yanında verilerin takibi ve 

analizi yapılarak iade yönünden riskli mükelleflerin ve haksız iade talep eden 

mükelleflerin tespit edilmesi, incelemeye sevk edilmesi ve inceleme sonuçlarının takip 

edilmesi geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

 Cari dönemde faal olup, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükelleflerin görev 

havuzunda bekletilmeksizin doğrudan inceleme olarak Vergi Müfettişlerine 

gönderilmesine ve cari dönemde incelenmesinin sağlanarak caydırıcılığının 

artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile VDK arasında e-

Tebligat entegrasyonu süreçleri tamamlanmıştır. 
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 Sahte Belge Düzenleme (SBD) organizasyonu kapsamında, SBD organizasyonlarının 

tespiti, analizi ve incelemeye sevk edilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmiştir. 

 Vergi inceleme görevlerini baştan sona bir bütün olarak elektronik ortama taşımayı ve 

kurulacak yeni bir vergi inceleme modeli ile birlikte vergi denetimine ayrılan iş 

gücünün otomasyonla birlikte azaltılması, böylece aktif iş gücü ile incelemelerde 

etkinliğin ve verimliğin artırılmasını amaçlayan Dijital Denetim Projesi çalışmalarına 

devam edilmiştir. 

 Kurul Başkanlığınca gelen CİMER başvuru sayısı 665 adet olup yapılan başvurular 

ihbar, şikayet veya talep, inceleme veya araştırma yapılmak üzere ilgili birimlere 

intikal ettirilmiştir. 

 Tüm Grup Başkanlıkları tarafından yapılan sözleşmelerin 5018, 4734 ve 4735 sayılı 

Kanun’lar kapsamında kontrolü dijital sistem üzerinden sağlanmıştır. 

 Grup Başkanlıklarının kapatılması kapsamında; Grup Başkanlıklarında bulunan 

dayanıklı taşınır, bilişim malzemeleri (masaüstü bilgisayar kasası, ekran, yazıcı, 

tarayıcı, fotokopi makinesi, televizyon vb.) ve klima, ups cihazı, telefon santrali gibi 

montajlı taşınırların faal Grup Başkanlığı hizmet binaları ile Ataşehir hizmet binasına 

taşınmasının planlanması yapılmış olup taşıma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Taşıma 

işlemleri sonrası kiralık hizmet binalarına ait kiralama sözleşmelerinin sonlandırılarak 

binalar boşaltılmıştır.  

 Grup Başkanlığı tahsisli ve kiralık hizmet binalarındaki sürekli işçi ve güvenlik 

görevlilerinin yerel birimlere nakli sağlanmıştır. Grup Başkanlıkları hizmetlerinde 

kullanılan kiralık araç ve kiralık şoförlere ait kiralama sözleşmelerinin sona 

erdirilmesi sağlanmıştır. 

 Kapatılan Grup Başkanlıklarının tasfiye işlemleri sonrasında turne çalışması 

kapsamında Vergi Müfettişleri için ihtiyaç duyulan turne mahalleri yerel birimlerle 

koordineli şekilde belirlenmiş olup, turne mahalli tefrişat temini gerçekleştirilmiştir. 

 Enerji Kaynaklarının ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 

Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre zorunlu olan enerji etüdünün yaptırılması için 

gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun gereği erişilebilirlik konusu ile ilgili tespit 

çalışmaları yapılmıştır. 
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II.11. HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU 

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca incelemesi gerçekleştirilen ve Ocak-

Haziran döneminde Makama sunulan raporlar aşağıda belirtilmektedir:  

 Denetim Otoritesi sıfatıyla yapılan denetimler ile ilgili olarak; 

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları I. dönem kapanış çalışmaları 

kapsamında biri Final Denetim Raporu ve diğeri Final Denetim Görüşü olmak 

üzere toplam 2 adet rapor Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir.  

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları II. dönem kapsamında 6’sı Yıllık 

Denetim Faaliyet ve 6’sı Yıllık Denetim Görüşü olmak üzere toplam 12 adet rapor 

Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir. 

 Bağımsız Denetimle ilgili olarak; 

 T.C. Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajans Başkanlığının iş ve işlemleri denetimine dair 

1 adet rapor Avrupa Komisyonu’na gönderilmiştir. 

 Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, JICA, IFAD vb. uluslararası kuruluşlar 

tarafından finanse edilen projelerin denetimi kapsamında 11 adet rapor 

düzenlenmiştir. 

 Sivil Toplum Kuruluşları, Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ve Yetkili Müesseseler 

nezdinde kambiyo mevzuatı kapsamında 6 adet rapor düzenlenmiştir. 

 Hazine Pay Sahipliği kapsamında yapılan incelemeler ile ilgili olarak Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri görevlendirme bedeli denetimleri kapsamında 4 adet rapor 

düzenlenmiştir. 

 Hazine Garantili Borçların takibi ve tahsili kapsamında 4749 Sayılı Kanun 

kapsamında yapılan incelemelere ilişkin olarak; Hazine Garantili Borçları bulunan 

kurum ve kuruluşlar hakkında 1 adet rapor düzenlenmiştir. 

 Kalkınma Ajansları Mali Yeterlilik Denetimi Komisyonlarına Hazine Başkontrolörü 

ve Hazine Kontrolörü seviyesinde katılım sağlamıştır. 

 Diğer mevzuat kapsamında 4 adet rapor düzenlenmiştir. 

II.12. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde 

yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Aklama suçu ile ilgili olarak 78 adet, terörizmin finansmanı suçu ile ilgili olarak 6.095 

adet ve askıya alma işlemleriyle ilgili olarak 30 adet analiz dosyası açılmış olup 
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aklama suçu ile ilgili 22 adet, terörizmin finansmanı suçu ile ilgili 3.159 ve askıya 

alma işlemleriyle ilgili 13 adet analiz dosyası sonuçlandırılmıştır. 

 Yasa dışı bahis suçu ile ilgili 81 adet rapor, 7 adet bilgi notu yazılmış olup Başkanlığa 

bahis dışı kategorilerden gelen işlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin 28 

adet bilgi notu ve 5 adet rapor yazılmıştır. 

 25 adet aklama suçu inceleme dosyası açılmış, 22 adet aklama suçu inceleme dosyası 

tamamlanmış ve 8 adet aklama suçu inceleme dosyası ile ilgili Cumhuriyet 

Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 

 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 5271 sayılı Kanun’un 128. maddesindeki el 

koyma işlemine ilişkin olarak 6526 sayılı Kanun’a istinaden Suçtan Elde Edilen 

Değere İlişkin 184 adet Suç Varlığı Tespit Dosyası açılmıştır. Aynı dönemde 186 adet 

Suç Varlığı Tespit Dosyası sonuçlandırılmış olup dosyada adı geçen kişiler hakkında 

hazırlanan raporlar ilgili Makamlara intikal ettirilmiştir.  

 31 yükümlü nezdindeki programlı yükümlülüklere uyum denetimleri ve 6 yükümlü 

nezdindeki münferit yükümlülüklere uyum denetimleri tamamlanmıştır.   

 Yapılan yükümlülük denetimleri sonucunda yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit 

edilen 10 yükümlü hakkında idari para cezası düzenlenmiş ve toplam 4.955.837 TL 

ceza kesilmiştir. 

 Yükümlülerden toplam 107.085 adet şüpheli işlem bildirimi alınmış olup adli 

makamlardan 6.604 adet ve kolluk kuvvetlerinden 686 adet olmak üzere toplam 7.290 

adet adli araştırma talebi alınmıştır. 

 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 4. Tur Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu 

FATF’ın Ekim 2019 Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve Rapor 

FATF’ın internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Raporda suç 

gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele sistemimize yönelik 

tespit ve değerlendirmeler ile bu kapsamda bazı eksiklikler ve buna bağlı eleştirilere 

yer verilmiştir. FATF’ın takip sürecinde söz konusu eksikliklerin giderilmesi, rapora 

bağlı olarak uluslararası alanda sıkıntılarla karşılaşılmaması ve ülke itibarının 

korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, FATF tarafından 

belirlenen eksikliklerin giderilmesi ve böylece teknik uyum ve etkili bir uygulama 

bakımından uluslararası standartlara tam olarak uyum sağlanabilmesini teminen 

“Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kapasitesinin Artırılması” 

başlığı altında Ulusal Strateji ve Politika Belgesi ve buna bağlı olarak bir Eylem Planı 
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kabul edilmiştir. Söz konusu dokümanlar çerçevesinde stratejik amaçlar ve hedefler ile 

bunlara ulaşılması için gerekli eylemler/faaliyetler belirlenmiş ve çalışmalara 

başlanmıştır. 

II.13. BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 

döneminde yürütülen bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Adli ve İdari mahkemeler tarafından verilen kararlarda hükmedilen ve ödeme 

aşamasına gelmiş olan ilama bağlı borçlar ve yargılama giderleri “İlama Bağlı 

Borçlar” tertibinden,  

 Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular sonucunda ilgililere ödenmesine 

hükmedilen ve ödeme talebinden itibaren 4 ay içerisinde ödenmesi gereken tazminat 

ve yargılama giderleri “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hizmetleri” 

tertibinden, 

 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141’inci maddesi uyarınca suç soruşturması veya 

kovuşturması sırasında haksız tutuklama, haksız gözaltı veya diğer nedenlerle açılan 

davalar sonucunda hükmedilen tazminat ve yargılama giderleri “Koruma Tedbirleri 

Nedeniyle Tazminat Hizmetleri” tertibinden, 

 Davanın açılmasından sonuçlanmasına kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu 

olan ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenebilen her türlü giderler “Mahkeme Harç ve 

Giderleri” tertibinden ödemeler yapılmıştır. 

 Ödeme aşamasına gelmiş olan ilama bağlı borçlar için ödenek talep sırasına göre 

dosya bazında ödenek gönderilmekte ve ödeme işlemi yapılmakta olup ödeme 

işleminin sonucundan dosya bazında bilgi alınmaktadır. 

II.14. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM) tarafından Ocak-Haziran döneminde 

yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emek yerleşkesi veri merkezi yenileme çalışmaları 

tamamlanarak devreye alınmış Bakanlığımız BT hizmetleri kapsamında verilen 

servisler için yeterli sanallaştırma kaynağı artırımı sağlanarak devreye alınmıştır. 

 Bakanlığımız Büyük Veri İşleme Projesi kapsamında tedariki  yapılan büyük veri 

donanımlarının altyapısı hazırlanarak devreye alınmıştır. 
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 Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü veri merkezi kapatılıp, bu veri 

merkezinden verilen BT servisleri konsolide edilerek Emek yerleşkesi veri merkezine 

taşınmıştır.  

 Bakanlığımıza bağlı ilgili kurumlarımızdan VDK, GİB, Dikmen yerleşkesi, Emek 

yerleşkesi ve taşralarının donanım bakımları birleştirilerek merkezi tedarik yöntemi ile 

konsolide edilmiştir. 

 Bakanlığımız Dikmen yerleşkesinde bulunan bağlı birimler ile Muhasebat Genel 

Müdürlüğü taşrasında yaklaşık 4000 istemci merkezi etki alanına (domain)  taşınarak 

merkezi yönetim araçları ile güvenli kontrollü ve yönetilebilir hale getirilmiştir. 

 MASAK ve VDK için İstanbul Ataşehir’de bulunan yeni hizmet binası için sistem 

altyapısı çalışmaları tamamlanmıştır.  

 Dikmen yerleşkesi veri merkezinde mevcut GİB dâhil tüm taşra ve internet trafiğinin 

üzerinden geçtiği eski teknoloji L3 seviye güvenlik duvarı daha güncel ve güvenli L7 

seviye güvenlik duvarı ile değiştirilmiştir. 

 Dikmen yerleşkesi veri merkezine internete açık uygulamalar için tedariki yapılan yük 

dengeleyici cihazlar üzerinde WAF, güvenlik duvarı üzerinden ise  IPS teknolojileri 

devreye alınarak erişimler daha güvenli ve izlenebilir hale getirilmiştir. 

 MASAK ve VDK için İstanbul Ataşehir’de bulunan yeni hizmet binası için ağ 

altyapısı çalışmaları tamamlanmıştır.  

 Bakanlığımız gümrüklerinde kullanılmak üzere hayata geçirilmeye çalışılan Ortak 

POS Projesi kapsamında kamu bankaları ile Bakanlığımız ağı arasında iletişim 

altyapısı tamamlanmıştır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetim ve birimler için hazırlanacak raporların tek 

platformda geliştirilmesi için kurumsal iş zekâsı yazılımı gereksinim analizi 

tamamlanarak isterileri karşılayacak şekilde şartname hazırlanmış alım süreci 

başlatılmıştır. 

 Büyük veri ortamının sunucuları kurularak ekosistem oluşturulmuş, kurumsal veri 

gölü çalışmalarına başlanmıştır. 

 Kritik öneme sahip kurumsal uygulamaların iş sürekliliğini sağlamak amacıyla 

yedekleme politikaları gözden geçirilerek altyapıları kurulmuştur. 

 Veri analizlerinde birimlerin kendi analizlerini yapabilecekleri Gelir İdaresi 

Başkanlığında kullanılmakta olan VEGAS uygulamasının BTGM bünyesine 

kurulması ve büyük veri ortamına bağlanması sağlanmıştır. 
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 İş birimlerinin raporlama ihtiyaçları karşılanarak kullanıcı eğitimleri verilmiş, yeni 

kurulan Risk Analizi Genel Müdürlüğü (RAGM) personeline oryantasyon, büyük veri, 

veri tabanı eğitimleri verilmiştir. 

 GİB, MASAK, VDK, RAGM birimleri ile ortak çalışma grubu oluşturularak büyük 

veri ortamına alınacak veriler için analiz yapılmış önceliklendirilen veriler büyük veri 

ortamına alınmıştır. 

 GİB tarafından toplanan e-fatura verisinin büyük veri ortamına aktarılması ve verinin 

analiz edilebilir hale getirilmesi sağlanmıştır.  

 MASAK tarafından kullanılan kurumsal yazılımın açık kaynak kodlu veritabanına 

geçişi sağlanmıştır.   

 Bakanlığımız iş birimlerinde hizmet veren yaklaşık 150 uygulamanın iş sürekliliğini 

sağlamak amacıyla bakım çalışmaları yapılmış yaklaşık 64 uygulamanın ise bakım 

çalışmaları ile birlikte yeni iş geliştirmeleri ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 

 Bakanlığımız yeni iş ihtiyaçları çerçevesinde 14 yeni projenin yazılım çalışmalarına 

başlanmıştır. 

 Bilgi teknolojileri yazılım projelerinin yönetilmesi amacı uluslararası standartlara 

uygun şekilde yazılım proje yönetim süreçleri kurulmuş bu yaklaşımla 23 projenin 

izlenmesine başlanılmıştır. 

 Bakanlığımız bilişim altyapısına yönelik zaafiyet tarama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi güvenliği kapsamında iyileştirme 

çalışmaları yapılmıştır. 

 Bakanlık bünyesinde belirlenen hedef kitleye bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri 

verilmiştir. 

 Bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam 

edilmiştir. 

 BTGM görev sorumluluk alanına giren merkez ve taşra birimlerinin bilişim 

taleplerinin daha verimli ve etkin olmasını sağlamak amacıyla “Bilgi Teknolojileri 

İhtiyaç Talepleri Yönetimi Yönergesi” hazırlanmıştır.  

 Bakanlık bünyesinde kullanılan bilişim ürünlerinin takibi için “Bilişim Envanter 

Sistemi” kurulmuş ve devreye alınmıştır. 
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II.15. İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 

hazırlanan ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme 

sonucunda olumlu mütalaa edilen "Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim 

Yönergesi" Bakanlık Makamının onayları ile yürürlüğe konulmuştur. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 64’üncü maddesi uyarınca 

hazırlanan “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Yılı İç Denetim Programı” Bakanlık 

Makamının onayları ile yürürlüğe konulmuştur. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 24-26/02/2020 

tarihleri arasında organize edilen “Performans Denetimi ve Bilgi Teknolojileri 

Denetimi” konulu eğitim programına 6 iç denetçi tarafından katılım sağlanmıştır.  

 İç Denetim Birimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen yeni iç denetçilere yönelik 

oryantasyon eğitimi organize edilmiştir. 

 “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Yılı İç Denetim Programı” kapsamındaki birinci 

grup denetim ve danışmanlık faaliyetleri tamamlanmıştır.  

II.16. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Personel Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında 

yürütülmekte olan faaliyetler, 12.01.00.05, 12.01.00.62 ve 12.01.00.63 kurumsal 

kodlarda tertiplenmiş ödenekler ile gerçekleştirilmektedir. Bakanlık bütçesinde 

belirtilen kurumsal kodlarda yer alan ödenekler ile merkez, taşra, mesleki eğitim 

kursunda ve yurt dışı teşkilatında (müşavirlik ve ataşelikler) görevli bulunan 

personelin özlük hakları ile geçici ve sürekli görev yolluk ödenekleri karşılanmaktadır. 

Yine, söz konusu teşkilatlarda yer alan birimlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç 

duydukları mal ve hizmet alımları ile yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen 

Bakanlık personelinin eğitim giderleri de bu tertiplerde bulunan ödeneklerden 

karşılanmaktadır.  
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 Defterdar emrinde ve defterdarlık birimlerinde görev yapan Defterdarlık Uzmanı ve 

bunların yardımcılarının özlük hakları ile Defterdar emrine atananların (Defterdarlık 

hizmet birimlerine atananlar hariç) mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderleri de bu 

ödeneklerden karşılanmaktadır. 

 2020 mali yılının ilk altı aylık döneminde yukarıda belirtilen harcamaların yapılmasına 

devam edilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığa ait kadrolardan Genel Müdürlüğe tahsisli 

kadrolarda (taşra teşkilatında şoför unvanında görev yapanlar ile yardımcı hizmetler 

sınıfında görevli tüm personel dâhil) görev yapan personelin özlük haklarına ilişkin 

harcamalar gerçekleştirilmiştir. 

 Defterdarlıklar bünyesinde ortaya çıkan yerleşim durumu değişiklikleri, kullanılan 

malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlaması ile fiziki mekânlarda bakım-onarım 

çalışmalarının yol açtığı ihtiyaçlardan döşeme ve demirbaş niteliğinde olanların 

giderilmesine yönelik harcamada bulunacak taşra birimlerine ödenek gönderme 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 Ayrıca, 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak 

Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde 

İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında 

(Defterdarlıklar) sözleşmeli personel olarak halen 503 personel görevine devam 

etmektedir. 

 Bunun yanında, 6111 sayılı Kanun’un “Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine 

ilişkin hükümler” başlıklı 166’ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne istinaden, 

Bakanlığımız taşra teşkilatından (Defterdarlıklar) sürekli işçi statüsünde çalıştırılacak 

personelin istihdamı için izin talepleri uygun görülen 218 personel görev yapmaktadır. 

 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1’inci maddesine istinaden 

Bakanlığımıza 2020 yılının ilk altı ayında 43 atama yapılmış olup 30 personel 

görevine başlamıştır. 

 Diğer taraftan, Bakanlığımız yurt dışı teşkilatında görev yapmakta olan 13 Hazine ve 

Maliye Müşavir/Ataşeye maaş ödemeleri ile 17 Müşavirlik/Ataşelik’e ait diğer 

giderlerin ve 13 Sözleşmeli Personelin maaş ödemelerine devam edilmiştir. 
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II.17. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019-2023 yılı Stratejik Planı’nın uygulaması 

kapsamında 2019 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve 2020 yılı 

Ocak-Haziran dönemi Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlıkları kapsamında ilgili 

birimlerden izleme verileri talep edilmiştir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Performans Programı hazırlıkları 

tamamlanmıştır. 

 2020 yılı Bakanlık Performans Programı uygulaması kapsamında performans 

göstergelerine ilişkin olarak birinci çeyrek veri girişleri yapılmıştır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımızın sorumlu 

olduğu tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yıllık 

Program İzleme Sistemine girişlerinin yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları 

gerçekleştirilmiş ve Haziran sonu itibarıyla ikinci çeyrek bilgileri söz konusu sisteme 

girilmiştir. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı 

harcama programı hazırlanmış; serbest bırakma, revize ve aktarma gibi bütçe işlemleri 

yapılmıştır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Kesin Hesabı hazırlanmıştır. 

 Kamu Mali Yönetimi için Kurumsal İş Yönetimi Projesi kapsamında; 

 Kurumsal İş Yönetim Modeli (KİYM)’ni destekleyen Kurumsal İş Yönetim 

Yazılımı (KİYY) geliştirilmiştir. 

 Kurumsal İş Yönetim Yazılımı (KİYY)’nın tanıtılması, değerlendirilmesi, görüş ve 

önerilerin alınması amacıyla yararlanıcıların ve kamu idarelerinden temsilcilerin 

katılım sağladığı 2 tane 1 günlük “Model ve Yazılım Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

 Projede geliştirilen model ve yazılımın yararlanıcı kurumlarda sürdürülebilirliğini 

ve yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere 13-24 Ocak 2020 tarihlerinde 10 günlük 

“Eğiticilerin Eğitimi” düzenlenmiştir. 

 Model ve yazılım uluslararası ilişkili kuruluşlara tanıtılması ve yaygınlaştırılması 

amacıyla Dünya Bankası Türkiye temsilcilerine tanıtım sunumları yapılmıştır. 
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 12 Şubat 2020 tarihinde geliştirilen servis destek modeli kapsamında yararlanıcı 

kurum personeline işletme ve teknik konulara ilişkin, IBMM yazılımı içerisinde 

geliştirilen Servis Destek Modülü kullanılarak uygulamalı eğitim verilmiştir. 

 18 Şubat 2020 tarihinde yazılımın operayonel kabulü yapılmış ve proje uygulama 

süresi tamamlanarak bir yıl sürecek garanti ve bakım aşamasına geçilmiştir. 

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı 

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 32 inci maddesi ile eklenen "Sözleşmelerin tasfiyesi veya 

devri" başlıklı Geçici 4’üncü maddesi kapsamında yürütülmekte olan işler ile bu 

kapsamda dava konusu olmuş olan ihalelere ilişkin yürütülen iş süreçleri devam 

etmiştir. 

 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede “COVID-19 Salgının Kamu İhale 

Sözleşmelerine Etkisi” konulu 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

kapsamında, değerlendirmeye tabii tutulmak üzere Bakanlığımıza gönderilen süre 

uzatımı veya fesih taleplerine ilişkin iş süreçleri yürütülmüştür. 

 Bakanlığımızda İç Kontrole ilişkin çalışmalar 2019 yılı içinde başlatılan “HMB Risk 

Yönetimi ve İç Kontrol Dönüşüm Projesi” kapsamında devam etmektedir. Bu 

kapsamda 2020 yılının ilk 6 ayında; 

 Bakanlığımız merkez birimleri nezdinde süreç ve risklerin yüzde 90’ın üzerinde 

bir oranda tamamlanmıştır. 

 Geriye kalan süreçler ile ilgili olarak Merkez Birimlerimiz ve Ankara Defterdarlığı 

nezdinde proje tamamlama takvimi üzerine çalışılmıştır. 

 Ayrıca Projenin Defterdarlıklar nezdinde de yaygınlaştırılması adına Ankara 

Defterdarlığı pilot birim olarak seçilmiş ve süreç envanterleri çıkarılmıştır.  

 Geçtiğimiz dönemde başlayan masabaşı eğitimlere merkez birimlerimiz nezdinde 

devam edilmiştir. 

 Proje kapsamında toplam 61 kişiye “İç Kontrol Danışmanı” eğitimi verilmiştir. 

 Şu ana kadar yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetler ile birlikte risk 

yönetimi ve iç kontrol alanında arzu edilen olgunluk seviyesine yakın bir zamanda 

ulaşılması planlanmaktadır. 

 Yazılı soru önergelerine ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık merkez birimleri, bağlı, ilgili, 

ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu idareleri düzeyinde koordinasyonu sağlanmış olup 

gerekli süreçler tamamlanarak cevap yazıları TBMM’ye gönderilmiştir. 
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 Bakanlığımız (hakemli) Maliye Dergisinin 177’nci sayısının basımı, ilgili yerlere 

dağıtımı ve Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanma süreci tamamlanarak 

okuyucuların hizmetine sunulmuştur. 

 İkinci 180. Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığımız birimleri ile bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluşlarının sorumlu olduğu icraatların ilk altı aya ilişkin gerçekleşme ve 

tamamlanma durumları İzleme Sistemine girilmiştir.  

 Üçüncü 180. Günlük İcraat Programının hazırlanması kapsamında Bakanlığımız 

birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından alınan icraat teklifleri konsolide 

edilerek üst yönetimin onayına sunulmuş ve akabinde Cumhurbaşkanlığına 

gönderilmiştir. 
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BÖLÜM III- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK 

DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ 
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III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE 

HEDEFLERİ 

İkinci altı aylık dönemde, Bakanlığımız 2020 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekler 
dâhilinde kalmak suretiyle bu raporda belirtilen görevlerini etkin, verimli ve hızlı bir şekilde 
yerine getirmeye devam edecektir. 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV- 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK 

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN 

FAALİYETLER 
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IV. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE 

YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER 

IV.1. KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık 

döneminde yürütülecek bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Bütçe politikası konusunda yapılacak çalışmalar; 

 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik 

sağlanması amacıyla harcama alanlarını gözden geçirme çalışmalarına ve bütçe 

gelir performansının artırılması için gelir arttırıcı proje çalışmalarına devam 

edilecektir. Ayrıca kamuda dönüşüm sağlayacak bir reform projesinin çalışmaları 

da sürdürülmektedir. 

 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde de merkezi yönetim bütçe büyüklüklerinin 

takibine, üst yönetim tarafından istenen istatistiki verilerin sağlanmasına, kanun ve 

yönetmelik çalışmaları ile soru önergelerine cevap verilmesine devam edilecektir.  

 Orta Vadeli Program’ın hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. 

 Orta Vadeli Program’da belirlenen temel hedefler ve ilkeler çerçevesinde Orta 

Vadeli Mali Plan’ın müştereken hazırlanması sağlanacaktır.  

 Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ve ekli cetveller ile bütçe gerekçesinin 

müştereken hazırlanması sağlanacaktır. 

 Yatırım Programı’nın müştereken hazırlanması sağlanacaktır. 

 Altı aylık dönemler itibarıyla merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini takip 

ederek iki adet rapor hazırlanacaktır. 

 Aylık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporları ve Gider 

Gerçekleşmeleri Raporları hazırlanacaktır. 

 Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeler izlenecek ve bu gelişmelerin bütçe 

ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar ve analizler 

yapılarak değerlendirme raporları hazırlanacaktır. 

 Personel mevzuatı alanında yapılacak çalışmalar; 

 Kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile mevzuatın 

uygulanmasında birliğin sağlanması ve muhtemel tereddütlerin giderilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacak ve söz konusu hususlara ilişkin Genelge yürürlüğe 

konulacaktır. 
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 Sürekli görevle yurt dışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak 

emsal katsayıların tespitine ilişkin Genelge yürürlüğe konulacaktır.  

 2020 yılı Temmuz ayında memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler 

dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi çerçevesinde 

belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan bazında ücret 

tavanlarının belirlenmesine ilişkin Genelge yürürlüğe konulacaktır. 

 2020 yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin Kamu Personeline Yapılan Aylık ve 

Ödemeler Kitabı ile Maaş ve Ücret İstatistikleri Kitabı yayımlanacaktır.  

 Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak üzere kamu personelinin mali ve sosyal 

haklarına yönelik yapılan düzenlemeler ile yıllar itibarıyla aylık ve ücret hesabında 

kullanılan istatistiki verilere ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

 Sağlık, sosyal güvenlik, iş hukuku, mahalli idareler ve kit alanında yapılacak 

çalışmalar; 

 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye 

Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin 

Kaldırılması Hakkında Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi 

olarak çalışanlara anılan Kanun’un 3’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanı 

Kararı’yla 2020 yılında ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme 

zamanlarını belirleyen karar taslağı hazırlanacaktır. 

 Sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatında yapılacak değişikliklere ilişkin 

çalışmalara katkı sağlanacaktır. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan; İlaç Geri 

Ödeme Komisyonu, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu, Tıbbi 

Malzeme Ödeme Komisyonu, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu ve Sağlık 

Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde 

oluşturulan Fiyat Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına katkı sağlanacaktır. 

 Sağlık harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak, 

sosyal güvenlik aktüeryal dengesini iyileştirmek, sağlık harcamalarının üst politika 

belgelerine uyumunu sağlamak amacıyla düzenlemeler yapmaya ve tedbirler 

alınmaya devam edilecektir. 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 7244 sayılı Kanun’la eklenen, Ek 45’inci 

maddesi kapsamında; Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği 

fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile 
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rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi 

birimlerinden borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit 

edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak 

aktarılmasına yönelik çalışmalara katkı verilecektir. 

 Taşıt mevzuatı alanında yapılacak çalışmalar ve Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi 

kapsamında; 

 Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde taşıt envanterinin kayıt altına 

alınması ve güncellenmesi çalışmaları tamamlanacaktır. 

 Yeni masraf yönetim modeli pilot idarelerde uygulamaya konulacak ve periyodik 

olarak kamu idarelerine yaygınlaştırılacaktır. 

 Lastik (değişim, depolama, geri dönüşüm dâhil), servis, yedek parça ihtiyacının 

toplulaştırılmasına yönelik model DMO ile birlikte uygulamaya konulacaktır. 

 Bakanlıkların kurum içi hizmetlerine yönelik Taşıt İhtiyaç Analizi (TİA) modeli 

geliştirilecektir. 

 Yeni yazılım kapsamında elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin olarak 

planlanan entegrasyon çalışmaları farklı paydaşlarla devam edecektir. 

 Yazılımın ikinci fazında yer alan “Operasyonel Yönetim ve Tedarik Yönetimi” ile 

“Analiz ve Raporlama” bileşenlerine ilişkin yazılım çalışmaları tamamlanarak 

idarelerin kullanımına açılacaktır. Böylece yazılımın tüm bileşenleri 

tamamlanacaktır. 

 237 sayılı Taşıt Kanunu ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ikincil 

mevzuat gereğince kamu idarelerinin taşıt edinimine ilişkin talepleri ile ilgili 

işlemler yürütülmeye devam edilecektir. 

 Mali yönetim ve kontrol alanında yapılacak çalışmalar; 

 İç kontrol merkezi uyumlaştırma fonksiyonunun etkinliğinin arttırılmasına yönelik 

mevzuat güncellemesi çalışmaları kapsamında İzleme ve Değerlendirme Rehberi 

Taslağı hazırlanması, 

 Kamu idarelerindeki iç kontrol sistemlerine ilişkin durum analizinin yapılabilmesi 

için İzleme ve Değerlendirme Rehberi Taslağı kapsamında bir adet kamu 

idaresinde pilot çalışma yapılması, 

 Kamu idarelerindeki mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla mali 

saydamlığın sağlanmasına yönelik standartlar/kriterler belirleyen kılavuz taslağın 

hazırlanması, 
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 Bakanlığımız ile kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Birimleri arasında mali 

yönetim alanındaki koordinasyonun sağlanabilmesi için e-SGB yazılımındaki 

erişim sorunun çözülmesi ve bu kapsamda yazılımın yeniden aktif hale getirilmesi, 

 Kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Birimlerinin mali mevzuatın 

uygulanmasındaki danışmanlık fonksiyonuna işlerlik kazandırılmasını sağlamak 

üzere Görüş Talepleri Hakkında Genelge Taslağı hazırlanması planlanmaktadır. 

 İç denetim ve merkezi uyumlaştırma alanında yapılacak çalışmalar; 

 İç denetim faaliyetlerine ilişkin kamuoyunun ve kamu kurumlarının 

bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanacak 2019 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu 

Taslağı, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun onayına sunulacaktır. 

 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü 

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince kurumların iç denetim birimleri tarafından 

hazırlanan "İç Denetim Yönergeleri" incelenerek İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun uygun görüşüne sunulacaktır. 

 İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmak üzere iç denetçilerin 

kamu iç denetçi sertifikalarının derecelendirmeleri ve güncellemeleri yapılmaya 

devam edilecektir. 

 İç denetçi aday belirleme sınavı yapılacak ve sınavda başarılı olanlara yönelik 

olarak eğitim ve sertifikasyon faaliyetleri yürütülecektir. 

 Pandemi koşullarının imkân vermesi halinde, iç denetçiler için meslek içi eğitim 

programı yürütülecektir. 

 Kamu İç Denetim Yazılımının (İçDen) kullanıldığı 125 İç Denetim Birim 

Başkanlığında görevli İçDen Koordinatörleri ile yapılan değerlendirme toplantıları 

sonucunda "İçDen Analiz Raporu" hazırlanacaktır. 

 İç Denetim Koordinasyon Kurulunun onayına sunulmak üzere İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç 

Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İç Denetçi 

Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği başta olmak üzere iç denetim 

mevzuatının güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

IV.2. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  
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 Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun gündeminde olan "Kamu Kurum ve 

Kuruluşları Tarafından Yapılan Genel Amaçlı Mali Raporlamanın Kavramsal 

Çerçevesi"nin Resmi Gazete’de yayımlanmasına ilişkin çalışmalara devam edilecektir.   

 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu’nda sayılan değerli kâğıtların 2021 yılındaki 

bedellerinin belirlenmesine ilişkin Tebliğ çalışmalarının sonuçlandırılması 

hedeflenmektedir. 

 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer 

Ödemeleri ile Teminat Mektupları) çalışmalarının sonuçlandırılması 

hedeflenmektedir. 

 Kamu tahsilat sürecinin tahakkuka dayalı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

ve kontrol düzeyinin artırılması çalışmaları kapsamında merkezi yönetime dâhil kamu 

idareleri ile e-tahsilat entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir. 

 Kamu personelinin özlük ve mali bilgilerinin tutulduğu Kamu Personeli Kütüğü 

çalışmasına devam edilecektir. 

 Kamu personeli maaş ve benzeri ödemelerinin gerçekleştirilmesinde sistem dışında 

olan bankaların da dâhil edilebilmesi için çalışmalara devam edilecektir. 

 Maaş ödeme sürecinde tespit edilen yaklaşık 70 çeşit belgenin, elektronik olarak 

üretilmesi ve elektronik imza ile belgelerin imzalanmasına ilişkin çalışmalara devam 

edilecektir.  

 Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen mali 

işlemlerde, e-fatura kullanımının sağlanması ve yaygınlaştırılmasına devam 

edilecektir. 

 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında geliştirilen Yeni 

Harcama Yönetim Sistemi’nin (MYS) alt modülü olan yolluk süreci menüsünde pilot 

uygulama olarak yürütülen yurt dışı geçici görev yolluklarının e-devlet kapısı ile 

entegre bir şekilde kullanımının diğer kamu idarelerinde yaygınlaştırılma 

çalışmalarına devam edilecektir.  

 Harcama yetkilileri tarafından ödeme emri belgesinin (ÖEB) elektronik imza (e-imza) 

ile onaylanarak eki kanıtlayıcı belgeler ile birlikte muhasebe birimine sistem 

üzerinden elektronik ortamda iletilmesini sağlayan uygulama pilot olarak Bilgi 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğüne açılarak 

yaygınlaştırılacaktır. 
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 Döner sermaye işletmelerine ait mali işlemlerin Mali Yönetim Sistemi (MYS) ve 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) sistemlerinde yapılması 

konusunda entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir. 

 Kamu Muhasebe Standartları Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik 

Yardım Projesi’nin COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılı Ağustos ayında 

tamamlanmasının olanaksız hale gelmesi, proje süresinin uzatılması ve salgının 

seyrine göre yapılması gereken aktivitelerin ilerleyen süreçte yapılması yeniden 

değerlendirilecektir. 

 Yurt dışı çıkış harç pulu ödemelerinin pulmatik cihazları aracılığıyla tahsil edilmesi 

projesi kapsamında havalimanlarında ve sınır kapılarında vatandaşlarımızın zaman 

kaybı olmadan yurt dışı çıkış harç pulunu, makinelerden (Pulmatik) anında alması ve 

kontrol noktasına kısa sürede gidebilmesi amacıyla yaklaşık 25 adet cihaz alımı 

yapılması planlanmaktadır. Bu işler için çalıştırılan personel, diğer alanlarda 

kullanılarak personel tasarrufu sağlanacak olup ayrıca tahsilatlarda yaşanacak 

muhtemel kayıp ve kaçağın önüne geçilecektir. 

 Muhasebe hizmetlerini yürütmek üzere atanacak olan muhasebe yetkilisi adaylarına 

yönelik sertifika eğitimi, katılım şartlarını taşıyan 561 adayın sertifika eğitimi 

COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitimle yapılarak yaklaşık 2.500.000 TL 

tasarruf edilecektir.  

 Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar ile Genel Yönetim Muhasebe 

Yönetmeliği kapsamında kamu idarelerince Sayıştay Başkanlığı ile kamuoyunun 

bilgisine sunulacak mali tabloların hazırlanmasına devam edilecektir.  

 Bakanlık üst yönetiminden, kamu idarelerinden ve savcılıklardan alınan talepler 

doğrultusunda ihtiyaç duyulan sorguların Karar Destek Sistemi üzerinden alınması ve 

ilgililer ile paylaşılmasına devam edilecektir. 

 Yönetim Bilişim Sistemi üzerinde taşradaki kullanıcılara yönelik testi gerçekleştirilen 

raporlama sistemi gerçek ortamda kullanıma açılacaktır. 

 Yeni oluşturulacak açık kaynak kodlu veri ambarı mimarisinde, dairelerin ve kamu 

kurumlarının görüşü alınarak güncel sorgu ve raporlama platformlarının kurulmasına 

yardımcı olunmasına devam edilecektir. 

 Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği 

hükümleri gereğince Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü kadrolarına 
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atama yapılmak üzere 50, Saymanlık Müdür Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak 

üzere 75 kadro için sınav yapılması planmaktadır. 

IV.3. KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır. 

 Risk yönetimi kapsamında, kamu borç portföyü ve koşullu yükümlülükler ile ilgili 

analiz ve değerlendirmeler yapılmaya devam edilecektir. İlgili diğer birimlerle işbirliği 

içinde borçlanma politika, ilke ve stratejileri belirlenmeye, uzun vadeli ve yıllık 

borçlanma programları hazırlanmaya devam edilecek; risk yönetimi kapsamında 

alınacak tedbirler tespit edilecek, uygulama değerlendirilecek ve raporlanacaktır. 

Koşullu yükümlülüklerden kaynaklanan risklerin azaltılması amacıyla kullanılan 

Hazine garantili imkân ve dış borcun ikrazı limiti ile borç üstlenimi taahhüt limiti 

tutarlarının belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve 2021 yılı limit teklifleri 

hazırlanacaktır.   

IV.4. BORÇLANMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Borçlanma Genel Müdürlüğünün Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği faaliyetler 

aşağıda yer almaktadır. 

 Borç yönetimi ile ilgili Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

tarafından sağlanan varsayımlar, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından 

sağlanan ödeme projeksiyonları, nakit gerçekleşmeleri ve beklentileri ile risk ölçüt 

verileri temin edilerek her ayın son iş gününde takip eden üç aylık döneme ilişkin iç 

borçlanma stratejisi hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 

kamuoyuna duyurulacaktır.  

 Borç yönetimi kapsamında; Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer borçlanma 

senetleri ihraçlarına devam edilecektir.  

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile her ay eşgüdüm toplantısı yapılacaktır. 

Ayrıca, yıllık ve aylık finansman stratejileri ile ilgili çalışmalar sırasında gerektiği 

durumlarda veri alışverişi sağlanacaktır. 

 Piyasa yapıcı bankalar ve katılım bankaları ile periyodik olarak yapılan değerlendirme 

toplantılarına devam edilecektir. 
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 2020 yılı Hazine Finansman Programı’nda uluslararası sermaye piyasalarından tahvil 

ihraçları yoluyla sağlanması hedeflenen 9 milyar ABD doları tutarındaki dış 

finansman hedefini tamamlamak üzere borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir.  

 Uluslararası portföy yatırımcıları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile yakın ilişkiler 

kurulmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, normalleşme süreci ile birlikte koşulların 

izin vermesi durumunda uluslararası çaptaki konferanslara katılım sağlanacak ve farklı 

ülkelerde yatırımcı toplantıları düzenlenecektir. Genel Müdürlük bünyesinde kredi 

derecelendirme kuruluşları ve yatırımcılar ile ülke ekonomisine ilişkin 

toplantılar/telekonferans görüşmeleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir.  

IV.5. KAMU SERMAYELİ KURULUŞ ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün Temmuz-Aralık 

döneminde yürüteceği faaliyetler aşağıda yer almaktadır. 

 Bakanlık portföyünde yer alan kamu sermayeli kuruluşlara ilişkin mevzuat ile 

öngörülen pay sahipliği haklarının kullanımına yönelik iş ve işlemlerin 

gerçekleştirilmesi, kamu pay sahipliği kapsamında sermaye artırımına katılım 

sağlanması, belirlenen kâr dağıtımı politikası ile temettü tahsil edilmesi, bağımsız 

denetim sürecinin etkinleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara katkı sağlanması 

ve izlenmesi faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. 

 Bunun yanı sıra Resmi İstatistik Programı kapsamında KİT’ler, bağlı ortaklıkları ve 

4046 sayılı Kanun kapsamında sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan 

işletmeci kuruluşlara ilişkin toplu veriler yayımlanacaktır. 

IV.6. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık döneminde 

yürütülecek bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesinin Ek Finansmanı, Belediye Altyapısının 

Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye’de Demiryolu Lojistiğinin Geliştirilmesi Projesi ve 

COVID-19 EBA Destek Projesi için kredi anlaşmaları imzalanarak yürürlük işlemleri 

yürütülecektir.  

 Acil Durum Firma Destek Projesi kapsamında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 

(TKYB) ve Vakıfbank’a kullandırılmak üzere Hazine geri ödeme garantisi altında 

Dünya Bankasından 500 milyon ABD doları tutarında finansman sağlanması 
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planlanmaktadır. Projenin 2020 yılı Temmuz ayı içinde Dünya Bankası tarafından 

onaylanması beklenmektedir. Proje ile COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenen 

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca COVID-19 

pandemisi nedeniyle gelirinin büyük bir kısmını kaybetmiş olan KOBİ’lerin 

desteklenmesi için sağlanabilecek ilave finansman imkânları üzerine çalışmalar devam 

etmektedir. 

 Bolaman Havzası’nın rehabilitasyon işlemleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne 

kullandırılmak üzere Dünya Bankasından yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında 

finansman sağlanması öngörülmektedir. 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığına kullandırılmak üzere Dünya Bankasından yaklaşık 300 milyon ABD 

doları tutarında finansman sağlanması öngörülmektedir. Proje ile seçili OSB’lerin 

altyapılarının, hukuksal çerçevelerinin ve kurumsal kapasitelerinin desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 Dünya Bankası ile enerji sektöründe geliştirilebilecek projeler üzerine çalışmalar 

devam etmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmekte olan ve İstanbul Halkalı İstasyonu’ndan başlayarak Edirne 

Kapıkule İstasyonu’nda sonlanması planlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi 

kapsamında Halkalı-Çerkezköy (76 km) kesimi için Asya Altyapı ve Yatırım 

Bankasından 320 milyon avro, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından ise 100 milyon 

avro finansman sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) 

tarafından yürütülen Marmaray Boğaz Tüp Geçiş Projesi kapsamında ilave finansman 

sağlanması amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası nezdinde gerekli girişimler 

başlatılmış olup 150 milyon avro dış finansman sağlanması için görüşmeler 

sürmektedir. 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen Konya Raylı Sistem Hatları 

Projesi için Ekim 2019 tarihinde ihaleye çıkılmış ve Yüklenici tarafından temin 

edilmesi gereken finansman teklifi kapsamında Çin Kalkınma Bankasının kreditör 

statüsünde yer aldığı görülmüştür. Bu kapsamda ilgili kreditörden 1.298.592.093 avro 

finansman sağlanması için müzakereler devam etmektedir. 
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 COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında sağlık yatırımlarının finanse edilmesi 

amacıyla Hastane Yapımı ve Ekipman Finansmanı Projesi için Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası (AİKB) ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankasından (AAYB) 

yaklaşık 200 milyon avro tutarında finansman sağlanması için görüşmeler devam 

etmektedir. Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi öngörülen söz konusu kredi tutarının 

yaklaşık 130 milyon avroluk kısmının AİKB tarafından, 75 milyon ABD doları 

tutarındaki kısmının ise AAYB tarafından sağlanması öngörülmektedir.  

 Okulların Depreme Dayanıklılığının Arttırılması Projesi’nin finanse edilmesi amacıyla 

Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere Japon Uluslararası İşbirliği Ajansından 

400 milyon dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından 50 milyon avro dış 

finansman sağlanması planlanmaktadır. 

 Geçici Koruma Altında Bulunan Göçmenlerin Eğitime Erişiminin Arttırılması 

Projesi’nin finansmanı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere 

İslam Kalkınma Bankasından 50 milyon ABD doları tutarında dış finansman 

sağlanması planlanmaktadır. 

 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

kapsamında bugüne kadar toplam yaklaşık 2 milyar avro tutarında kaynak sağlanmış 

olup projenin uygulayıcı kuruluşu İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi 

tarafından proje kapsamında ek finansman ihtiyacının hâsıl olduğu belirtilmiştir. 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından 100 milyon avro, İslam Kalkınma 

Bankasından 150 milyon avro ve Alman Kalkınma Bankasından 250 milyon avro dış 

finansman sağlanması planlanmaktadır.  

 Garantili ve ikrazlı proje portföyünün bankalar bazında ve sektörel bazda dengeli 

dağılımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

 Enerji ve reel sektör kredileri kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye 

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Ziraat Katılım A.Ş., 

Vakıfbank ve Ziraat Bankası, ve KOSGEB’e sağlanması öngörülen Hazine geri ödeme 

garantili krediler kapsamında Çin Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası, 

Avrupa Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, 

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, JBIC, OFID ve ITFC-ICD ile çalışmalar devam 

edecektir. 

 İller Bankası tarafından yürütülen muhtelif projeler kapsamında Japon Uluslararası 

İşbirliği Ajansından finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
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 Fransız Kalkınma Ajansından 17 Nisan 2019 tarihinde sağlanan 150 milyon avro 

tutarındaki program kredisinin 75 milyon avro tutarındaki ikinci diliminin 2020 yılı 

Aralık ayı içerisinde kullanılması öngörülmektedir. 

 COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının artan harcamalarının 

finansmanı amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından 200 milyon avro 

tutarında program kredisi sağlanması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Söz 

konusu bütçe finansmanının Temmuz ve Ekim aylarında 100 milyon avro olarak iki 

taksit halinde kullanılması öngörülmektedir. 

 Tunus’a COVID-19 salgını ile mücadelesi kapsamında 5 milyon ABD doları nakdi 

hibe yardımı sağlanması öngörülmektedir. 

 Ülkemiz ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında 08/07/2019 tarihinde imzalanan 

Hibe Anlaşması kapsamında söz konusu hibenin 10, 11 ve 12. dilimlerine tekabül 

eden 7,5 milyon ABD dolarının 2020 yılının 2. yarısında Somali tarafına aktarılması 

öngürülmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kırgız Cumhuriyeti’ne 6 milyon ABD doları tutarında 

hibe sağlanmasına ilişkin 28 Haziran 2012 tarihli Hibe Anlaşması kapsamında, Kırgız 

Cumhuriyeti’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası üyelik 

aidatı olan 320.000 SDR’nin Kasım 2020 içerisinde aktarılması öngörülmektedir.  

 Ülkemiz ile KKTC arasında imzalanan 2020 Yılı “İktisadi ve Mali İşbirliği 

Anlaşması” çerçevesinde bütçe açığı ve yatırım projelerinin finansmanı amacıyla 

KKTC’ye kaynak transferi sağlamaya devam edilecektir. 

 OECD İhracat Kredileri Düzenlemesinin yerini alması öngörülen Uluslararası Çalışma 

Grubunun (IWG) telekonferans şeklinde gerçekleştirilmesi öngörülen toplantısına 

katılım sağlanacaktır.  

 Somali Federal Cumhuriyeti’nin Fon’un geniş finansman imkânlarından 

yararlanabilmesi teminen IMF’ye olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi 

amacıyla, Fon’un ihtiyat hesaplarında biriken ülkemiz payından IMF kotamız 

nispetinde, 2,4 milyon SDR’ye denk gelen tutarın nakdi hibe olarak verilecektir. 

 Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’nin finansal kapanışı kapsamında Bakanlığımızca borç 

üstlenim taahhüdü verilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler (Ulusal Fon) bütçe ihtiyaçları 

temelde, Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında harcamacı kuruluşların harcama 

tahminlerine, AB Komisyonu’nun harcama taleplerimizi karşılayıp karşılamamasına, 
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ulusal katkı ihtiyaçlarımızın yararlanıcılar tarafından sağlanıp sağlanmamasına ve 

Avrupa Komisyonu’na yapılacak iadelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hususlar 

ise değişken niteliktedir. Dolayısıyla bütçe ve yıl sonu harcama toplamı tamamen 

ihtiyat saikiyle tutulmaya devam edilmektedir. Eldeki mevcut bilgilere göre, yıl 

sonuna kadar fon ihtiyaçları için bütçeden 10,4 milyon avro kullanım yapılabileceği 

tahmin edilmektedir. 

 IPA projelerinin ulusal katkı payları proje yararlanıcılarından talep edilmeye devam 

edilecektir. 

 2012 Türkiye Ulusal Programı Finansman Anlaşması kapsamında Nihai Harcama 

Beyannamesi ve Nihai Fon Talebi Avrupa Komisyonu’na sunulacaktır. 

 Ülkemiz, Dünya Bankasında üyesi olduğu ülke grubunu (EDS 10) temsilen 2020-2024 

yılları arasında İcra Direktörlüğü görevini yürütecektir.  

 AİKB’nin 7-8 Ekim 2020 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilecek 29. yıllık 

toplantılarında Bankanın yeni başkanı seçilecek olup Bankanın 2021-2025 dönemi 

stratejik ve sermaye çerçevesi belirlenerek kabul edilecektir. 

 AAYB’nin 28 Temmuz 2020 tarihinde telekonferans yönetmiyle gerçekleştirilecek 

olan 5. yıllık toplantısında Bankanın yeni başkanı seçilecektir. 

 Asya Kalkınma Fonu 13. Kaynak Artırımı görüşmeleri sürdürülmektedir. 

Görüşmelerin 2020 yıllık toplantısında gündeme gelmesi beklenmektedir.  

 Afrika Kalkınma Bankasının Ağustos ayına ertelenen yıllık toplantısında Banka 

başkanı seçilecektir.  

IV.7. FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık 

döneminde yürütülecek faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

 Konut Hesabı uygulaması kapsamında katılımcılara 9 milyon TL tutarında devlet 

katkısı ödemesi yapılması öngörülmektedir. 

 Konut Hesabı uygulamasının geliştirilmesine yönelik ikincil mevzuat çalışmaları 

devam etmektedir. 

 Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarım Kararı ile TÜBİTAK ile ortak yürütülen 

Tech-InvesTR kapsamında başvuruda bulunan Bakanlık tarafından kaynak 

aktarılabilecek fonların değerlendirme süreçlerinin tamamlanması ve ilgili fonlar ile 

protokol süreçlerinin başlaması planlanmaktadır. Türk Parasının Kıymetini Koruma 
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Hakkında 1567 sayılı Kanun’da cezalara ve genel çerçeveye yönelik düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın uygulama etkinliğinin 

arttırılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir. 

 İhracat bedellerinin yurda getirilme sürecinin takibinin kolaylaşması; mevzuata 

aykırılıkların tespit edilmesindeki etkinliğin artırılması; bankalar, vergi daireleri ve 

Bakanlığımız arasında yapılan yazışma sürecinin azalması; veri analizi ve raporlama 

kolaylığını sağlanmasını teminen oluşturulacak bilgi sistemine ilişkin çalışmaların 

yapılması planlanmaktadır. 

 Döviz kredileri ve dövizle sözleşmelere yönelik denetim planlamalarının yapılması ve 

denetimlerin tamamlanması amaçlanmaktadır. 

 Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli 

Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik kapsamında işlemlerin 

takibine yönelik olarak bilgi sistemi çalışmalarına başlanacaktır. 

 İhracat bedellerinin yurda getirilmesine yönelik olarak iş ve işlemlere devam 

edilecektir. 

 Kıymetli maden aracı kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında 

yürütülen iş ve işlemlere devam edilecektir.  

 Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenlemeler kapsamında 

yer alan iş ve işlemlere devam edilecektir. 

 Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi kapsamında 2020 yılı sonu itibarıyla Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu’na göre 5 milyar TL tutarında tazmin ödemesi yapılması 

beklenmektedir.  

 Hazine destekli kredi kefalet sistemine ilişkin KGF A.Ş. tarafından yürütülen iş ve 

işlemlerin Bakanlık bünyesinde etkin takibinin sağlanması için 31/12/2020 tarihine 

kadar KGF A.Ş.’nin bilgi sisteminin senkron bir kopyasının Bakanlık bünyesinde 

kurulması için teknik çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. 

 Sistem kapsamında, firmalar, bankalar, kredi garanti kurumları ve ilgili diğer 

aktörlerin memnuniyet düzeyinin dış paydaş anketi ile ölçülmesi planlanmaktadır.  

 Yetkili Müesseselere ilişkin hazırlık çalışmaları devam eden yeni alt düzenleme 

taslakları nihai hale getirilecektir. 

 Yetkili Müesseseler Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanacak ve yayımlanacaktır. 
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 Bakanlığımıza iletilen ihbar ve şikâyetler ile riskli sektörlere ilişkin kamu 

kurumlarından temin edilen veriler çerçevesinde yetkisiz döviz alım satımı 

gerçekleştiren iş yerlerine yönelik yüksek riskli bölgeler belirlenerek denetime esas bir 

analiz çalışması gerçekleştirilecektir. 

 Yetkisiz döviz alım satımı ihbar mekanizması kurulmasına yönelik çalışmalar 

yürütülecektir. 

 Veri takip sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

IV.8. EKONOMİK PROGRAMLAR VE ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık 

döneminde yürütülmesi planlanan faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 Türkiye ekonomisi, finansal piyasalar ve küresel ekonomiye ilişkin gelişmelerin 

izlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması ve uluslararası 

kuruluşlarca hazırlanan raporların yakından takibi kapsamında yurt içi ve yurt dışı 

toplantılara katılım sağlanacaktır. 

 Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan nihai hedefler ve bu kapsamda belirlenen eylem 

ve projelerin takibine yönelik istişareler kapsamında toplantılara katılım; ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar, yatırımcılar ile kredi derecelendirme kuruluşları ile yapılan 

toplantılara katılım sağlanacaktır. 

 Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik modelleme ve tahmin yapmak faaliyeti 

çerçevesinde tahmin performansının iyileştirilmesi ve alternatif yaklaşımlara ilişkin 

kurumsal kapasitenin oluşturulması kapsamında eğitim alınması; personelin teknik 

düzeyde ihtiyaç duyduğu zorunlu eğitimlere katılması sağlanacaktır. 

 Türkiye ekonomisindeki sektörel gelişmeler ve YEP’te yer alan eylemlerin sektörel 

etkilerini gözlemlemek ve yeni politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 

düzenlenen sektör toplantılarına katılım sağlanacaktır. 

 YEP’te yer alan eylemler kapsamında yapılan/yapılacak projelerin ikinci ve üçüncü 

çeyrek gerçekleşmelerinin YEPİS’e girişleri sağlanacaktır. 

 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 

226/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde YEP (2021-2023) 

hazırlanacaktır.  
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IV.9. VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek 

bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 VDK Birim Yönergesi ile VDK İşlem Yönergesi’ni güncelleme çalışmalarının 

sonuçlandırılıp söz konusu yönergelerin yürürlüğe konulması planlanmaktadır.  

 "Mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Dinlenmesine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönerge"nin yayımlanarak yürürlüğe konulması planlanmaktadır.   

 Vergi Denetim Kurulunun yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında 60 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yapılan düzenlemeler ile çıkarılan yönetmeliklerin 

uygulanmasına dair ikincil mevzuat düzenlemelerinin (genelge, yönerge, genel yazı 

vb.) hazırlanıp yayımlanması planlanmaktadır. 

 VDK-RAS Risk Analiz Modeli çerçevesinde mükellef seçimi, analizi ve incelemeye 

sevki işlemlerine devam edilecektir. 

 VDK-RAS, Risk Analiz Model geliştirme çalışmalarına devam edilecektir. 

 VDK-RAS aracılığı ile incelemeye sevk edilen mükelleflerin inceleme sonuçlarının 

değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

 Tüm Grup Başkanlıklarında yapılacak sözleşmelerin kontrolünün Talep Yönetim 

Sistemi (TYS) üzerinden yapılması planlanmaktadır. 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm personele İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimi verilmesi planlanmaktadır. 

IV.10. HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU 

Hazine Kontrolörleri Kurulu (HKK) tarafından Temmuz-Aralık döneminde 

yürütülecek bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları II. dönem kapsamında hazırlanan 

Denetim Rehberi’nin revize çalışmalarına devam edilecektir. 

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları II. dönem kapsamında denetim 

stratejisi hazırlama çalışmaları devam edecek Kasım ayı sonunda Avrupa 

Komisyonu’na gönderilecektir. 

 Rapor Takip Programı kapsamında çalışmaların devam etmesi ve yıl sonunda 

uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. 
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 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları II. dönem kapsamında harcamaların 

denetimi için örneklem çalışmaları sonlandırılacaktır. 

 Avrupa Birliği Mali Yardımlarının denetimi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında 

düzenlenen eğitim, toplantı gibi organizasyonlara teknolojik imkânlar ve bütçe 

dâhilinde katılım sağlanacaktır. 

 Denetim Otoritesi Denetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje Önerisi ile ilgili 

çalışmalara devam edilecektir. 

 HKK ve Denetim Otoritesi’nin Uluslararası Denetim Standartlarına Uyumunun 

artırılmasına ilişkin çalışmalara ve eğitimlere devam edilecektir. 

 Yetkili müessese denetimine ilişkin denetim rehberi çalışmalarına başlanılacaktır. 

 Kıymetli Maden Aracı Kurumları denetimine ilişkin denetim rehberi çalışmalarına 

başlanılacaktır. 

IV.11. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde 

yürütülecek bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finasmanı 

suçlarının analiz edilmesi, incelenmesi ve açılan dosyaların neticelendirilmesi 

çalışmalarına devam edilecektir. 

 Yükümlüler nezdinde koordinasyon ve etkileşim düzeyinin artırılmasına yönelik 

toplantı, görüşme ve eğitimler yapılması, ayrıca yükümlülere yönelik programlı 

yükümlülüklere uyum denetimi gerçekleştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kabul edilen Türkiye Raporu’nda 

belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve uluslararası standartlara tam olarak uyum 

sağlanabilmesini teminen kabul edilen “Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı 

ile Mücadele Kapasitesinin Artırılması Eylem Planı”nda yer alan eylem ve 

faaliyetlerin ülke genelinde ilgili kurumlarca ve belirlenen takvime uygun olarak 

gerçekleştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu ve takibi ile bu kapsamda MASAK’ın 

uhdesinde bulunan çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 Yükümlüler nezdinde koordinasyon ve etkileşim düzeyinin artırılmasına yönelik 

toplantı, görüşme ve eğitimler yapılması, ayrıca yükümlülere yönelik programlı 

yükümlülüklere uyum denetimi gerçekleştirmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 



 

74 

 

II.12. BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık 

döneminde yürütülen bazı faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Mahkeme Harç ve Giderlerinin, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 

(UYAP) üzerinden ve merkezi tek bir hesaptan on-line ödenmesi ve kullanılmayan 

tutarların yine UYAP üzerinden merkezi hesaba iadesi sağlanabilmesi için Adalet 

Bakanlığı UYAP temsilcileri ile çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. 

IV.13. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM) tarafından Temmuz-Aralık döneminde 

yürütülmesi planlanan faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 Gelir İdaresi Başkanlığının OECD eğitim kampüsünde mevcut veri merkezinde Hyper 

bütünleşik altyapı tedarikleri tamamlanarak kapsam dâhilindeki Bakanlığımız 

birimlerinin bilgi teknolojileri (BT) servislerinin konsolide edilmesi planlanmaktadır. 

 Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün taşrada kullandığı istemci sistemlerini 

masaüstü sanallaştırma altyapılarına taşıyarak merkezileştirilmesi planlanmaktadır. 

 İnternete açık temel BT servislerinin erişimlerinde çok faktörlü doğrulama 

mekanizmaları devreye alınarak güvenlik seviyesinin arttırılması planlanmaktadır. 

 Emek yerleşkesi, Dikmen yerleşkesi ve taşra birimlerinde toplam 5000 istemcinin 

merkezi etki alanına (domain)  taşınarak merkezi yönetim araçları ile güvenli kontrollü 

ve yönetilebilir hale getirilmesi planlanmaktadır. 

 Veri Merkezleri Konsolidasyonu Projesi kapsamında BT servislerinin veri merkezleri 

arası esnek geçişine imkân sağlayacak olan uygulama esaslı anahtarlama mimarisine 

geçişin tamamlanması planlanmaktadır. 

 İstemcilerin internet erişim güvenliği arttırmak üzere 2020 yılı içerisinde tedariki 

tamamlanan yeni nesil güvenlik duvarları üzerinden içerik filtreleme servisleri devreye 

alınarak uygulama seviyesinde güvenlik sağlanması planlanmaktadır. 

 2020 yılı ilk çeyreğinde tedariki tamamlanan yük dengeleyici cihazlar üzerinde Emek 

yerleşkesi ve GİB OECD veri merkezleri arası kritik servisler için iş sürekliliği 

topolojilerinin devreye alınması planlanmaktadır. 

 Dikmen kampüsü ağ altyapısında bulunan üretici tarafından artık desteklemeyen 

anahtarlama cihazlarının daha güncel ve güvenli cihazlar ile değişimi planlanmaktadır.  
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 Büyük veri ortamına birimlerin ihtiyaç duydukları verilerin analizlerine devam 

edilerek birimlerin veriye erişimlerini sağlaması planlanmaktadır. 

 Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan verilerin, teknolojik ömrünü 

tamamlamış ve işletme maliyeti çok yüksek olan veritabanından alınarak veri 

merkezinde kurulan yeni sunuculara taşınması planlanmaktadır. 

 İş birimlerinin kullandıkları yazılımların kademeli olarak büyük veri ortamından veri 

çekebilmeleri için erişimleri tanımlanarak sorgu yapılarının düzeltmesi 

planlanmaktadır.  

 Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından öncelik verilen sektörler için veri 

modelleme, senaryo bazlı riskli mükellef tespiti yapılacak altyapının tamamlanması 

planlanmaktadır 

 Uygulamaları, dağıtımını, ölçeklendirmesini ve yönetimini otomatikleştirmek için açık 

kaynaklı konteyner düzenleme sistemi olan Kubernetes ortamına taşınması 

planlanmaktadır. 

 Bilişim Güvenliği Operasyon Merkezi (SoC) kurulum çalışmalarının tamamlanması 

planlanmaktadır. 

 Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurularak ISO 27001 uluslararası bilgi güvenliği 

belgelendirme süreci başlatılması planlanmaktadır. 

 Bilgi güvenliği zaafiyet tarama ve farkındalık eğitimlerine devam edilmesi 

planlanmaktadır. 

 BTGM görev sorumluluk alanına giren merkez ve taşra birimlerinin bilişim taleplerini 

daha verimli ve etkin sağlamak amacıyla Bilişim Talep Sistemi’nin devreye alınması 

planlanmaktadır. 

IV.14. İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 “Hazine ve Maliye Bakanığı 2020 Yılı İç Denetim Programı” kapsamındaki ikinci 

grup denetim faaliyetleri yürütülecektir.  

 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında 2020 Yılı İç Değerlendirme 

Raporu hazırlanacaktır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Yılı İç Denetim Programı hazırlık çalışmaları 

yürütülecektir. 
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II.15. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Personel Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-Aralık döneminde yürütülen bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 78 ve 79’uncu maddeleri uyarınca 

yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen Bakanlığımız personelinin eğitim 

giderlerinin ödenmesine devam edilecektir. 

 Taşra teşkilatında yer değiştirmeye tabi unvanlarda görev yapan Bakanlığımız 

personelinin, “Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 

İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince yer değiştirme suretiyle atama işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

 Bakanlığımız personeline yönelik eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. 

IV.16. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Temmuz-Aralık döneminde yürütülecek bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır:  

 Stratejik Plan’ın ve Performans Programı’nın izlenmesi ve raporlanmasına devam 

edilecektir. 

 IBMM Projesi kapsamında garanti ve bakım aşamasında geliştirilen modüllere ilişkin 

hatalar ve eksiklikler tespit edilerek çözülecektir. 

 Modüllerin son kullanıcılar tarafından test edilmesi ile doküman ve veri 

entagrasyonlarına ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır. 

 Yazılımın iç ve dış sistemlerle entegrasyonuna yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 

 “HMB Risk Yönetimi ve İç Kontrol Dönüşüm Projesi” kapsamında 2020 yılının ikinci 

altı ayında; 

 Önümüzdeki dönemde İstanbul’da yerleşik bulunan Bakanlığımız birimlerine 

teknolojik altyapı kullanılarak uzaktan masabaşı eğitim verilmesi planlanmaktadır. 

 Koronavirüs nedeniyle aksayan yüz yüze eğitim faaliyetlerine alternatif olarak 

geliştirilen uzaktan eğitim materyallerini hazırlık çalışmaları devam etmektedir.  

 Proje kapsamında gerekli koordinasyon, eğitim ve yönlendirici çalışmalara devam 

edilecektir. 

 Daha önce olduğu gibi yılın ikinci yarısında da Projede yer alan sorumlu birimler 

tarafından belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirilme süreci izlenecek, 

koordine edilecek ve bu amaçla rehberlik sağlanacaktır. 
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 Bakanlığımız bünyesinde yeni kurulan birimlerin Projeye adaptasyonu hızla 

sağlanacak, bu amaçla etkin bir koordinasyon mekanizması diğer birimlerde 

olduğu gibi tesis edilecektir.  

 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa 17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı 

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 32 inci maddesi ile eklenen "Sözleşmelerin tasfiyesi veya 

devri" başlıklı Geçici 4’üncü maddesi kapsamında yürütülmekte olan işler ile bu 

kapsamda dava konusu olmuş olan ihalelere ilişkin yürütülen iş süreçleri devam 

etmektedir. 

 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede “COVID-19 Salgının Kamu İhale 

Sözleşmelerine Etkisi” konulu 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

kapsamında, değerlendirmeye tabii tutulmak üzere Bakanlığımıza gönderilen süre 

uzatımı veya fesih taleplerine ilişkin iş süreçleri devam etmektedir. 

 Maliye Dergisinin 178’inci sayısına ilişkin gerekli hazırlıklar tamamlanıp derginin 

basımı, ilgili yerlere dağıtımı ve Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanması 

sağlanacaktır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler 

yapılacaktır. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021-2023 yıllarına ilişkin bütçesi hazırlanacaktır. 

 İkinci 180. Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığımız birimleri ile bağlı, ilgili 

ve ilişkili kuruluşlarının sorumlu olduğu icraatların ikinci altı aya ilişkin gerçekleşme 

ve tamamlanma durumları İzleme Sistemine girilecektir.  

 





 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

EK: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM TABLOSU 

 


