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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Bu derste, iktisat bilim dalı içinde ihtiyaçların hangi koşullarda piyasa
ekonomisinden karşılanmasının uygun olduğuna; hangi koşullarda ise kamu ekonomisine
ihtiyaç olduğuna ilişkin bilgiler hatırlatılacak; kamu bütçesinin kamu maliyesi içindeki yeri
belirlenecektir.
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1.1. Piyasa Kesimi – Kamu Kesimi
Genel ekonomi içinde biri piyasa ekonomisi diğeri kamu ekonomisi olmak üzere iki kesim
bulunmaktadır. Toplam ihtiyaçları oluşturan özel ihtiyaçlar piyasa ekonomisinden, kamusal
ihtiyaçları ise kamu ekonomisinden karşılanacağına göre, ekonomideki kıt kaynakların bir
kısmı piyasa ekonomisine, bir kısmı da kamu ekonomisine ayrılmaktadır. Özel ihtiyaçlar,
fiyatlama süreci ile piyasa koşullarında özel ekonomiye ayrılmış kaynaklardan karşılanırken,
kamusal ihtiyaçlar siyasal süreç ve bütçe aracılığıyla kamu ekonomisine ayrılan kaynaklardan
karşılanmaktadır.
Piyasa ekonomisinde üretim araçlarının özel mülkiyeti esastır; üretici ve tüketici
kararlarında etkin bir kaynak dağılımı sağlanması, beklenir ki bunun gerçekleşmesi belirli
varsayımlara bağlıdır:
- tüm piyasalarda serbest rekabet gerekmektedir;
- üretim faktörleri arasında ve mallar arasında azalan marjinal ikame oranı olmalıdır;
- ölçeğe göre artan maliyet koşulları geçerli olmalıdır;
- üretici ve tüketiciler kendi aralarında tam ve doğru bilgiye sahip olmalıdır;
- üretici ve tüketiciler için tam hareketlilik imkânları olmalıdır;
- dışa saçılan fayda ve maliyet olmamalıdır.
Bu koşullar gerçekleşmediğinde, piyasa ekonomisinin etkinliği bozulur; kamu kesimini
piyasa kesimine müdahale etmesi gerekir; örneğin piyasada aksak rekabet koşulları varsa veya
dışsallıklar söz konusu ise, kamu kesimine ihtiyaç vardır.
Kamu Maliyesi, toplumda ortak çözüm gerektiren ihtiyaçlarla (kamusal ihtiyaçlarla),
ilgilidir. Nelerin - neden kamusal ihtiyaç olduğuna; hangi araç ve yöntemlerle
karşılanacağına; kimlerin - neye göre yarar sağlayacağına; maliyetin kimler arasında –nasıl
bölüşüleceğine karar verilmesi gerekir. Bu kararlar, kamu kesiminde piyasa kesiminden farklı
kurallarla alınır; çünkü her iki kesim arasında çeşitli farklılıklar vardır.
Piyasa kesimi ile kamu kesimi arasında temel iktisadi farklılıklar vardır:
- Piyasa kesiminde firmalar için tek amaç vardır; kârın azamileştirilmesi; kamu kesiminin
çeşitli amaçları arasında ise temelde kârlılık yoktur.
- Piyasa kesiminde firmaların kullanacakları araçlar sınırlıdır; kamu kesiminde ise araçlar
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fazladır.
- Piyasa kesiminde işgücü, sermaye ve mal piyasalarında üretim faktörleri kendi rızaları ile
mübadeleye girerler; kamu kesiminde ise zor kullanma ve yaptırım gücü (belli faaliyetleri
kısıtlama, vergi alma vb.) vardır.
- Piyasa kesiminde karar almayı, fiyatlama süreci; kamu kesiminde ise siyasal süreç, belirler.
Bu vb. farklılıklar, piyasa (özel) kesimi ile kamu kesimini, yapı ve işleyiş açısından da
farklılaştırmaktadır.

1.2. Kamu Kesiminde Mali Olaylar
Maliye, mali olayları inceleyen sosyal bilim dalıdır. Kamusal ihtiyaçlar, kamu mal ve
hizmetleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri birer mali olaydır. Kamu kesimindeki mali olay
ve sorunları ele alan kamu maliyesi, bir süreç çerçevesinde gelişir:
(1) Öncelikle, topluluk halinde yaşama sonucu ortaya çıkan kolektif - kamusal - sosyal
ihtiyaçlar ve öncelikler belirlenmelidir; toplum üyelerinin savunma, eğitim, sağlık, ulaşım vb.
ihtiyaçlarından ne kadarını ve kimin için kamu kesimince üstlenilmesini tercih ettikleri
bilinmelidir ki bu kamusal ihtiyaçların hangi mal ve hizmetlerle ne miktar ve kapsamda,
karşılanacağı, anlaşılsın. Bu durumda, toplumsal tercihlerin ve önceliklerin neler olduğunun
tespiti ile kim tarafından tespit edileceği önem kazanır.
(2) Kamusal ihtiyacın karşılanması görevini üstlenen bir kamu kurumu tarafından gereken
miktar ve nitelikteki kamu mal ve hizmetlerinin üretilmesi gerekir. Kamusal ihtiyacın
kapsamı, ihtiyacı karşılayacak mal ve hizmetin türünü de belirler; örneğin savunma ihtiyacı
herkese gerektiğinden, ordu tarafından üretilen savunma mal ve hizmeti, herkesin birlikte
yararlandığı ve finansmanı da birlikte üstlendikleri bir tam kamusal mal-hizmettir; benzer
şekilde yüksek öğrenim ihtiyacını karşılamak üzere devlet üniversitelerinin üstlendiği yarıkamusal nitelikte yüksek öğrenim mal ve hizmeti ile kamunun üstlendiği özel mal ve hizmet
grubu içinde, örneğin belediyelerin toplu taşıma mal ve hizmetinden söz edilebilir. Türkiye’de
kamu mal ve hizmetleri on ayrı fonksiyon başlığı altında incelenmektedir:
1. Genel kamu hizmetleri
2. Savunma hizmetleri
3. Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri
4. Ekonomik işler ve hizmetler
5. Çevre koruma hizmetleri
6. İskân ve toplum refahı hizmetleri
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7. Sağlık hizmetleri
8. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri
9. Eğitim hizmetleri
10. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri
(3) Üretecekleri kamu mal ve hizmetlerinin tam kamusal- yarı kamusal veya özel mal olma
özelliklerine göre farklı kamu kesimi üretici birimleri gerekir; örneğin Türkiye’de kamu
kesimi üretici birimleri, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile genel yönetim kapsamı
dışındaki kamu idareleri olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Genel yönetim kapsamı
içindeki kamu kurumlarının ürettiği mal ve hizmetlerin fayda bölünme derecesi farklıdır;
örneğin, genel bütçeli kurumlar, ulusal sınırlar içinde tam kamusal fayda sağlayan mal ve
hizmetleri, özel bütçeli kurumlar, ulusal sınırlar içinde yarı-kamusal mal ve hizmetleri
üretirken, mahalli idareler kendi sınırları içinde tam kamusal-yarı kamusal-özel mal ve
hizmetleri üretmektedirler. Genel yönetim kapsamı dışındaki kamu kurumları ise faydası tam
bölünebilen, dolayısıyla sadece yararlananın kamu fiyatı ödediği mal ve hizmetleri üstlenen
kamu kurumlarıdır.
a.Türkiye’de Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri:
Üç alt grup idareyi bünyesinde barındırır:
(1) Merkezi Yönetim kapsamındaki idareler: Üç farklı nitelikte kamu idareleri grubundan
oluşur;
Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Ülke genelinde tam kamusal mal/hizmet üreten;
fayda bölünmezliğinden ötürü fiyatlama yapamayan; dolayısıyla özel geliri olmayan; herkes
birlikte yararlananlardan ödeme gücüne göre alınan ve hazineye yatırılan vergilerle
finansmanın karşılandığı; bütçe belgesinde sadece ödenekleri (harcama yapma yetkileri)
gösterilen; kendi özel vezneleri olmayan ve hazine veznelerinden giderleri ödenen kamu
idareleridir; örneğin TBMM, tüm bakanlıklar ve Karayolları Genel Müdürlüğü, birer genel
bütçeli kamu idaresidir.
Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Üretilip sunulan yarı kamusal mal/hizmetten özel
fayda sağlayanlar, ilgili kuruma yararlanma vergileri öderler; dolayısıyla kendilerine tahsis
edilen gelirleri olan; bu gelirlerden harcama yapma yetkisi tanınan; üstlendikleri mal/hizmetin
sosyal faydası için hazinedeki ödeme gücüne dayalı vergi hasılatından kendilerine hazine
yardımı yapılan kamu idareleri özel bütçeli kurumlardır; örneğin devlet üniversiteleri, devlet
tiyatroları ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, özel bütçeli kamu idareleridir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Özel kanunlarla oluşturulan kurul, üst kurul ve kurum
şeklinde teşkilatlanan bağımsız idarelerdir; özellikle piyasa aksamalarının görüldüğü alanlarda
devlet, iktisadi faaliyetleri düzenleme, gözetim ve denetleme amacıyla bu kurumları oluşturur;
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale
Kurumu vb. kurumlara belirli gelirleri tahsil etme yetkisi tanınmıştır.
(2) Sosyal Güvenlik Kurumları: Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş
Kurumu, Türkiye’de sosyal güvenlik mal ve hizmetini üretip sunmakla görevlidirler; belirli
gelirleri tahsil etme ve kullanma yetkileri vardır.
(3) Mahalli İdareler: Yetkileri belirli bir coğrafi alanla sınırlı belediyeler, büyükşehir
belediyeleri, il özel idareleri ile yerel yönetim birlikleri, yerel sınırları içinde tam kamusal,
yarı-kamusal ve özel mal ve hizmet üretirler ve gerekli finansman araçlarından yararlanırlar.
b. Genel Yönetim Kapsamı Dışındaki Kamu İdareleri:
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Bütçe Dışı Fon İdareleri gibi
sundukları mal ve hizmet karşılığında faydası bölünen yani, sağlanan özel faydanın
belirlendiği; bunun için kamu fiyatı karşılığında özel mal ve hizmet üretip sunan; mal ve
hizmetin maliyetini doğrudan yarar sağlayanlar arasında paylaştıran, kamu idareleridir.
(4) kamu mal ve hizmetlerini üretmek üzere gereken üretim faktörlerinin satın alınması veya
kiralanması karşılığında kamu harcamalarının yapılması, gerekir; örneğin
Türkiye’de Merkezi Yönetim bütçe giderleri:
1. Personel Giderleri (memurlar/ işçiler/sözleşmeli personel/ geçici ve diğer personel)
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi(memurlar/işçiler/sözleşmeli personel/geçici ve
diğer personel)
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
a) Savunma-Güvenlik giderleri(Milli Savunma Bakanlığı/Jandarma Genel
Komutanlığı/ Emniyet Genel Müdürlüğü)
b) Sağlık giderleri ( genel tedavi ve sağlık malzemesi, genel ilaç giderleri vb.)
c) Borçlanma genel giderleri
d) Diğer mal ve Hizmet giderleri
4. Cari Transferler (görev zararları/hazine Yardımları/ Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan
transferler/hane halkına yapılan transferler/tarımsal destekler vb)
5.
Sermaye
Giderleri
(mamul
mal
alımları/
kamulaştırılması/gayrimenkul büyük onarım giderleri vb)

gayrimenkul

alımları

ve

6. Sermaye Transferleri ( yurtiçi sermaye transferleri/ yurtdışı sermaye transferleri)
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7. Borç verme (yurt içi borç verme/ yurtdışı borç verme)
8.Faiz giderleri, olarak gruplanmaktadır.
(5) Kamu harcamalarını yapabilmek için kamu gelirleri tahsil edilmelidir; örneğin kendisi de
bir genel bütçeli bir kuruluş olan Hazine, Genel Bütçe kapsamında tahsil edilen gelir
kaynaklarının toplandığı, kurumdur. Ürettiği mal ve hizmetin niteliğine göre, kamu kurumları
bazı gelirleri doğrudan tahsil edebileceği gibi, ilgili kuruma hazine ya da başka kurumlardan
gelirler de aktarılabilir.
Örneğin Türkiye’de, Genel Bütçe Gelirleri:
A. Vergi Gelirleri
1. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi
2. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler: veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi
3. Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri: dahilde alınan KDV, ÖTV, banka ve
sigorta muameleleri vergisi, şans oyunları vergisi, özel iletişim vergisi
4. Uluslar arası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler: gümrük vergileri, ithalde
alınan KDV, diğer dış ticaret vergileri
5. Damga vergisi
6. Harçlar
7. Başka yerde sınıflandırılmayan diğer vergiler
B. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1. Mal ve hizmet satış gelirleri
2. Malları kullanma ve faaliyette bulunma izin gelirleri
3. KİT ve kamu bankaları gelirleri (hazine portföyü ve iştirak gelirleri ile KİT ve
İDT’lerden sağlanan gelirler )
4. Kurumlar hasılatı
5. Kurumlar kârları (döner sermayeler ile diğer kurum kârları)
6. Kira gelirleri
7. Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
C. Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler
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D. Faizler, Paylar ve Cezalar
E. Sermaye Gelirleri
F. Alacaklardan Tahsilat
Kısaca, kamusal ihtiyaçlar oluştukça kamu maliyesinde yukarda belirtilen süreç başlamaktadır.
Yeni kamusal ihtiyaçlar, kamu kesiminde yeni üretici birimlerini veya mevcut olanlara yeni
görevleri gerektirmekte; daha fazla kamu mal ve hizmeti istendikçe daha çok kamu harcaması
ve daha çok kamu gelirine ihtiyaç duyulmaktadır.
Toplum tarafından örneğin, maliye alanında yüksek öğrenim ihtiyacının kamu kesimince
karşılanması talep edildiğinde bir kamu kurumu olarak İktisat Fakültesi bünyesinde maliye
öğretimini programlayıp yürütecek bir Maliye Bölümünün oluşturulması; bunun için de seçilen
eğitim türüne göre gerekli alt ve üst yapının kurulması gerekir. “Yüz-yüze” eğitim için bina,
derslikler, araç-gereç, kütüphane, bilgisayar laboratuarı vb yatırım harcamaları; “uzaktan
eğitim” için de bilgisayar ve internet ortamının sağlanması vb amaçlarla yatırım harcamaları
yapılır. Maliye Bölümünün öğretim, idari ve teknik elemanlarına ücretleri ödenmeli;
kütüphanesine kitap, dergi vb yayınlar satın alınmalı; bilgisayarlara gerekli programlar
yüklenmeli; öğrencilerine burslar sağlanmalıdır. Kısaca, maliye öğretimini arz edebilmek için
gereken miktar ve nitelikteki üretim faktörlerini (emek, fiziki sermaye, ara mal-teçhizat vb)
istihdam etmek için önceden cari-yatırım-transfer harcamaları yapılır. Bu harcamaların
finansmanı için parasal kaynak- gelir gerekir. Kamu kurumunun ürettiği kamu mal ve
hizmetinin türüne göre finansmana kimin ve ne ölçüde katılacağı belirlenir. Türkiye’de devlet
üniversitelerinin ürettiği yüksek öğrenim malı (hem özel fayda hem de sosyal fayda
sağladığından) yarı-kamusal nitelikte kabul edildiğinden finansman da iki ayrı kanaldan
gelmektedir. Özel fayda beklentisindeki öğrenciler yararlanma vergisi (harç) ödeyerek devlet
üniversitesinin maliyetinin bir kısmına katılırken maliyetin kalan kısmı sosyal fayda
beklentisinde oldukları varsayılan toplum üyelerinin Hazineye yatırdıkları ödeme gücüne
dayalı vergilerinden karşılanmakta; devlet üniversitesine “Hazine Yardımı” yapılmaktadır.
Kamu kesimine ayrılan kaynakların daha etkin kullanılma gereksinimi ile tüm işlemlerin
hukuka uygunluğu göz ardı edilmemelidir. Öte yandan, kamu kesiminin üstlendiği faaliyetler
için bina, araç-gereç vb. malvarlığı (kitaplar- bilgisayarlar vb) da kullanılmaktadır. Mali
olaylarla varılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının incelenmesiyle birlikte
malvarlığının da istenir biçimde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir; dolayısıyla kamu
maliyesinin kapsamına mali olaylar ve malvarlıklarının yanı sıra mali ve performans
denetimi de girmektedir. Mali denetim ile işlemlerin mevzuata uygunluğu ile matematiksel
doğruluğu araştırılmakta; performans denetimi ile de faaliyetlerin verimli-etkin-tutumlu
gerçekleşip gerçekleşmediği, incelenmektedir.
Özetle, kamu maliyesinin talep tarafını kamusal ihtiyaçların belirlenmesi; arz tarafını ise kamu
kurumları, kamu mal ve hizmetleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri ile kamu malvarlığı,
oluşturur. Tümünün toplum tercihlerini yansıtması ve topluma hesap verilmesi gerekir; bunu
için de mali denetim ile performans denetiminden yararlanılır.
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1.3. Kamu Bütçesi
Kamu bütçesi, kamu ekonomisinin konusu olan mal ve hizmet üretiminin finansman aracıdır;
bir diğer deyişle kamu maliyesinin uygulama alanıdır. Gelecek bir dönemde üretilecek kamu
mal ve hizmeti için yapılacak harcamalar ile toplanacak gelirler, bütçe belgesinde gösterilir;
dolayısıyla bütçe, tahmini tutarları kapsayan bir belgedir; belirli bir dönemle sınırlıdır.
Gelecek dönem, genellikle bir yıl olarak kabul edilir. İlgili yılın başlangıç ve bitiş tarihleri
kullanılan takvim yılından farklı olabilir; bu nedenle mali yıl kavramı kullanılır.
Kamu kurumu üstlendiği kamu faaliyeti ile bu faaliyete ilişkin yapacağı harcamaları ve
gereksinim duyduğu gelirleri planlamak ve yıllık bütçesini ona göre hazırlamak durumundadır.
Belirlenmiş kamusal ihtiyacı (maliye alanında yüksek öğrenimi) karşılamak üzere
görevlendirilmiş kamu kurumu (İktisat Fakültesi- Maliye Bölümü) planladığı faaliyetlere
ilişkin gider ve gelir tahminlerini yapar; bütçesini planlayarak hazırlar.
Hazırlanmış kurum bütçesine mali yıl başlangıcından önce uygulama yetkisi alınmalıdır; yani,
bütçe aracılığıyla gelir toplama ve harcama yapma izninin alınması gerekir. Bütçe ile vergilerin
toplanmasına izin verilmediği sürece vergi kanunlarının varlığına rağmen vergi toplanamaz;
benzer şekilde belirli bir konu için ödenek (harcama izni) yoksa hazinede nakit olsa bile o
konuda harcama yapılamaz. Kamu kurumlarına harcama yapma ve gelir toplama yetkisini
verecek makamlar, farklıdır; örneğin bir devlet üniversitesi (İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi) bütçesinin görüşülüp onandığı makam, TBMM iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bütçesine uygulama yetkisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce verilir.
Kamu kurumu, bütçesini yetkili makamın onadığı miktar ve içeriğiyle uygulayabilir; alınan
yetki çerçevesinde kamu faaliyetlerine başlanır; bir yıl süresince harcamalar yapılır- gelirler
tahsil edilir ve her işlem kayda geçirilir. İstanbul Üniversitesi, bir mali yıl için aldığı harcama
yapma ve varsa kendi gelirlerini toplama iznini gösteren bütçe belgesine dayanarak
yükseköğrenim faaliyetlerini yapar; bunun için bilgisayar satın alır; maaşları öder; harçları
tahsil eder; tüm gelir- gider işlemlerini kayda geçirir; bir diğer deyişle işlemler,
muhasebeleştirilir.
Mali yılsonu geldiğinde de bütçe uygulama yetkisi hangi makamdan alınmışsa, yapılmış
faaliyetlerin, toplanmış gelirlerin ve yapılmış harcamaların hesabı o makama verilir.
Kamu kurumlarının bütçelerini planlamaları, hazırlamaları, yetki almaları, uygulamaları ve
dönem sonunda da denetlenmeleri, her yıl tekrarlanan bir durumdur ve bütçe süreci olarak
adlandırılır. Toplumun beklentilerine ulaşılıp ulaşılmadığı, bütçe süreci boyunca
gerçekleşenlere bağlıdır; devlet ve diğer kamu kurumlarına bakış açısına göre, kamu
kesiminden beklenenler de zaman içinde değiştiğinden kamu bütçelerinin nitelik ve işlevleri de
farklılaşmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.
Kamu maliyesi, sadece vergi gelirleri ile ilgili bir bilim dalıdır. (Doğru /
Yanlış); çünkü……
2.
Bütçe, kamu gelir ve giderlerine ilişkin gerçekleşen rakamları içerir. (Doğru /
Yanlış); çünkü……..
3.
Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri, genel bütçeli idareler grubundadır.
(Doğru / Yanlış); çünkü……..
4.
Türkiye’de özel bütçeli idareler tam kamusal mal / hizmet üretirler.(Doğru /
Yanlış); çünkü….
5.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de sağlık alanındaki Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumdur. (Doğru / Yanlış); çünkü……

ARAŞTIRMA KONULARI
1.
Türkiye’de merkezi yönetim kapsamında üstlenilecek öncelikli faaliyetler
nerede belirlenir? Araştırınız.
2.

“Bütçe” deyiminin kökenini araştırınız.

3.

Bütçenin kamu maliyesi ile ilişkisini örnekler vererek özetleyiniz

4.
araştırınız.
5.

Türkiye’de mali yıl ile takvim yılı uygulamalarının farkı olduğu dönemleri
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde bütçenin tarihi gelişimini araştırınız.
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2. KAMU BÜTÇESİNİN NİTELİKLERİ – İŞLEVLERİ – İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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2.1.Kamu Bütçesinin Geleneksel Nitelik ve İşlevleri
2.1.1.Kamu Bütçesinin Siyasal Niteliği ve Siyasal İşlevi
Toplumun kamu kesimince karşılanmasını tercih ettiği ihtiyaçları, kamu kurumlarının
bütçeleriyle sunacakları hizmetlerle giderilecektir. Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli
üretim faktörlerini bir araya getirmek, her birinin bedellerini ödemeyi yani kamu harcaması
yapmayı; harcama yapmak için de kamu gelirine sahip olmayı gerektirir. Hangi ihtiyaçların
kamusal nitelikte ve öncelikte olduğu; dolayısıyla hangi kurumlara daha fazla kamu
mal/hizmeti sunma imkânı tanınacağı; sunulan kamu mal ve hizmetinden kimlerin, ne ölçüde
yarar sağlayacakları; dolayısıyla kamu finansmanına kimlerin, ne ölçüde katılacakları ise birer
toplumsal tercih konusudur. Bütçe, kamusal tercihlerin belirlenmesi ve sıralanmasını
gerçekleştirdiğinden siyasi niteliğe sahiptir; dolayısıyla da siyasi işlevi (fonksiyonu) vardır.
Toplumsal tercihler, toplum üyelerinin kendi adlarına karar alma ve uygulama yetkisini
aktardıkları, meclisleri aracılığıyla somutlaştırıldığından (yetki devri) meclis üyeleri, yürütme
organının faaliyetlerini bütçe aracılığıyla toplum adına yönlendirirler (bütçe hakkı). Bütçenin
yürürlüğe girmeden önce meclis denetiminden geçmesi; alınan yetki kadar bütçenin
uygulanması ve dönem sonunda yürütmenin devraldığı yetkiyi nasıl kullandığının hesabını
meclise vermesi, bütçeden beklenen siyasi işlevdir; meclis, toplumdan aldığı bütçe hakkı ile
yürütmeye tanıdığı uygulama yetkisini yine toplum adına denetlemektedir.

2.1.2.Kamu Bütçesinin Hukuki Niteliği ve Hukuki İşlevi
Kamu ekonomisi, piyasa ekonomisinden farklı bir hukuki çerçevede çalışır; başta anayasa
olmak üzere çeşitli gider ve gelir yasaları, kararname, yönetmelik vb mevzuat hükümleri, söz
konusudur. Bütçe de bir hukuki belgedir; içeriği, kamu kesimi için bağlayıcıdır. Bütçenin
hukuki niteliği kamu kurumlarının türlerine göre farklıdır; örneğin Türkiye’de devlet
kurumlarının bütçesi, kanun iken mahalli idarelerden biri olan belediye bütçesi, belediye
meclisi kararnamesidir. Hukuki niteliğine göre, bütçenin de hukuki işlevi (fonksiyonu) vardır.
Devlet kurumlarının bütçesi kanun olunca (kanuna aykırı davranılamayacağından) hükümetin,
bütçede değişiklik yapması için yeniden kanun yapılması, gerekir; bütçe kanunu hükümleri
dışına çıkılamaz.
Öte yandan bütçeye ilişkin tüm teorik ve hukuki kurallar ile bütçe harcamalarını düzenleyen
mevzuata bütçe hukuku, denir. Bütçenin gelir tarafını oluşturan vergi ve benzeri gelirler, vergi
hukuku adıyla bağımsız bir hukuk dalı içinde incelendiği gibi, harcama tarafı da bütçe hukuku
çerçevesinde incelenir.

2.1.3.Kamu Bütçesinin İktisadi Niteliği ve İktisadi – Mali İşlevi
Kamu bütçesi, gelecek bir yılda yapılacak tahmini giderlerin ve bunları karşılayacak tahmini
gelirlerin kapsam ve tutarlarını sıralayan bir liste olarak, aslında gelecekte sunulacak kamu mal
ve hizmetinin kapsam ve büyüklüğünü, dolayısıyla karşılanacak kamusal ihtiyacın kapsam ve
büyüklüğünü de belirlemektedir. Bu nedenle, bütçenin kamusal ihtiyaçlarda, kaynaklarda ve
harcamalarda öncelik sıralaması yapması ile bunların yaratacağı sonuçlar yönüyle iktisadi
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niteliği ve gelir-gider tahminleri ile mali niteliği, vardır. Sonuçta, bütçeden kamu hizmetlerini
bir malî plan çerçevesinde önem sırasına göre ele alıp harcamaları yapması; kamu gelirlerini de
israf etmeden az harcama yapması beklenir ki, buna iktisadi-mali işlev (fonksiyon) denir.

2.1.4.Kamu Bütçesinin Denetim İşlevi
Bütçenin belirtilen üç niteliği, üç fonksiyona dönüşmüşken ilk üç görevi tamamlayıcı bir
dördüncü işlev ise, bütçenin denetim fonksiyonudur. Geleneksel anlamda denetim işlevi, kamu
kesiminin mali yönetiminin mevzuata uygunluk açısından denetlenmesini kapsar (hukuki
denetim). Böylece, bütçenin siyasi, hukuki ve iktisadi-mali fonksiyonlarının başarılıp
başarılamadığı da kontrol edilir.

2.2. Kamu Bütçesinin Geleneksel İlkeleri
Geleneksel maliye anlayışına bağlı kalınarak hazırlanan ve uygulanan bütçenin geleneksel
işlevlerini yerine getirmek; gelir ve gider tahminlerini doğru yapmak; uygulama ve denetimde
sorunla karşılaşmamak için hazırlama ve uygulama aşamalarında bazı kurallara uyulması
gerekir. Katı biçimde uygulanmakla birlikte zaman içinde klasik prensiplere istisnalar da
getirilmiştir.

2.2.1.Açıklık ilkesi:
Kamu hizmetinden yararlanacak olanların, devlete borç verenlerin ve vergi mükelleflerinin
kamu faaliyetlerinden bilgi sahibi olmaları için bütçe ile ilgili tüm belgelerin, bütçe süreci
boyunca (bütçenin hazırlanma-görüşülüp, yetki alma-uygulanma-denetim aşamaları)
kamuoyuna açıklanması ve yayınlanması gerekir. Bütçenin açıklık ilkesi bir yandan
kamuoyunu, bir yandan da vatandaş adına bütçe hakkını kullanacak meclis üyelerini
(milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri vb.) ilgilendirir ki bütçeye ilişkin doğru karar
alabilsinler. Türkiye’de örneğin bütçe görüşmeleri basına açıktır; bütçe yasası Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girer. Buna karşılık, gizli istihbarat işlerinde kullanılan örtülü ödenek,
haber alma ödenekleri, açıklık ilkesine istisnadır.

2.2.2.Anlaşılır olma ilkesi:
Bütçe ile ilgili tahminler ve uygulama sonuçları öncelikle kamuoyu sonra da bütçe hakkını
kullanacak olan meclis üyelerince anlaşılmalıdır. Giderek hacmi genişleyen ve teknik bilgiler
içeren bütçenin rahat anlaşılabilmesi için grafikler ve özet bilgiler içeren belgeler de yayımlanır.

2.2.3.Doğruluk ilkesi:
Bütçe gelir ve gider tahminlerinin ekonomik koşullara uygun ve gerçekçi (aşırı iyimser veya
aşırı kötümser değil) olarak hazırlanması objektif doğruluk ilkesine uygunluktur. Ayrıca,
bütçede görünürde denklik sağlamak için gider tahminlerinin kasten düşük, gelir tahminlerinin
de kasten yüksek gösterilmemesi gerekir ki, buna da subjektif doğruluk (samimiyet) ilkesi,
denir.
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2.2.4.Yıllık olma ilkesi:
Bütçe ile verilen harcama yapma ve gelir toplama yetkisi bir yıl için verilir; gelecek yılın
bütçesindeki ödenek kullanılamaz; geçmiş yılın kullanılmayan ödeneği de gelecek yılın
bütçesine aktarılamaz. Bu şekilde, gider ve gelir tahminleri, bir yıllık süreden fazlasını
kapsamaz. Uzun süreli kira sözleşmeleri uyarınca yapılacak giderler ve yatırım bütçeleri bir yılı
aşan süreyi gerektirdiğinden yıllık olma ilkesine istisnadır.
Bir yıllık süre, mali yıl olarak tanımlanır. Türkiye’de geçmişte farklı başlangıç tarihleri
kullanılmışsa da günümüzde (18 Temmuz 1981 tarihli bir yasayla) mali yıl, takvim yılıyla aynı
zamanda başlar (1 Ocak) ve aynı zamanda biter (31 Aralık).

2.2.5.Önceden izin alma ilkesi:
Bütçe, kural olarak ilgili mali yıla girmeden önce onaylanıp yürürlüğe girmelidir. Bazı
ülkelerde (İngiltere gibi) bütçe başlangıçta onanmaz; ama gider-gelir tahminlerine yine de
önceden geçici izin verilmiş kabul edilir; yılsonunda yetkinin kullanımı kontrol edilir.
Türkiye’de örneğin, devlet kurumları için mali yıla girmeden önce bütçe kanunu ile harcama
yapma ve gelir tahsil etme izni verilmekte; mali yılsonunda yapılmış giderler ile tahsil edilmiş
gelirler, ayrı bir kanunla aklanmaktadır (kesin hesap kanunu).

2.2.6.Giderlerde tahsis (ayırım) ilkesi:
Bütçedeki giderler nitelik, nicelik ve zaman açısından üç şekilde ayrıma tabi tutulur. Nitelik
yönünden ayırım, belirli hizmetlerin yapılmasına ayrılan harcama izninin (ödenek), sadece bu
amaç için kullanılmasını; nicelik yönünden ayırım, bütçe ile verilen ödenek tutarından fazla
harcama yapılmamasını; zaman yönünden ayırım ise, ödeneğin bir mali yıl için verilmesini,
ifade eder.

2.2.7.Denklik ilkesi:
Geleneksel anlamda mutlak gelir-gider denkliği (mali denklik) aranırken çağdaş bütçe
anlayışında bütçe dengesi yerine ekonomik denge ön plana çıkar.

2.2.8.Tasarruf ilkesi:
Belirli tutardaki para ile mümkün olan en yüksek faydanın sağlanması (verimlilik ve etkinlik);
kamu hizmetlerinde kalitenin arttırılması; savurganlığın önlenmesi gerekmektedir.

2.2.9.Genellik ilkesi:
Devletin tüm gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı gösterilmesi gerekir; iki alt kuralı vardır:
bütçe gayrisafi yöntemle hazırlanır ve bütçede gelirler giderlere tahsis edilmez. Bütçenin gayri
safi yöntemle hazırlanması, tahsil edilen gelirlerin ayrı, yapılan giderlerin ayrı yazılmasıdır;
örneğin bir vergi memurunun maaşı, tahsil ettiği vergi hasılatından düşülmeden maaş ödemesi
ayrı, vergi hasılatı ayrı kayda geçilmelidir. Bütçede tahsis yapılmaz, adem-i tahsis esastır,
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derken belirli bir kamu gelirinin önceden belirlenmiş bir gideri karşılamakta kullanılmayacağı,
vurgulanmaktadır; örneğin “deprem vergisi” kavramı, tahsil edilen vergi hasılatının sadece
depreme ilişkin konularda kullanılacağını çağrıştırır; oysa, genellik ilkesi uyarınca kural, tüm
vergi gelirlerinin bir havuzda (hazine) toplanması ve tüm giderlere bu havuzdan kaynak
sağlanmasıdır. Genellik ilkesinin koşullu bağışlar vb çeşitli istisnaları vardır.
Belirli bir konu veya alanda kullanılmak koşuluyla (örneğin okul binası yaptırıp devlete
bağışlanması gibi) devlete yapılacak mal veya para biçimindeki bir bağış, gelir bütçesine özel
bir bölüm açılarak ve koşullandığı hizmet için ödenek varsa ödeneğe ekleme yapılarak; ödenek
yoksa yeni bir bölüm açılarak bütçede belirlenmiş konuda kullanılabilir.

2.2.10.Birlik ilkesi:
Denetim kolaylığı sağlaması için, devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bütçede toplanması
gerekir. Oysa, artan ve çeşitlenen kamusal ihtiyaçları karşılamak için farklı nitelikte kamu
kurumları gerektikçe, tümünün tek bütçede gösterilmesi, mümkün olmaz; örneğin bir bakanlık
(tam kamusal mal üretir) ile kamu iktisadi kuruluşu (özel mal üretir) aynı bütçe içinde yer
alamaz (sunumları, maliyeti karşılama yöntemleri farklı). Türkiye’de de olduğu gibi, sosyoekonomik gelişmeler sonucu devlet kesiminin giderek kamu kesimi olarak değişmesi,
beraberinde kamu bütçesinin tek bir belge olamayacağı gerçeğini getirmiş ve birlik ilkesinin
çok sayıda istisnaları, ortaya çıkmıştır. Olağanüstü bütçeler, birlik ilkesinin ilk
istisnalarındandır. Devletin az harcama-az vergi –denk ve tek bütçe ile yetinmesinin
savunulduğu dönemlerde bile savaş, doğal afet, uzun vadeli alt yapı yatırımları gibi olağanüstü
harcama yapılması gerektiğinde, karşılaşılan olağanüstü durumun ancak olağanüstü gelirle,
yani borçlanmayla finanse edilebileceği anlaşılınca, kayıtların olağan bütçeyle karışmaması ve
ayrıca takip edilmesi için ayrı bütçe yapma fikri gelişmiştir. Kamu kesiminden beklentiler
çoğaldıkça, bütçe birliğinin istisnai bir durum olduğu ileri sürülerek artık, bütçelerin çokluğu
ilkesi, kabul edilmektedir.

2.3. Kamu Bütçesinin Yeni Nitelikleri - Yeni İşlevleri
2.3.1.Kamu Bütçesinin Ekonomik Niteliği ve Ekonomik İşlevleri
Klasik iktisatçılarca piyasa dengesini bozmamak için olabildiğince az devlet harcamasını, az ve
tarafsız vergi gelirleriyle karşılama zorunluluğu, bütçenin gelir ve giderleri arasında mutlak bir
denklik aranmasını, yani bütçe denkliğini (mali denge) gerektirir. Yukarda sözü edilen
bütçenin dört geleneksel fonksiyonu da aynı görüşten hareket eder.
Toplumun kamu kesiminden beklentileri arttıkça, siyasi, hukuki ve iktisadi nitelikleri farklı
kamu kurum bütçeleri ile yaratılan mali olayların büyüklüğü, yaygınlığı ve etkinliği de
farklılaşmaktadır. Kamu kesimindeki mali olayların ülke ekonomisinin yapısında yaratacağı
iktisadi etkileri kullanarak yönlendirmeler yapılması, maliye politikasının konusudur.
Ekonomik ihtiyaçlara göre kamu bütçesinin araç olarak kullanılması, bütçenin ekonomik
işlevleri kavramını ortaya çıkarır. Buna göre, kamunun piyasaya müdahale ihtiyacı ve dozuna
göre kamu bütçesinin mali denkliği yerine ekonomik denklik esas alınır; ekonomik koşullar
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gereğince kamu bütçesi açık veya fazla verebileceği gibi denk de olabilir. Böylece, bütçe
politikası, ekonomideki beklentilere göre esnek ve sektörler ile bölgeler arasındaki dengesizliği
düzelten biçimde uygulanır.
İzlenen maliye politikası, kaynakların tam kullanımı adil gelir dağılımı, ekonomik kalkınma,
ekonomik istikrar vb hedefleri belirledikçe hizmet- harcama- gelir araçları, amaçlar
doğrultusunda kullanılır; vergi ve harcama politikalarında düzenlemeler yapılır. Belirlenen
ekonomik amaçlar, bütçeden beklenen yeni işlevler olarak karşımıza çıkar. Kamu gelir ve gider
politikaları ile ülke ekonomisinin geleceğine yön vermek gerektiğini ileri süren maliyeciler,
bütçe denkliği konusunda iki teori geliştirmişlerdir.
Devri Bütçe Teorisi ile ekonominin daralma dönemlerinde (depresyonda) piyasanın
canlandırılması gerektiğinden vergilerin azaltılıp açık verme pahasına kamu harcamalarının
arttırılması; ekonominin genişleme dönemlerinde (enflasyonda) ise, vergileri arttırarak kamu
harcamalarını kısıcı politikalarla piyasadaki fazla alım gücünü geri çekme yoluna gidilmesi,
önerilir. Bir başka deyişle, bütçenin konjonktürel işlevi gereği, bütçe ekonomideki
dalgalanmalara ters yönde çalışmalıdır; enflasyonist eğilimleri durdurabilmek için bütçenin
gelir fazlası yaratarak fazla alım gücünü geri çekmesi; deflasyonist eğilimleri önleyebilmek için
ise harcama fazlasıyla, ekonomiyi canlandırması; kısaca anti-konjonktürel biçimde hazırlanıp
uygulanması gerekir. Anti-konjonktürel (konjonktüre ters yönde) davranılmasını ileri sürenler,
bütçe denkliğinden tümüyle vazgeçmemekte; depresyon ve enflasyon dönemlerinde kısa bir
süre için yıllık denklikten vazgeçip ekonomik dengeyi ön plana çıkarmakta; yıllık denklik
yerine 7 ile 10 yıllık bir dönemi içeren konjonktür devresinde denklik aramaktadırlar.
Telafi Edici Bütçe Teorisi: Bütçe denkliğinin sağlanması ancak toplam talebin toplam arzı
aştığı durumlarda gereklidir; yapısal bozukluğa neden olan faktörleri düzeltmek için telafi edici
bütçe, mali araç olmalı; özel sektörün tek başına tam istihdamı sağlayamayacağı görüşünden
hareketle, açık bütçe yolu ile bile olsa devletin iktisadi hayatı düzenlemesi beklenmektedir.
Dolayısıyla, telafi edici bütçe teorisine göre, ekonomiyi yeniden canlandırmak için bütçe
denkliğinin istisna, ekonomik dengenin ise esas olduğu, ileri sürülmektedir.
Ekonomik büyüklüklerin belirlenmesinde milli muhasebe ve milli bütçe kavramlarından
yararlanılır. Milli muhasebe, ülkenin geçmiş bir dönemdeki ulusal (özel ve kamu kesimi)
ekonomik faaliyetlerinin dökümüdür. Milli bütçe ise, gelecek bir dönem için ulusal düzeyde
toplam gelir ve giderlerin tahmini tutarlarıdır; böylece, ülkedeki iktisadi faaliyetler için
ulaşılacak hedefler belirlenir; belirlenen amaçlara ulaşmada milli gelir hesaplarından
yararlanılır.

2.3.2.Kamu Bütçesinin Yönetim ve Planlama Aracı Olma Niteliği ve
İşlevleri
Kamusal ihtiyaçlar ile kaynakların uzun dönem itibarıyla planlanması; ekonominin genel
iktisadi beklentilerinin yanı sıra sektörel veya bölgesel ihtiyaç ve kaynak dengesinin de
sağlanması; kamu yönetimine sağlanan mali olanakların, verimli ve etkin kullanılması; kamu
kesimi faaliyetlerinden toplum üyelerinin bilgi sahibi olması gerekir. Artık, kamusal
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ihtiyaçların belirlenmesi, yetki devri süreci ile kamusal faaliyetlerin ve sonuçlarının da
denetlenmesi gerektiğinden, denetim, mali denetimin yanı sıra verimlilik- etkinlik- tutumluluk)
açısından da ele alınması gereken bir fonksiyona dönüşür (iktisadi denetim). Süreç sonunda
elde edilenlere göre planlamanın yeniden güncellenmesi, söz konusudur. İktisadi ve mali
planlar doğrultusunda hazırlanacak kamu kurum bütçeleri ile ekonomik ve sosyal gelişmeler
sonucundaki ülke kaynakları ve toplumsal ihtiyaçlar arasında denge kurmak mümkün olur.

2.4.Bütçe İlkelerinde Yeni Yaklaşımlar
Kamusal faaliyetlerin çokluğu ve çeşitliliği sonucu ortaya çıkan bütçelerin çokluğunun mali
dağınıklığa neden olması ve mali olayların kontrol dışında kalması, önlenmelidir. Kamu
bütçelerinden yeni beklentilerin de gerçekleşmesi için yeni ilkeler geliştirilmiştir.

2.4.1. Toplama İlkesi
Kamu kesimindeki çeşitli bütçelerin çeşitli hesapları arasında konsolidasyonun yapılmasını
önermekte; böylece kamunun tüm işlemleri (kendi içinde ayrı bütçelense bile) genel bir
çerçevede bir arada değerlendirilmektedir.

2.4.2.Yeknesaklık ilkesi
İle bütçelerdeki gelir ve giderlerden aralarında benzerlik bulunanları bir araya getirecek şekilde
yeniden gruplandırılması ve bölüm sayılarının azaltılması; böylece, muhasebe kayıtlarının
birlikte izlenmesinin kolaylaşması, sağlanır.
Geleneksel maliye anlayışındaki birlik ilkesi, bütçenin hazırlanma ve uygulanma aşamalarında
geçerliyken, yeni yaklaşımda, hiç değilse muhasebe aşaması ile bütçe kesin hesaplarının
hazırlanmasında kamu kesimini bir bütün olarak inceleme ve denetleme imkanı ortaya
çıkmakta; tüm kamu kesimi hesaplan birlikte muhasebeleştirildiğinde, özel kesimin kesin
sonuçlarını da ekleyerek millî muhasebe aracılığıyla ülke ekonomisini yönlendirme mümkün
olmaktadır.Türkiye’de örneğin belirli kamu kurumları için uygulanan analitik bütçe
sınıflandırması, belirtilen konsolidasyonu ve yeknesaklığı, sağlamaktadır.

2.4.3.Mali Saydamlık ilkesi
Uyarınca, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması
amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi; yetki ve sorumlulukların açık olarak
tanımlanması; bütçeye ilişkin tüm belge ve raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,
gerekmektedir.

2.4.4. Hesap Verme Sorumluluğu ilkesi
Her türlü kamu kaynağını elde edip kullanmakta yetkili olanların, kaynakları etkili, ekonomik,
verimli ve hukuka uygun olarak elde etmeleri, kullanmaları, muhasebeleştirip raporlamaları ve
kötüye kullanılmaması için gereken önlemlerin alınmasından sorumlu olarak yetkili mercilere
hesap vermeleri ile ilgilidir.
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2.5.Türkiye’de 5018 sayılı yasaya göre Bütçe İlkeleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 13.maddesine göre bütçelerin
hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulacak ilkeler belirlenmiştir.
a. Bütçelerin hazırlanması, uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır.
b. Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.
c. Bütçeler, kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve
önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans
ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol
edilir.
d. Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe
tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir,
e. Bütçe, hükümetin mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde
görünmesini sağlar.
f. Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
g. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.
h. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır.
i.

Bütçeler ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili organlarca
kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

j.

Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.

k. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görünmesini sağlayacak
şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak
belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır.
l.

Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında
açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

m. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
n. Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş
yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
o. Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.
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Uygulamalar

45

Uygulama Soruları

46

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belirlenmiş politikaların kamu bütçesi aracılığıyla işlerlik kazanması ve bütçenin üstlendiği
görevleri yerine getirmesine, bütçenin işlevleri, denir. Klasik maliye düşüncesinden
kaynaklanan işlevlerin yanı sıra, devletin iktisadi faaliyetlerindeki gelişmeler, bir dizi yeni
işlevler de oluşmuştur.
Bütçenin kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için belirli kural ve ilkelere
uyulması gerekir.
Türkiye’de kamu bütçelerinde uyulacak ilkeler 5018 sayılı yasada belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Konjonktürel fonksiyon, bütçenin geleneksel fonksiyonlarındandır. (Doğru / Yanlış);
çünkü……
2.
Bütçenin, gelir ve harcamalar arasında denge oluşturma işlevine, hukuki işlev
denir. (Doğru / Yanlış); çünkü……
3.
Devletin bütün gelirlerinin bir bütçe içinde toplanması ve birden fazla bütçesinin
olmamasına, genellik ilkesi, denir. (Doğru / Yanlış); çünkü……
4.
Mali yıla girmeden önce bütçenin onaylanmış olmasını öngören bütçe ilkesine,
yıllık olma ilkesi, denir. (Doğru / Yanlış); çünkü………
5.
Doğruluk ilkesi, bütçe ile ilgili tüm işlem ve uygulamaların herkesin gözü
önünde, gizlemeye başvurulmaksızın gerçekleştirilmesidir. (Doğru / Yanlış); çünkü…..

ARAŞTIRMA KONULARI
1.

Bütçe Hakkı ile ilgili gelişmeler ilk olarak İngiltere’de başlamıştır; araştırınız.

2.

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi dönemde Bütçe Hakkının gelişimini araştırınız.

3.

Genellik ilkesinin fayda ve sakıncalarını araştırınız.

4.

Birlik ilkesinin fayda ve sakıncalarını araştırınız.

5.

Türkiye’de Olağanüstü Bütçe uygulanmış mıdır? Araştırınız.
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3. BÜTÇELEME SİSTEMLERİ

49

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

50

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

51

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

53

Giriş
Bütçeler, kamu kesiminin denetlenmesi, denetlenip yönetilmesi, denetlenip- yönetilipplanlanması aracı olabilirler. Bu özellikler, sırasıyla aşağıda belirtilen bütçeleme sistemlerine
yansımıştır.
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3.1. Geleneksel Bütçe Sistemi
Klasik Bütçe Sistemi veya İdari Bütçe Sistemi olarak da adlandırılan bu sistemde, kamu
harcamaları idari ünitelere yani harcamacı kuruluşlara göre (örneğin İstanbul Üniversitesi) ve
harcama kalemleri itibarıyla sınıflandırılır. Harcama Kalemi, bir kamu hizmeti üretiminde
kullanılan girdilerdir. İstanbul Üniversitesinin üstlendiği lisans ve lisansüstü eğitim hizmeti için
istihdam etmesi gereken personel, hizmet alımları, demirbaş alımları, makine teçhizat alımları
vb kullanılacak girdiler, birer harcama kalemidir. Harcama kalemi karşısındaki ödenek
(harcama izni) tutarı, ilgili girdinin maliyetini gösterir; İstanbul Üniversitesince bir yıl içinde
ödenmesi düşünülen memur aylıkları, işçi ücretleri, tedavi yardımları, kırtasiye giderleri, taşıt
alım bedelleri vb, ödenek tutarları olarak ayrı ayrı belirlenir; ödenek toplamı, kurumun bir yıllık
harcama büyüklüğünü gösterir; bir yıl süresince belirtilen miktarda harcamanın fiilen
yapılabilmesi için aynı miktarda gelir gerektiği de açıktır; bu nedenle ödenek toplamı aynı
zamanda kurumun bütçe büyüklüğünü de göstermektedir. Kısaca, geleneksel bütçe sisteminde,
belirli bir kamu kurumunun yıllık harcama toplamı ile kendi içinde kullanılacak girdilerin
dağılımı ve ara tutarlar yer alır; bu nedenle girdi esaslı bütçeleme sistemidir.

Bölüm kodu
100
110
120
160
180
200
210
300
310
400
……….
410
600
………..
610
700
……….
710

Şema 1
Geleneksel Bütçe örneği
….Bakanlığı
Madde kodu Ödeneğin Türü

Madde tutarı Bölüm tutarı

Personel Giderleri
Aylıklar
….
Ücretler
….
Tazminat ve Ödüller
….
Tedavi Yardımı
….
Yolluklar
Yurtiçi görevlendirme
….
Hizmet Alımları
Danışman ödemeleri
……
Tüketim Malları Alımı

……….

………..
……….

Kırtasiye Alımları
……
Makine,Teçhizat Alımları
Taşıt Alımları

……
Transfer Harcamaları

Sosyal Transferler

……

Geleneksel Bütçe şemasından izlenebileceği gibi, bir kamu kurumunun bir yıllık bütçe
büyüklüğüne ulaşmak için, bir yıl süresince örneğin, istihdam edeceği personel için yapılması
beklenen aylık ve ücret ödemeleri, tazminatlar, tedavi yardımları vb harcamalar, maddeler
halinde sıralanmakta; her bir maddenin karşısında söz konusu harcama için istenen ödenek
tutarı belirtilmekte; maddelerin karşısındaki ödeneklerin toplamı, bütçenin personel giderleri
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bölümünün toplam ödenek tutarını, göstermektedir. Böylece her bir bölümün tutarı, kendi
maddelerinin toplamından oluşmakta; bölümler için gereken ödeneklerin toplamı da ilgili
kurumun, örneğin Sağlık Bakanlığı’nın, bir yıllık bütçe büyüklüğünü vermektedir.
Kurum bütçesinin her bir harcama kalemi, bütçenin bölümü olarak meclis tarafından
onaylandığından, kurumun personel giderleri, yolluklar, hizmet alımları, tüketim malları
alımları, makine, teçhizat alımları ve transfer harcamaları için gerekli ödenek miktarları ayrı
ayrı onaylanmış olur. Mali yıl içinde örneğin personel giderlerine ayrılan ödenek bittiğinde,
yolluklar bölümü için ayrılan ödenekten aktarma yapabilmek için yine meclisin izni gerekir.
Kısaca, klasik bütçe tekniğinde ödenek kapsamları dar tutulduğundan kurumlar, bütçelerini
kullanırken esnek davranamamaktadırlar.
Geleneksel Bütçenin amacı, kamu harcamaları miktar ve bileşiminin yetkili organın (devlet
bütçesinde yasama organı, belediye bütçesinde belediye meclisi vb) onayladığı biçimde
gerçekleşip gerçekleşmediğini, ortaya koymaktır. Bu şekliyle bütçenin klasik işlevlerinden olan
denetim işlevi yerine getirilir: başlangıç ödeneklerinin aşılıp aşılmadığı; ödeneklerin yasal
biçimde kullanılıp kullanılmadığı vb. sorularla kamu harcamaları, mali açıdan denetlenir.
Geleneksel bütçe sisteminde, harcama kalemlerine ayrı ayrı ödenek verilmesine karşılık,
harcamacı kuruluşlara ayrıntıya inmeden, ödeneklerin toplu olarak verilmesi durumunda,
Torba Bütçe’den söz edilir. Harcamacı kuruluşlara verilen ödeneklerde harcama yerleri
bakımından sınırlama konmaması, yöneticilerin faaliyetlerini sınırlamaması açısından çağdaş
yönetim anlayışına uygundur; ayrıca, pratik bir yöntem olması, bütçenin hazırlanma ve
yasamada görüşülme aşamalarını kolaylaştırır. Bununla birlikte torba bütçenin sakıncaları da
vardır: ödenek kullanımında yöneticiyi serbest bırakmanın sonucunda harcamalarda keyfilik
oluşabilir; dolayısıyla, harcama sonrası denetimlere önem verilmesi gerekir; bunun için de torba
olarak verilen ödenekler, kullanıldıkça ayrıntılı bir şekilde kaydedilmelidir.

3.2. Yeni Bütçeleme Sistemleri
Kamu faaliyetlerinin genişlemesine karşılık gelirlerin aynı hızda arttırılamaması, kamu
kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılma zorunluluğu yaratır. Bunun için üretim
faktörlerinin maliyetinin (girdilerin) yanı sıra, çıktılar da dikkate alınmalıdır. Bütçenin yeni
ekonomik işlevleri ile yönetim aracı olma ve planlama işlevlerinin yerine getirilebilmesi için
çeşitli bütçeleme sistemleri geliştirilmektedir.
Aslında, yeni bütçeleme sistemleri, birbirlerinden çok farklı, ayrı sistemler olmayıp birbirinin
devamı ve bir sonrakinin hazırlayıcısı, durumundadırlar.

3.2.1. Performans Bütçe Sistemi
İdarenin ne satın aldığı veya kiraladığından önce ne yaptığı, neyi başardığının ön plana çıktığı,
performans bütçe sisteminin bir diğer adı, Fonksiyonel Bütçe Sistemidir; çünkü, bu sisteme
göre bütçede öncelikle fonksiyonel dağılım yapılır; ikinci aşamada, eğitim sağlık vb.
fonksiyonlar için hizmet miktarı ve maliyeti arasında ilişki kurulur. Bilimsel yönetim ve maliyet
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muhasebesine dayanarak her bir hizmet biriminin maliyeti hesaplanır; belirli bir hizmetin
üretilmesinde en az maliyet veya veri maliyetle en fazla elde edilecek hizmet miktarı
bulunmaya çalışılır; böylece yöneticinin başarısı ölçülür. Bu nedenle bu sisteme İş Bütçesi veya
İcraat Bütçesi de denilmektedir.
Şema 2'den görüldüğü gibi, bir idarenin üstlendiği hizmetlerin harcama kalemleri topluca değil,
her bir hizmet için ayrı ayrı verilmektedir; dolayısıyla, fonksiyonel bütçede bölüm kapsamı,
klasik bütçeye göre daha geniş tutulduğundan, yasama organında giderler bölüm itibariyle
görüşülüp onanırken, esneklik sağlanır. Örneğin, Sağlık Bakanlığı bütçesinin bir bölümü olan,
Temel Sağlık Hizmeti (A hizmeti) için gerekli cari ve yatırım harcamaları bütününe, harcama
izni verilmekte; yıl içinde gerekirse ilgili bölüm içindeki cari harcamalardan kısıp yatırım
ödeneklerine veya bir bütçenin bir başka bölümü olan Çocuk Sağlığı Hizmetine (B hizmetine)
aktarma yapıldığında, "neden ve ne pahasına vazgeçildiği" açık bir şekilde görülmektedir.
Şema 2
Performans Bütçe Sisteminde Harcama Sınıflandırması
……….Bakanlığı
Hizmet
Kategorileri
(Bölüm)
A Hizmeti
B Hizmeti

Harcama
Türü

Harcama Kalemi Tutar
(Madde)

Cari
Yatırım
Cari

Personel Giderleri .................

Yatırım

Makine, Teçhizat Alımı .........

Transfer

Mali Transferler ....................

Makine, Teçhizat Alımı .........
Personel Giderleri .................

Performans bütçe sisteminde belirli amaçlara hizmet eden giderler aynı program içinde toplanır;
harcama programlan ölçülebilir-sayılabilir birimlere indirgenmeye çalışılır (iyileşen hasta,
mezun edilecek öğrenci, inşa edilen dershane, yangından kurtarılan ormanın dönüm miktarı
gibi); dolayısıyla, her programın maliyet ve faydasının hesaplanması ve maliyetlerle
uygulamaların malî sonuçlarının karşılaştırılması mümkün olur.
Kullanılan malzeme veya personele ödenen maaş yerine bu harcamalarla ulaşılan sonuç ve
verimlilik önemli olunca, performans bütçe sistemi, malî denetimin yanı sıra verimlilik
analizleriyle yönetim imkanı da tanımaktadır.

3.2.2. Program Bütçe Sistemi
Program Bütçe Sisteminde, harcama kalemleri veya faaliyetlerin performansı yerine, devlet
harcamalarında hizmet esasına göre bir sınıflandırma yapılır; dolayısıyla kullanılan kaynaklar
ile bu kaynakların tahsis edildiği işlerin – fonksiyonların karşılaştırılmasının yapıldığı bütçe
tipidir. Performans bütçenin bir uzantısı; daha geliştirilmiş bir türüdür.
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Her bir idari kuruluşun yaptığı işler, kurumun temel amaçlarını gösteren programlara ayrılır;
örneğin, eğitim fonksiyonu, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğrenim şeklinde üç ayrı
programa ayrılır. Her bir program, kendi içinde alt programlara ayrılır; örneğin yüksek
öğrenim programı, meslek yüksek okulu öğrenimi ve fakülte öğrenimi alt programlarına ayrılır.
Her bir alt programın nasıl gerçekleştirileceği, faaliyet (cari ve transfer niteliğindeki
harcamalar) veya projelerle (yatırım harcamaları) gösterilir. Her bir faaliyet/ proje, ne ile
yapılacağını gösteren maddelere ve harcama kalemlerine (personel giderleri, demirbaş
alımları) ayrılır.
Şema 3
Program Bütçe Örneği
Fonksiyon
(ana hizmet türü)
Sağlık hizmeti
Programlar (ne yapılacak?)
Kişisel Sağlık
/
Temel Sağlık
Alt Programlar (kime yapılacak?) Okul çocukları / Yaşlılar
Faaliyetler / Projeler (nasıl yapılacak?) Maddi Yardımlar
Madde
(ne ile yapılacak?) Ücretsiz muayene / Sağlık eğitimi
Harcama kalemleri (personel giderleri / kırtasiye giderleri / vb )
Harcamacı daireler, bütçe önerilerini hazırlarken hedefe ulaştıracak alternatifler arasından en
az maliyetli olanını seçerler; örneğin, iki güzergâh arasında ulaşım için, sadece karayoluna
yatırım yapmak yerine demiryolu-havayolu -suyolu alternatifleri de değerlendirilir. Kurumun
amacına ulaştıracak alternatifler arasından en uygununu seçmek için fayda – maliyet
karşılaştırması vb. analizler, kullanılması gerekir. Kamu hizmetlerinin sosyal fayda ve sosyal
maliyetlerinin ölçülmesi ise, kolay değildir; karar vermeyi, zorlaştırır.
Geçmiş yıllarda elde edilmiş sonuçlar ile gelecek yıllarda beklenen hedefler bütçede
gösterildiğinden program bütçe, bir yılı aşan bir döneme ilişkin devlet faaliyetlerini inceleme
ve karşılaştırma imkânı verir. Bugün alınacak kararlarla sunulan hizmetten elde edilen çıktının,
gelecek dönemlere etkisinin ne olacağını doğru tahmin etmek gerekir; örneğin, bugünkü
koşullarla yürütülen eğitim faaliyeti sonunda mezun olacak kişilerin sayı ve niteliği, gelecekte
istihdam edilmek istenecek eğitilmiş işgücü sayı ve niteliği ile uyuşmalıdır; aksi takdirde
gelecekte toplumun ihtiyacı karşılanmamış, olur.

3.2.3. Planlama- Programlama- Bütçeleme Sistemi (PPBS)
Kamu kesimine aktarılan kaynakları en rasyonel biçimde kullanmak amacıyla performans bütçe
sistemi, herhangi bir kamu hizmetinin kendi içinde en uygun koşullarda üretim ve sunumunu
araştırmaktadır; kamu hizmetinin sunumunda çeşitli alternatifler arasından tercih yapmak
program bütçe sisteminin incelediği konudur. Hizmet üretiminde bugün alınan kararlar ve
katlanılan maliyetlere karşılık, hizmetin faydası gelecek zaman boyutunda ortaya çıkacağına
göre, planlama gerekir. Planlama-programlama - bütçeleme sistemi de performans bütçe ile
program bütçe ara aşamalarından sonra bunların devamı olarak, kamu kesiminde iktisadi
analizlerle karar almayı sağlar. Belirli bir kamu hizmetini üretecek çeşitli alternatif önerilerin
performansı ölçülür, karşılaştırılır ve elde edilecek çıktıların gelecek yıllarda varacağı sonuç ile
şimdi katlanılacak maliyetler karşılaştırılarak, en verimli-etkin çözüm araştırılır.
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Sistem, üç süreçten oluşur: planlama, programlama, bütçeleme.
1. PPBS'de Planlama

İçinde bulunulan dönemde alınacak kararlarla hizmet sunulurken (eğitilen kişiler), bunun
gelecek yıllara etkisinin (o dönem ekonomide ihtiyaç duyulan eğitilmiş kişi sayısı, niteliği vb.)
de göz önünde tutulması gerekir; bu nedenle sistemde öncelikle program planlaması
yapılmalıdır. Gelecekte başlanacak veya devam edilecek faaliyetlerin belirlenmesi; eldeki
kaynakların gelecekteki durumunun araştırılması; kaynak yetmezliği söz konusuysa,
imkanların genişletilmesi; ileride atıl kalabilecek kaynakların şimdiden yönlendirilmesi
gerektiğinden, planlama ile hedefler belirtilir; kaynaklar saptanır ve kaynakların kullanımına
karar verilir.

2. PPBS'de Programlama

İkinci aşamada, belirli amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyet ve kaynakların bir bütün
haline getirilmesine karar verme süreci, yani programlama yapılır. Program kapsamları ile idari
birimlere dağıtımı, program analizleriyle gerçekleştirilir.
Kamu üretici birimleri, belirli kamu hizmetlerine göre amaçlarını, fonksiyonlarını (örneğin,
eğitim, sağlık vb.) belirlerler; bu amaca ulaşmak için ne yapılacağım gösteren temel hizmetler
(örneğin, orta öğretim, yüksek öğrenim vb.) yani programlar belirlenir; her programın
bölünebilen hizmetleri (fakülte, yüksekokul vb.) alt programlar olarak karşımıza çıkar; alt
programlar cari hizmetlerde faaliyetlere; yatırım hizmetlerinde projelere; faaliyet ve projeler de
maddelere ve harcama kalemlerine ayrılır.
Program hedeflerine varabilmek için önceden alternatifler belirlenir; incelenir ve karşılaştırılır;
yani program analizleri (sistem analizleri) yapılır. Bunun için kantitatif (sayısal) nitelikte
sistem analizi, yöıı-eylem araştırması, fayda-maliyet analizi, doğrusal programlama ile;
kantitatif nitelikte olmayan politika analizi, kalitatif analizden yararlanarak alternatiflerin
tercih sırası belirlenir. Uygulama sırasında da incelemelere devam edilir. Uygulama bittikten
sonra program değerlemesi yapılır; muhasebe ve raporlama sistemi, gerekli bilgiyi sağlayacak
nitelikte olması ise, mevcut ve geçmişteki program etkileri, başarı veya başarısızlığa yol açan
faktörler belirlenmeye çalışılır. Böylece amaçların yeniden belirlenmesi, programların öncelik
sırasına konulması ile program süreci devam eder.
3. PPBS'de Bütçeleme
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Programların doğuracağı maliyetlerin ödenek haline çevrilmesi ve programlara kaynak tahsis
edilmesi aşamasına, bütçeleme aşaması denmektedir. Program amaçlan açısından yapılan
analizlerle belirlenen alternatiflere göre, bütçeleme yapılır. Madde tutarlarının toplamı, faaliyet
veya projenin toplamını; faaliyetlerle projelerin toplamı bir alt programın toplamını; alt
programların toplamı ile bir programın toplamı ve programların toplamı ile fonksiyonun toplam
maliyeti belirlenir.
Tüm fonksiyonların maliyetleri toplamıyla, gereken kaynak miktarı ve dolayısıyla kamu kesimi
bütçesinin büyüklüğü ortaya çıkar. PPBS, mali denetim, yönetim ve planlama imkanı sağlar.

3.2.4. Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi
Kamu gelirleri ve dolayısıyla kamu harcamaları veri iken, kamu faaliyetlerinde bir öncelik
sıralaması yaparak daha öncelikli faaliyetlere daha fazla fon tahsis etmek; buna karşılık daha
az öncelikli faaliyetlere ayrılmış fonları kısmak; hatta bazı faaliyetleri iptal etmek, sıfır esaslı
bütçeleme sistemi ile gündeme gelmiştir. Sistem, performans bütçe, program bütçe, planlamabütçeleme sistemlerinin uzantısı olarak geliştirilmiştir.
Bu sistemde, bütçe her yıl yeniden değerlemeye tabi tutulur; uygulanmakta olan tüm programlar
yeniden gözden geçirilir; verimsiz programlar iptal edilir; fayda – maliyet analizlerine göre,
yeni programlar bütçeye alınır; hiçbir harcama kalemi bütçede otomatik olarak yer almaz;
harcamacı kuruluşlar ödenek tekliflerini önceki yıllara dayandıramazlar; tüm ödenekler belirli
aralıklarla yemden değerlendirilir; kısaca yöneticiler bir anlamda sıfır lira ile işe başlarlar.
Sıfır Esaslı Bütçeleme Sisteminin üstün tarafları vardır: ödenek artış veya azalışları objektif
gerekçelere dayanır; en etkin faaliyet yapılır; sonuçta, kaynak dağılımında etkinlik sağlanır.
Sistemin aksayan tarafları da bulunmaktadır: çıktının ölçülmesi zordur; binlerce program
paketinin alternatifleriyle birlikte değerlendirilmesi, zordur; gerekli iktisadi analizleri yapacak
personel yetiştirilmesi gerekir; iktisadi kararlar, toplum tercihleriyle çelişkili olabilir. Örneğin,
borç ödemeleri, sosyal güvenlik harcamaları gibi süreklilik arz eden harcamalarda, ekonomik
açıdan verimsiz bulunurlarsa zorunlu olan, ödenek kısmak veya iptal etmek, devlet anlayışı
değişmediği sürece, söz konusu olamaz.

3.2.5. Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
Bu sistemde, kamu idarelerini çıktı / sonuç odaklı yönetim ve bütçelemeye yönlendirmek
amaçlanmaktadır. Yönetim için ölçülebilir nitelikte hedefler belirlenmesi; bu hedeflere ulaşmak
için gerekli miktar ve nitelikte üretim faktörü ile maliyetlerin ortaya konması; ölçülebilir
kriterlerle uygulama sonuçlarının baştan konmuş hedeflerle karşılaştırılması, esasına dayanır.
Bu şekliyle, Performans Esaslı Bütçeleme, üç aşamada gerçekleştirilir: ilk aşamada, bütçeler
yapılacak işlere göre sınıflandırılır, ölçülebilir hedefler belirlenir; ki yapılacak işlerin ve
hedeflerin doğru ve gerçekçi olarak belirlenmesi, önemlidir. İkinci aşamada, belirlenen işlerin
maliyetleri hesap edilir. Üçüncü aşamada elde edilen çıktı ve sonuçlar ölçülerek başarı ya da
başarısızlık belirlenir.
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Bütçe dönemi sonunda, ödeneği kullanan kamu yetkilisinin ve dolayısıyla kamu kurumunun
performansı ortaya çıkmakta; kamu kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin
hesap sorulması, mümkün olmaktadır.
Türkiye’de 5018 sayılı yasa ile Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi uygulanmaya
başlanmıştır.

3.3. Geleneksel
Karşılaştırılması

Bütçe

Sistemi

ile

Yeni

Bütçeleme

Sistemlerinin

(1) Geleneksel bütçede, bütçe dönemi genellikle bir yıldır; parasal denetim kolaylığı veren bu
süreç, kamu hizmetlerinin yönetimi açısından kısadır; hizmetler kesintiye uğrar.
PPBS'den itibaren Yeni Bütçeleme Sistemlerinde plan anlayışı içinde uzun süreli olarak
hazırlanan bütçede, öncelik ve hedefler belirlenmekte; hizmetlerin gelecek yıllardaki gelişimi
plan kapsamında görülmektedir.
(2) Geleneksel bütçe, girdi esaslıdır; idarî birimin ne harcayacağı önemlidir.
Yeni Bütçeleme Sistemlerinde, bütçe harcamaları fonksiyonel esasa göre sınıflanır; tüm fonksiyonlar bir bütün olarak ele alınır; böylece idarî birimin ne yapacağı belirlenir; sistem çıktı
esaslıdır.
Şema 4
Emniyet Hizmeti
Geleneksel Sistem
Yeni Bütçeleme Sistemleri
personel aylıkları
suçun önlenmesi
kırtasiye giderleri
devriye hizmetleri
yol giderleri
karakol hizmetleri
demirbaş alımları
eğitim hizmetleri
teçhizat alımları
suçun araştırılması
taşıt alımları
trafik kontrolü
Şema 4’den izlendiği gibi, emniyet hizmeti, geleneksel bütçede, bir yıl için kullanacağı
girdilerin (personel, hizmet alımları, demirbaş alımları vb) toplamı ile bütçelenirken; Yeni
Bütçeleme Sistemlerinde emniyet fonksiyonu, suçun önlenmesi, suçun araştırılması, genel
eğitim vb. programlara ayrılmakta; her birinin maliyeti ayrı ayrı çıkarılıp hizmet ile maliyet
arasında bir ilişki kurulmaktadır. Suçun önlenmesinde devriye hizmetlerinin yapılması için
ayrılacak personel giderleri, taşıt alımları vb. harcamalarla karakol hizmetleri ya da eğitim
hizmetlerinin girdi maliyetleri karşılaştırılırken, suçun önlenmesinde önceden elde edilmiş
sonuçlara göre daha etkin olan programa daha fazla kaynak ayrılmasına dikkat edilmektedir.
Dolayısıyla girdilerden tasarruf ederken çıktının miktar ve kalitesinin bozulmaması rahatça izlenebilir.
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(3) Geleneksel sistemde amaç çok genel olarak, perde arkasından bellidir; Devlet
Üniversitelerinin lisans eğitimi fonksiyonunu üstlendiği karine ile isminden anlaşılır; ama bu
kuruma ayrılan harcama olanakları ile yılsonunda elde edilen çıktılar, dolayısıyla sonuçlar
arasında bağlantı kurulamaz; kaldı ki, lisans eğitimi fonksiyonunu üstlenmiş başka kamu
kurumları da göz ardı edilmektedir.
Yeni Bütçeleme Sistemleri’nde ise, her programın amacı bellidir; üretilen çıktı önceden tahmin
edilir; sonradan ölçülür.
(4) Geleneksel bütçede hizmete yönelmiş alternatifler aranmaz.
Yeni Bütçeleme Sistemleri’nde farklı çözüm yolları arasından en etkini seçilebilir; örneğin
ulaşımda, kara – hava – su ve demiryolları seçenekleri arasından etkin olanının seçilmesi ve
kaynakların o alana kaydırılması söz konusudur; ya da demiryolu ulaşımını kendi içinde en
etkin alt programına kaynak ayrılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamusal ihtiyaçlar ve dolayısıyla kamu harcamalarının sürekli artması; buna karşılık gelirlerin
bu artışa ayak uyduramaması, kaynakların etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır; dolayısıyla,
bütçe aracılığıyla harcanan kamu paralarının hem hukuki açıdan, hem de ekonomik açıdan
denetimi gerekmektedir. Bütçeleme sistemleri, bu amaçlara çözüm yolu bulmak için
geliştirilmektedir.
Bütçeler, kamu kesiminin denetlenmesi, denetlenip yönetilmesi, denetlenip- yönetilipplanlanması aracı olabilirler. Geleneksel bütçe, performans bütçe, program bütçe, planlamaprogramlama – bütçeleme, sıfır esaslı bütçe ve performans esaslı bütçeleme sistemleri, bu
açıdan ele alınmaktadır.

65

Bölüm Soruları
1.Geleneksel Bütçe Sisteminin kaynak israfını önlemesi, sistemin üstünlüklerinin
başında sayılmalıdır. (Doğru / Yanlış); çünkü…..
2. PPB Sisteminin en önemli özelliği, iyi bir muhasebe ve raporlama ile bilgi üretimi
gerektirmemesidir. (Doğru / Yanlış); çünkü…….
3. Performans bütçe sistemi ile alternatif programlar içinden en etkin olanı seçilir.
(Doğru / Yanlış); çünkü……
4. Program Bütçe Sistemi, girdi esaslıdır. (Doğru / Yanlış); çünkü…..
5. Sıfır Esaslı Bütçe Sistemi, her kuruma eşit miktarda ödenek tahsisini sağlar. (Doğru
/ Yanlış); çünkü….

ARAŞTIRMA KONULARI:
Sosyal Bilimler lisans eğitimi hizmetinin aşağıdaki sistemlere göre bütçesini
hazırlayınız.
1.

Geleneksel bütçe,

2.

Performans bütçe,

3.

Program Bütçe,

4.

Planlama – Programlama – Bütçeleme,

5.

Sıfır Esaslı Bütçe
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4. TÜRKİYE’DE KULLANILAN BÜTÇE TÜRLERİ VE BÜTÇE
SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.

68

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

69

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Türkiye’de bütçe, muhasebe ve denetim konularının çerçevesi önce 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanunu (MUK) ile belirlenirken daha sonra ve halen günümüzde 5018sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile şekillenmiştir. MUK, yürürlükte iken
geleneksel bütçe sistemi ile program bütçe sistemi uygulanmış; KMYKK ile birlikte
performans esaslı bütçeleme sistemi, uygulanmaya başlamıştır.
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4.1. 1050 sayılı Kanunun Uygulandığı Dönem
Türkiye’de 1927 yılında yürürlüğe giren MUK ve ilgili mevzuat, devletin tüm gelirleri ve
harcamalarına ilişkin yönetim ve muhasebesini düzenlemekteydi. 1050 sayılı yasaya göre
bütçe, devlet daire ve kurumlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve
bunlarınuygulanmasına ve yürütülmesine izin veren bir kanun olarak tanımlanmıştır. Klasik
maliyecilerin genellik ve birlik ilkeleri gereğince devletin tek bütçesi olacağı; devletin tüm gelir
ve giderlerinin bu bütçede yeralacağı, varsayılıyordu.Başlangıçta devlet faaliyetleri
çeşitlenmediğinden işlem hacmi de fazla değilken söz konusu mevzuatla, bütçe disiplin altında
idi.

4.1.1. 1050 sayılı Kanun Uygulamasında Bütçe Türleri
- Genel Bütçe: Devletin temel fonksiyonlarını üstlenen kurumların tam kamusal mal ve
hizmetler üretmesi; dolayısıyla kendi öz gelirlerinin olmaması; hazine birliği ilkesi gereğince
tek havuzda toplanan gelirlerden bu kurumların giderlerinin karşılanması söz konusudur.
Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki giderler, Hazine’deki ödeme gücüne dayalı vergilerden oluşan
gelirlerden ödenir.
Zamanla, farklı fonksiyonlar üstlenen kurumlarca genel bütçe dışında kamu gelirleri elde edilip
giderler yapılmaya başlandı; 1050 sayılı yasada, genel bütçe dışında yürütülen bütçeler, genel
bütçeye istisna olarak tanımlandı.
-Katma Bütçe: Giderleri özel gelirlerle karşılanan ve genel bütçe dışında yürütülen bütçelerdir;
yarı kamusal mal ve hizmet üreten; sağladıkları özel fayda karşılığında elde ettikleri özel
gelirleri ile karşılayamadıkları maliyetleri için kendisi bir Genel Bütçeli kurum olan Hazine’den
gelir aktarılan kurumların bütçeleridir. Bu kurumların sağladıkları faydanın bölünmesi esastır;
özel fayda sağlaması beklenenler yararlanma vergilerini ilgili kurum hesabına yatırırlar;
sağlanması belenen sosyal fayda karşılığında da ödeme gücüne dayalı vergilerin toplandığı
Hazineden kurum hesabı ayrıca desteklenir. Sonuçta iki tür fayda sağlayan katma bütçeli
kurumlar, iki ayrı kaynaktan gelir elde etmektedirler; örneğin bir devlet üniversitesi olarak
İstanbul Üniversitesi, ürettiği yarı kamusal mal-hizmet karşılığında hem harç gelirlerini kendisi
tahsil eder; hem de Hazine Yardımını alarak yüksek öğrenim hizmet maliyetlerini
karşılayabilir. Öte yandan özel ve sosyal maliyeti olan mal ve hizmetleri üreten kurumlar,
sosyal maliyeti de içeren bir bedel karşılığında elde ettikleri maliyet üstündeki gelirleri
Hazine’ye yatırırlar; örneğin, geçmişte bir kama bütçeli kuruluş olarak tanımlandığı dönemde
Tekel Genel Müdürlüğü, Hazine’ye katkı sağlayan bir kurumdu.
Kısaca, katma bütçe, üstlendiği yarı kamusal mal-hizmetin niteliğinden dolayı özel gelir elde
etme yetkisiyle oluşan gelir fazlasını Hazine’ye katan; gelir açığı durumunda da Hazine’nin
ilgili kurum bütçesini desteklediği kurumların bütçelerine verilen sıfattır.
Genel ve katma bütçelerin toplamı devlet bütçesini oluşturur; genel bütçe tutarının içinde
katma bütçeli idarelere aktarılan hazine yardımı tutarı bulunurken katma bütçe toplamı içinde
de alınan hazine yardımı yeraldığından devlet bütçesi büyüklüğü içinde hazine yardımı, iki kez
73

kullanılmaktadır. Net sonucu görmek için Devlet Bütçesi tutarından Hazine Yardımı miktarının
indirilmesi gerekir; bu şekliyle içinde bir kez Hazine Yardımı tutarı bulunan kavrama konsolide
bütçe denir.
-Mahalli İdare Bütçeleri: Merkezi idare,yasama ve yargı yetkileri dışında sadece yerel
nitelikli bazı yürütme yetkilerini mahalli idarelere devredebilir. Bu şekliyle, mahalli idareler
belirli bir coğrafi alanda yerleşik halkın birlikte yaşamaktan kaynaklanan ortak yerel ihtiyaçları
için merkezi idareden ayrı karar birimleriyle yönetilen kamu tüzel kişileridir.1982 Anayasası
uyarınca il, belediye veya köy halkının yerel-ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş
esasları kanunla belirtilen ve karar organları yerel seçmenlerce seçilmiş birimlerdir. Ayrıca
büyük yerleşim merkezleri için Büyükşehir Belediyeleri gibi özel yönetim birimleri
oluşturulduğu gibi, belirli kamu hizmetlerinin görülmesi için mahalli idarelerin aralarında birlik
kurmaları da mümkündür.
Mahalli idarelerin bütçeleri yerel gider ve gelirlerden oluşmakta; farklı bölgelerde yaşayanlar
arasında mali eşitliği sağlamak üzere merkezi idare, mahali idare bütçelerine gelir yönüyle
yardımda bulunmakta veya bazı yerel nitelikli hizmetleri üstlenmektedir. Mahalli idare
bütçeleri, MUK’na göre, özel bütçeler olarak tanımlanır ve genel bütçe dışında
yönetildiklerinden birlik ilkesine istisnadırlar. Gelir ve gidererini gayrisafi yöntemle işlerlerse
de özellikle merkezi idareden aktarılan bazı yardımlar, belirli giderlere tahsis edilebilmektedir.
-Döner Sermayeli İşletmeler: Kamu idaresinin ana fonksiyonunu yerine getirirken
kendiliğinden oluşan ve piyasada talebi de olan bir yan ürünün değerlendirilmesi ve
fiyatlandırılması esasına dayanan kamu kesiminde döner sermaye, kurulacak bir işletmeye
değişken giderlerini karşılamak üzere tahsis edilen ödenektir; işletme aldığı sermayeyi
faaliyetleri ile ilgili olarak çalıştırır; fiyat ve ücret karşılığında özel kişi ve kurumlarla iş yapar.
Dönersermayeli işletmeler,yaptıkları ticari işlerden elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi
öderler; kârlarının bir kısmını Hazine’ye yatırmak zorundadırlar; 1975 yılından itibaren bütçe
yasalarına konan hükümlerle, aylık gayri safi hasılatlarının belirli bir kısmını Hazine’ye
aktarırlar; böylece aylık peşin ödemelerle Hazine’ye ek gelir sağlanır.
Bütçede normal ödenekten bir kez ve ödenek bitinceye kadar harcama yapılabilirken döner
sermayeli işletmeler ödenek karşılığında yaptıkları harcamalrla elde ettkleri gelirleri aynı işte
tekrar tekrar kullanırlar; ayrı bütçeye sahip olmaları, özel gelir tahsil edip belirli giderlerde
kullanmaları ve safi yöntemle çalışmalarından ötürü, döner sermayeli işletmeler, genellik ve
birlik ilkelerine istisnadırlar. MUK, döner sermayenin genel bütçeli daireler için kullanılacağını
belirtmişse de katma bütçeli idareler ile mahalli idareler de bu tür uygulamalara gitmişlerdir.
Genel bütçeli bir idare olan Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan mahkemede yargılanarak
suçlu bulunan bir kişiye cezaevinde topluma yeniden kazandırılmak üzere halı dokumanın
öğretilmesi; dokunan halıların satışından gelir elde edilmesi; sağlanan para ile cezalı kişiye
harçlık -dokuma ustasına ücret ödenmesi, dokuma için gerekli malzemenin satınalınması,
mümkündür; Adalet Bakanlığının asıl fonksiyonunun bir uzantısı olan bu durumda, bakanlığın
ticaret yapması mümkün olmadığından bakanlığa bağlı kurulan bir döner sermaye işletmesi
ticari işlemleri üstlenir. Benzer biçimde Ziraat Fakültesi bir katma bütçeli kuruluş olarak
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örneğin domates ekiminin öğretilmesi için teorik derslerin yanısıra tarlada – bahçede uygulama
derslerini de organize etmek durumundadır; 45 dakikalık uygulama dersinin bitiminde de
tarlanın- bahçenin çapalanması- sulanması gerekir; domatesin satışından elde edilecek gelirden,
çalıştırılacak tarım işçisine ücret ödemek, gerekli malzemeleri almak, mümkündür; ama Ziraat
Fakültesinin işi eğitim-öğretimin organizasyonudur; pazarda domates satışı değildir. Ziraat
Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmesi, uygulama dersinin maliyetlerini
üslenir; domates satışından elde edilen gelirleri tekrar domates fidesi almak vb masrafları
karşılamakta kullanır. Döner sermayeli işletme aracılığıyla, kurumun atıl kapasitesi de
değerlendirilmekte; bunun yanısıra genel ve katma bütçeli kuruluşun tüm maliyetinin yükü,
ödeme gücüne dayalı vergi mükellefleri ile yararlanma vergi ödeyicilerinin üzerinde
kalmamakta; kurumun asıl görevini yaparken oluşan yan ürününün, yani döner sermaye
işletmesinin üretip sattığı ticari-sınai malın, fiyatını ödemeye razı tüketiciler de maliyetin bir
kısmını paylaşmaktadırlar.
- Fon Bütçeleri: Fon kavramı, iktisat,mali iktisat, işletma alanlarında yaygın bir şekile
kullanılır (atıl fonla, ödünç verilebilir fonlar, fon akışı, kamu fonları vb). Dar anlamda
belirlenmiş bir amacı (veya amaçları) gerçekleştirmek için kamu kesiminde bazı nakdî (veya
aynî) kaynakların toplanarak harcanması, işlemleri olarak tanımlanır. Bu işlemlerbütçe içinde
kalabilir; bütçeyle bağlantılı olabilir; bütçe dışında tutulabilir.
(1) Bütçe içi Fonlar, bütçe kaynaklarıyla beslenen toplu ödeneklerdir; ödenek harcama
kalemlerine (çeşitli faaliyetlere) ayrılmadan yürütmenin yetkisine bırakılarak önceden
belirlenmiş konularda kullanılmaktadır; örneğin Maliye Bakanlığı bütçesinin transfer kısmında
yatırmları hızlandırma ödeneği bulunur; bu ödenek bir toplu ödenektir; hangi yatırımlar için
ve ne kadarının kullanılacağı baştan bilinmez. Yıllık yatırım programının uygulanma durumuna
göre gerektiğinde öncelikli yörelerdeki yatırımların hızlandırılması amacıyla, harcama yetkisi,
Maliye Bakanlığı bütçesinden Hazine Müsteşarlığı bütçesinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile
ilgili faaliyetlerine aktarılarak ilgili yatırımlara ek finansman kaynağı yaratılır. Bütçe içi fon
uygulaması, belirlenmiş konulara toplu ödenek tahsisi ve aktarmalarla giderlerde adem-i tahsis
kuralına istisnadır.
(2) Bütçeyle Bağlantılı Bütçe Dışı Fonlar, kaynaklarını sürekliveya süreksiz ödeneklerle
bütçe gelirlerinden sağlayan; harcamalarını özel mevzuatlarına göre yapan fonlardır; Mahalli
İdareler Fonu, İl Özel İdareleri Fonu, Belediyeler Fonu birer örnektir. Genel Bütçe dışına
çıkarılmakla birlik ilkesine; belirli harcamalara tahsis edilmekle de adem-i tahsis kuralına
istisnadırlar.
(3) Bütçe Dışı Fonlar, bütçe geliri olabilecek bazı kamu kaynaklarının, bütçe dışında yönetme
yetkisi tanınmış belirli kamu idarelerine tahsis edilmesi esasına dayanır. Bütçe Dışı Fon
İdareleri, kaynaklarını bütçe dışından sağladıklarından birlik ilkesine; tahsil ettikleri gelirlerini
belirli harcamalarında kullandıklarından genellik ilkesine istisnadırlar. Kamu kesimi içinde
yaygınlaşmaları Hazine Birliği ilkesini bozar; Türkiye’de 1980’li yıllarda fon ekonomisi ,kamu
maliyesinin belirleyici unsuru olmuş; her alanda yaygınlaşarak alternatif devlet bütçesi
durumuna gelmiştir. Sayıları ve gelirlerindeki artış, kaynaklarının çeşitliliği ve karmaşıklığı ile
harcamalarını bütçe dışında farklı mevzuatla yapmaları, fonların izlenmesini zorlaştırınca
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1990’lardan tibaren bir dizi önlem alınmaya başlanmıştır.Önce, tüm fon gelirleri, Merkez
Bankası nezdinde Hazine adına açılan tek hesapta (Müşterek FonHesabı) toplanmış; buradan
ilgili fonlara ilişkin gider hesaplarına aktarma yapılmış; böylece kaynak ve harcamaların izlenip
denetlenmeleri kolaylaşmıştır. Daha sonra, bütçe dışında tutulan fonlardan bir kısmının gelirleri
bütçe içine alınmış; bu fonlar için bütçeye gelirlerinden bağımsız biçimde belirli bir ödenek
ayrılmış; böylece bu fonlar bütçe içinde izlenir duruma gelmişler; bir ölçüde mali disiplin
sağlanmıştır.Bütçe kapsamına alınan fonlara devlet bütçesinden tahsis edilen, transfer ödeneği
biçimindeki ödenekler, toplu ödenek niteliğinde olduğundan (harcamalar hizmetler bakımından
ayrılmadığından) bu fonlarda hizmet maliyeti hesaplanırken harcama kalemleri olmadığı için,
giderler esnek biçimde yapılabilmiştir.
Bütçe dışında tutulmaya devam edilen Sosyal Yarımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu,
Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile
Özelleştirme Fonu’nun zamanla kapatılması; ilgili hizmetlerin fonların bağlı oldukları bakanlık
bütçeleri aracılığıyla yerine getirilmesi; mevcut gelirlerinin de ya bütçe gelirine dönüştürülmesi
ya da tahsilinden vazgeçilmesi, beklenmektedir.
-Özel Hesaplar, Türkiye’de1986 yılından itibaren kamu kesiminde yaygınlaşan ve adı fon
olmamakla beraber işleyiş ve etkileri bakımından fonlara benzeyen sonuçlar doğuran ve
çoğunlukla da maaş ve ücretlerden yapılan kesintilerle, devlet-işveren katkısından ya da bazı
vergi ve vergi benzeri gelirlerden ayrılan payların tutulduğu hesaplardır. Kamu maliyesinin
gerçek boyutunu gizleyen; olması gereken şeffaflığı zedeleyen bir uygulamadır. “Gizli Fon”
uygulaması denebilecek bu yöntem, zorunlu tasarruf- yardım- katkı amaçlı görünümlü olsa da,
gerçekte kamu kesimi finansman açıklarını düşük maliyetle kapatmak; iç borç yapısını uzun
vadeye yaymak; bütçe dışına kaynak çıkarmak; belirli bir hükümet politikasının fnansmanını
sağlamak vb. amaçlarla kullanılmıştır. Kaynak aktarma mekanizmasının işletilmesinde yasama
organı karşısında yürütmeye önemli yetkiler tanıyan bu yöntemle, temel mali mevzuatın dışında
yönetilen yeni bir kamu kesimi ortaya çıkmıştır.1990’lı yılların ilk yarısından itibaren Konut
Edindirme Yardımı Hesabı, Tasarrufu Teşvik Hesabı gibi özel hesapların önemli bir kısmının
uygulamasına son verilerek tasfiye edilmişlerdir.
- Özerk Bütçeler (Bağımsız Bütçeli Kuruluşların Bütçeleri), üstlendikleri hizmetler gereği
idari ve mali özerkliğe sahip tüzel kişilerdir. Kuruluşların esas gelirleri olan genel bütçeden
sağlanan kaynakların yanısıra, tahsisli gelirleri ile kendi girişimlerinden sağladıkları gelirleri
vardır; mevzuatlarına göre bütçelerini yaparlar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
Maden Tetkik AramaEnstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü gibi kurumlar, bütçeden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlara örnek
gösterilebilir. Bütçenin genellik ve birlik ilkelerine istisnadırlar.

4.1.2. 1050 sayılı Kanun Uygulamasında Bütçe Sistemleri
-Geleneksel bütçe sisteminin gereği olarak, bütçe, kamu idarelerine (örgütsel sınıflandırmaya)
ve harcama kalemlerine (kamu hizmetinin üretiminde kullanılan girdilere) göre tasnif
ediliyordu. Böylece bütçede, üstlenilen kamu hizmetini gerçekleştirecek üretim faktörlerine
yapılacak ödemeler, yani kurumun kamu harcamaları önemli idi.
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Yıllık brüt devlet yatırımlarını gösterebilmek için cari harcamaların dökümü(A1), yatırım
harcamalarınındökümü (A2), transfer harcamalarının dökümü de (A3) cetvelleri (listeleri) ile
ayrı ayrı gösterilip devlet bütçe yasasına eklenirdi.
Bir kamu kurumu olarak İstanbul Ünivesitesi bir yıl boyunca istihdam edeceği personele
ödeyeceği maaş ve ücretleri, satın alacağı bilgisayar, kitap, keçeli kalem vb. alımları ile bina
yapımı için müteahhitlere yapacağı ödemeleri, madde madde sıralayarak bütçesinin
büyüklüğünü belirler; öncelikle tahsil etme yetkisindeki öğrenci harçları dahil kurumun özel
gelirleri yapılacak harcamalara tahsis edilir; özgelirlerin üniversitenin yıllık harcama tutarını
karşılamaması durumunda Hazine Yardımı ile gider-gelir farkı kapatılırdı.
Türkiye’de iktisadi ve sosyal kalkınmanın plana bağlanması anayasal bir zorunluluk olunca
beş yıllık (günümüzde yedi yıllık) kalkınma planları ile yıllık programlarda çizilen iktisadisosyal çerçeve, kamu kurumları için bağlayıcı nitelik kazandığından kamu kurumları
harcamaları için ödenek talep ederken ilgili dönemin kalkınma planında belirtilen hedef ve
önceliklere uymak zorunda idi (ilgili dönemde örneğin enerji yatırımlarının önceliği varsa çok
acil de olsa, öğrenci yurt binası yapmak için ödenek verilmemesi, gibi).
Zamanla kamu kurumları sayıca arttı; her birinin fonksiyonları, mevzuatları ve teşkilatlanmaları
farklılaştı; sonuçta MUK, kamu mali yönetiminin tümünü kavrayamaz duruma geldi; Bütçe
Dışı Fon İdareleri, döner sermaye işletmeleri vb çeşitli kamu kurumları, sistem dışında
tutuldular.
Kamusal ihtiyaçların artması kamu harcamalarını da arttırırken vergi gelirlerinin aynı hızla
arttırılamamasıyla yoğun borçlanma ve bütçe açıkları gündemi zorlamaya başladı; kamu
kesiminde tasarruf, verimlilik-etkinlik arayışları, bütçede sadece girdi maliyetleri ile
yetinilemeyeceğini ortaya koyunca, çıktıyı da dikkate alan sistem arayışı başladı.
-1973 mali yılından itibaren Türkiye’de geleneksel bütçe sistemi yerine program bütçe
sistemi, teorideki özelliklerinden farklı biçimde uygulanmaya başlandı.
(1) Geleneksel bütçe sisteminde harcamalar, idari birimlere göre sınıflandırılırken (Milli Eğitim
Bakanlığı bütçesi) program bütçe sisteminde de fonksiyonel sınıflandırma gerekirken (eğitim),
eski sınıflandırmaya devam edilip idareler fonksiyon olarak nitelenmiştir (Milli
EğitimBakanlığı).
(2) Geleneksel modelde Bölüm, Kesim ve Maddeler itibarıyla sınıfladırma yapılırken yeni
modelde bölümlerin programları, kesimlerin alt programları ve maddelerin de faaliyet veya
projeleri kapsadıkları beliriltilerek program bütçenin gerektirdiği yeni kavramlar paratez içine
alınarak eski kavramlarla birlikte kullanılmaya başlanmıştır.
(3) Geleneksel Bütçede ayrı ayrı gösterilen A1,A2,A3 cetvelleri kaldırılıp yerine sadece (A)
cetveli adıyla ödeneklerin tümünü birarada gösteren bir cetvelden yararlanılmaya
başlanmıştır.Ayrıca, her kurum bütçesinde alt programlar faaiyet veya projelere ayrılmadan
önce, cari harcamalar (1), yatırım harcamaları (2), transfer harcamaları da (3) ödenek başlıkları
altında gruplandırıldı.
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Ülkemizdeki program bütçenin, gerek sistemden gerekse uygulamadan kaynaklanan
aksaklıkları vardı: Program bütçede, kamu fonksiyonlarının planlanması ve programlanıp
bütçelenmesi gerekirken, Türkiye’de konu, kalkınma planları ve yıllık programlarla karıştırıldı;
program analizleri için gereken fayda-maliyet ölçüm ve karşılaştırılması teorik olarak zaten zor
bir konuydu; ayrıca alternatif programlar da geliştirilmedi; bir idare birkaç fonksiyon
üstlenirken, bir fonksiyon da birkaç idare tarafından üstlenilir, oldu; programların birim
maliyetlerini belirleyecek maliyet muhasebesi, geliştirilmedi; ödenekler, nasılsa kısılacağı
endişesiyle olması gerekenin üstünde belirlenir, oldu; mali dengeyi sağlamak için yapılan
tasarruf önlemleri, yeterli ödenek alınamayan işleri sürüncemede bıraktı; nakit esaslı muhasebe
yöntemi devam ettirildi.
Başlangıçta, geleneksel bütçe sisteminden program bütçe sistemine geçişte bir “köprü model”
uygulandığı ve zamanla aksaklıkların giderileceği belirtilmekteyken, köprünün sonuna
gelinemedi. Devlet bütçesinde belirtilen aksaklıkları ile yürütülen program bütçe sistemi, 1991
yılında belediyelerde; 1998 yılında da il özel idarelerinde uygulanmaya başlandı.
Sonuçta,Türkiye’de adı program bütçe, kendi geleneksel bütçe, yaklaşık otuz yıl süresince
uygulandı.

4.2. 5018 sayılı Kanununun Yürürlüğe Girmesi
Kamu kurumu için, üstlendiği fonksiyonun plan-bütçe bağının kuvvetlenmesi; kamu kesimi
için de verimlilik ve etkinliğin ölçülebilir kılınması; denetimin geliştirilmesi vb. amaçlarla 2005
mali yılından itibaren Türkiye’de, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(KMYKK) yürürlüğe girmiştir.
KMYKK ile başlatılan yenilikler:
- Kanun kapsamına giren kamu kesimi genişletilmiştir. Daha önce de değinildiği gibi, Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren idarelere Genel Yönetim Kapsamındaki
Kamu İdareleri denmekte ve üç alt grup idareyi bünyesinde barındırmaktadır:
a. Merkezi Yönetim kapsamındaki idareler: Üç farklı nitelikte kamu idareleri grubundan
oluşur; Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri: ülke genelinde tam kamusal mal/hizmet
üreten; fayda bölünmezliğinden ötürü fiyatlama yapamayan; dolayısıyla özel geliri olmayan;
herkes birlikte yararlandığından ödeme gücüne göre hazineye yatırılan vergilerle finansmanın
karşılandığı; bütçe belgesinde sadece ödenekleri gösterilen; kendi özel vezneleri olmayan ve
hazine veznelerinden giderleri ödenen kamu idareleridir; örneğin TBMM,tüm bakanlıklar ve
Karayolları Genel Müdürlüğü, birer genel bütçeli kamu idaresidir. Özel Bütçe kapsamındaki
kamu idareleri: Üretip sundukları, yarı kamusal mal/hizmet niteliğinde olduğundan
sağladıkları özel fayda karşılığında kendilerine tahsis edilen (yararlanma vergileri) gelirleri
olan; bu gelirlerden harcama yapma yetkisi tanınan; üstlendikleri mal/hizmetin sosyal faydası
için hazinedeki ödeme gücüne dayalı vergi hasılatından kendilerine hazine yardımı yapılan
kamu idareleridir; örneğin devlet üniversiteleri, devlet tiyatroları ile Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu, özel bütçeli kamu idareleridir. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar:
Özel kanunlarla oluşturulan kurul, üst kurul ve kurum şeklinde teşkilatlanan bağımsız
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idarelerdir; özellikle piyasa aksamalarının görüldüğü alanlarda devlet iktisadi faaliyetleri
düzenleme, gözetim ve denetleme amacıyla bu kurumları oluşturur; Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, gibi.
b.Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Bütçesi: Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere kanunla
kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu’nun bütçeleri de kendi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmakla birlikte 5018 sayılı kanun hükümlerine tabidir.
c.Mahalli İdarelerin Bütçeleri: Yetkileri belirli bir coğrafi alanla sınırlı belediyeler,
büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri ile yerel yönetim birlikleri de bütçe ve muhasebe
işlemleri için 5018 sayılı kanun hükümlerine tabidirler.
- Analitik Bütçe Sınıflandırması: Devlet faaliyetlerinin sınıflandırılması, yani bütçe
kodlaması, 2004 mali yılında uluslar arası standartlara uygun biçimde değiştirilmiştir.
Buna göre harcamalar için, kurumsal kodlama (idari yapıda bütçe kullanımında bakan,
müsteşar vb yönetici ve sorumlu birimler belirtilir), fonksiyonel kodlama (kamu faaliyetlerinin
eğitim, sağlık gibi hangi fonksiyon ve programa dahil olduğu, belirtilir), finansman kodlaması
(harcamanın genel bütçe, özel bütçe vb hangi kaynaktan finanse edileceği belirtilir) ve
ekonomik kodlama (teknik hizmetler, eğitim hizmetleri vb alanlardaki maaş, ücret vb
ayrımlarıyla personel giderleri detaylandırılır; benzer açılımlar faiz giderleri vb tüm giderlerde
yapılır) şeklinde dört sınıflandırma; gelirler için de ekonomik kodlama (gelir veya harcama
üzerinden alınan vergi gelirleri, vergi dışı gelirler vb belirtilir) kullanılmaya başlanmıştır.
Ayrıca, bütçe açığının iç veya dış borçla finanse edilen kısımları ile bütçe fazlasının nakit veya
menkul değer olarak nasıl değerlendirileceği de gösterilmektedir.Bu şekliyle, örneğin sağlık
fonksiyonunu üstlenmiş devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri gibi farklı kurumların
istihdam ettikleri teknik personele verilen özlük hakları vb karşılığında yaptıkları harcamalar;
bunları hangi kaynaktan finanse ettikleri; karşılığında ne kadar mal/hizmet üretip kimlere ne
ölçüde fayda sağladıklarını ayrı bütçelerde izleyip karşılaştırma yapmak ve hangi kurumun
(fonksiyonun) önceliğine ve destekleneceğine ilişkin doğru karar almak kolaylaşmaktadır. 2005
mali yılından itibaren mahalli idareler ile sosyal güvenlik kuruluşları da, bütçelerinde analitik
bütçe sınıflandırmasını kullanmaya başlamışlardır.
Analitik bütçe sınıflandırması, kamu faaliyetlerini konsolide etmesi ve ulusal ekonomi
üzerindeki etkilerini analiz etmeyi ve kamu faaliyetlerinde hesap verilebilirliği sağlamasının
yanı sıra, dönemler veya ülkeler arasında da karşılaştırma kolaylığı getirmektedir.
- Orta Vadeli Program (OVP): 5018 sayılı yasanın getirdiği bir yenilik de, Devlet Planlama
Teşkilatınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca Mayıs ayı sonuna kadar onaylanan ve Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Orta Vadeli Programdır. Yedi yıllık Kalkınma
Planları’ndaki ekonomik ve sosyal hedefler, hükümetin öncelikleri ve mevcut ekonomik
koşullar göz önünde tutularak izlenecek makro politikalar, ilkeler, hedefler, temel ekonomik
göstergeler, ekonominin kaynak yapısı ile sektörlerin üç yıllık harcama tavanları, her yıl revize
edilir.
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- Orta Vadeli Mali Plan (OVMP): Gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinin gelir
ve gider tahminleri; hedef bütçe dengesi; açık varsa hangi tür borçlanma ile kapatılacağı; fazla
varsa, nasıl değerlendirileceği, konuları Maliye Bakanlığı’nca Orta Vadeli Program ile uyumlu
olacak şekilde, hazırlanır; Yüksek Planlama Kurulu’nca Haziran ayının 15’ine kadar onaylanır;
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer; her yıl revize edilir. Kamu kurumları, 5018
sayılı yasa uyarınca hazırlayacakları üç yıllık bütçelerini Orta Vadeli Programda belirlenmiş
olan harcama sınırları içinde tutmak; buna göre de yıllık bütçelerini hazırlamak, zorundadırlar.
- Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Analitik bütçe sınıflandırmasının alt yapısını
hazırladığı ve çıktı /sonuç esaslı olan bu sistemde, sürecin bir bölümü, orta ve uzun dönemde
ülke çapında (Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan) hedeflerin
belirlenmesi; diğer bölümü ise kamu kurumu düzeyinde yapılacaklardan oluşur.
Kamu kurumlarının, öncelikle bütçelerinde hangi faaliyetlere öncelik tanınacağını,
belirlemeleri; ikinci aşamada, belirlenen işlerin maliyetlerini hesaplamaları; üçüncü aşamada
da elde edilen çıktı ve sonuçların ölçülmesiyle başarı veya başarısızlıklarını anlamaları, gerekir.
5018 sayılı yasa kapsamındaki her kurum Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program ve Orta
Vadeli Mali Plan doğrultusunda beş yıllık Stratejik Planı’nı hazırlamak zorundadır; kurumun
misyonu, vizyonu, orta vadede ulaşılacak amaçları ile kaynakları, ölçülebilir hedefleri, güçlü
ve zayıf yönleri, Stratejik Planda yer alır. Bu beş yıllık çerçeveye göre her kurum, yıllık
Performans Programı’nı hazırlar; bir yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyet ve projeleri,
performans göstergelerini, ölçülebilir hedeflere ulaşma yöntemleri ile yıllık kaynak ihtiyacını
içeren Performans Programındaki mali yıl önceliklerine göre kurumun yıllık bütçesi oluşur;
yani faaliyet ve projeler maliyetlendirilir ve ödenek tahsis edilir. Kurumun faaliyet ve projeleri,
bütçe aracılığıyla gerçekleştirilir; yılsonunda Faaliyet Raporları, hazırlanır; yapılanlar,
performans göstergeleriyle karşılaştırılır; kurumun yıllık uygulaması, değerlendirilir; hukukilik
denetiminden başka mali saydamlık ve hesap verilebilirlik için de gerekli olan performans
denetimi yapılır; performans sonuçları geri bildirim mekanizmasını çalıştırır; performans
göstergeleri, ölçme yöntemleri yeniden gözden geçirilir ve süreç devam eder.
-Tahakkuk Esaslı Muhasebe: Türkiye’de 2006 yılına kadar kamu hesapları, sadece nakit giriş
ve çıkışlarının muhasebeleştirildiği, kolay ama az bilgi sağlayan bir yöntem olan nakit esasına
göre kaydediliyordu; 5018 sayılı yasa ile daha çok ve kapsamlı bilgi sağlayan tahakkuk esaslı
muhasebe sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de bütçe, muhasebe ve denetim konularının çerçevesi önce 1050 sayılı
MuhasebeUmumiye Kanunu (MUK), daha sonra ve halen günümüzde 5018sayılı Kamu Malî
Yönetimive Kontrol Kanunu (KMYKK) ile şekillenmiştir. MUK, yürürlükte iken geleneksel
bütçe sistemi ile program bütçe sistemi uygulanmış; KMYKK ile birlikte performans esaslı
bütçeleme sistemi, uygulanmaya başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Analitik Bütçe sınıflandırması, harcama kalemlerine göre sınıflandırma esasına
dayanır. (Doğru / Yanlış); çünkü….
2.

Katma Bütçe, halen kullanılan bir kavramdır. (Doğru / Yanlış); çünkü…..

3.
Türkiye’de uygulanan program bütçe, teorideki özellikleri taşımıştır. (Doğru /
Yanlış); çünkü….
4.
çünkü…..

Türkiye’de halen geleneksel bütçe sisitemi uygulanmaktadır.(Doğru / Yanlış);

5.
Günümüzde DPT, 5 yıllık Kalkınma Planlarını hazırlamaya devam etmektedir.
(Doğru / Yanlış); çünkü….

ARAŞTIRMA KONULARI
1. Orta Vadeli Programlarda belirlenmiş hedefleri karşılaştırınız.
2. Orta Vadeli Mali Planlarda belirlenmiş hedefleri karşılaştırınız.
3. İstanbul Üniversitesi Bütçesinin Analitik Bütçe Sınıflandırmasını araştırınız.
4. İstanbul Üniversitesi bütçesinin, geleneksel bütçe ve program bütçe sistemine göre
nasıl hazırlanabilir? Araştırınız.
5.İstanbul Üniversitesi bütçesi, performans bütçe sistemine göre nasıl hazırlanabilir?
Araştırınız.
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5. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN PLANLANMA VE
HAZIRLANMA AŞAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

87

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye’de 5018 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinden bu yana Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler ile Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumların bütçeleri Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamına girmektedir.
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5.1. Bütçenin Planlanma Aşaması
Bütçe sürecinde kaynak dağılımının belirlendiği ilk aşama, bütçe politikasının yapıldığı
aşamadır. Kaynak dağılımı, özel kesim- kamu kesimi arasında kamuya ne kadar kaynak
ayrılacağı ile başlar; kamu kesimi içinde hangi fonksiyonlara ve giderek hangi kurumlara ne
kadar kaynak verileceği ile devam eder. Her bir kamu kurumu da kendisine ayrılan kaynağı en
etkin şekilde kullanmak üzere kurum içinde planlamasını yapmak durumundadır.
Performans Esaslı Bütçeleme Tekniğine göre kamu kurumları bütçe tekliflerini belirlemek için
öncelikle üstlenecekleri faaliyetleri ve finansman kaynaklarını planlamalıdırlar. Kamu
kurumunun kendisi için yapacağı mikro boyuttaki bu planlama, ulusal düzeyde yani makro
boyutta bir dizi orta ve uzun dönemli politikalara dayanmak zorundadır.

5.1.1. Ulusal Düzeyde Makro planlama
Hükümetin öncelikleri, kısaca hükümet politikaları doğrultusunda hazırlanan Kalkınma
Planları, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, kamu kurumlarına kendi faaliyetlerini
oluştururken dikkate alacakları genel çerçeveyi belirlerler.
(1) Kalkınma Planları ve Yıl Programları
Çeşitli nedenlerle devletin ekonomik ve toplumsal yaşantıya müdahale etmesi veya
yönlendirmesi gerektikçe, belirlenen amaçlara ulaşmak için strateji aracı olarak planlamadan
yararlanılır; örneğin disiplinli, uzun vadeli bir iktisadi kalkınma için ulusal tasarrufu arttırmak,
toplum yararına öncelikli alanlarda yatırımları hızlandırmak gerekeceğinden planlama ile
ekonomik olaylar yönlendirilir. Anayasa ‘nın 166. maddesi uyarınca ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınma için gereken değerlendirmeleri ve planlamayı yapmak devletin
görevlerindendir; hükümete ekonomik ve sosyal politikaları oluşturmasında gerekli görüşleri
bildirmesi amacıyla 2010 yılından bu yana Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmuştur.
Ülkenin ihtiyaçları arasından hükümetlerin tercihlerine göre öncelik tanınacak ekonomik ve
sosyal amaçlar-hedefler, değişmektedir; örneğin Birinci ve İkinci Kalkınma Planları’nda
ekonominin tüm kesimlerinde gelişme, istihdam, istihdam sorununun dengeli çözüm vb.
hedefler konmuşken Yedinci Kalkınma Plan’ında (1996- 2000) kapsamlı bir özelleştirme
uygulaması önerilmektedir.
Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatınca 1960 yılından itibaren beş yıllık zaman dilimi
içinde planlı kalkınma amacıyla hazırlanan ve TBMM’ce onaylanan Kalkınma Planlarının her
bir yıldaki hedefleri Yıllık Programlarda belirtilir. Günümüzde DPT, Kalkınma Bakanlığı
bünyesine alınmış olup planlar da yedi yıllık olarak hazırlanmaktadır.
Kalkınma Planında yer alacak iktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların
belirlenmesine esas teşkil edecek hususlar, Yüksek Planlama Kurulu’nca görüşülerek tespit
edilir; Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanır. Kalkınma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun
onayladığı esaslar ve hedefler çerçevesinde kalkına planını hazırlar ve Yüksek Planlama
Kurulu’na sunar. Planı inceleyen Yüksek Planlama Kurulu, kabul edilmiş ana hedeflere uygun
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olup olmadığına ilişkin hazırladığı raporu Bakanlar Kurulu’na bildirir; Plan Bakanlar
Kurulu’nca kabul edildikten sonra TBMM’nin onayına sunulur.
Yıllık Programlar da Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu’na sunulur.
Yüksek Planlama Kurulu programı inceleyerek bir raporla Bakanlar Kurulu’na sunar; Bakanlar
Kurulu’nca kabul edilen Yıllık Programlar kesinleşmiş olur.
Yıllık Programlar, içinde bulunulan kalkınma planı dönemindeki birer yıl itibarıyla makro
ekonomik amaç ve politikalarını, makroekonomik gelişmeler ve hedeflerini, kamu
maliyesindeki gelişmeler ve hedefler ile rekabet gücünün arttırılması, istidamın arttırılması,
bölgesel gelişmenin arttırılması vb gelişme eksenleri ile dış ekonomik ilişkileri (Avrupa Birliği,
İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Gelişmekte Olan Sekiz Ülke İşbirliği gibi çok taraflı
ekonomik ilişkilerin yanı sıra ikili ekonomik işbirliği ile teknik işbirliklerdeki hedefler)
içermektedir.
Kalkınma Planları ve Yıllık Programların hükümleri, kamu kurumları için emredici; özel kesim
için yol gösterici niteliktedir. Kamu kurumları yatırımlarını belirlerken ve yıllık bütçelerine
harcama imkânı oluştururken ilgili dönemin kalkınma planı ve yıllık programında belirtilen
hedeflere uymak zorundadırlar. İstanbul Üniversitesinin ek bina ihtiyacı için bütçesine yatırım
ödeneği koyabilmesi için ilgili dönemin kalkınma planı ve ilgili yıl programında benzer bina
yatırımlarının yatırım öncelikleri içinde bulunması gerekir; yatırım önceliklerine girmeyen
konularda kamu kurumu, ödenek talep edemez. Buna karşılık özel kesimin programda planda
belirtilen önceliklere uygun yatırım tercihleri yapması için çeşitli kredi kolaylıkları, gümrük
bağışıklıkları vb. teşvikler önerilmektedir.
2007- 2013 döneminde Yıl Programları, Bütçeler ve Yatırım Programları’nın hazırlama ve
uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesi, Dokuzuncu Kalkınma Planı hükümlerince
oluşturulmaktadır.
(2) Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan
Günümüzde kalkınma planları nispeten uzun sayılabilecek bir dönemi, yedi yılı kapsamaktadır.
Ayrıca, Kalkınma Planları ile Yıllık Programlar, doğrudan bütçe uygulamasına yönelik olmayıp
ekonominin genelini ilgilendiren genel nitelikli belgelerdir. 1050 sayılı yasanın yürürlükte
olduğu dönemde bütçe politikasının belirlenmesinde ilgili belgelere dayanmakla etkin bir
sonuca ulaşılamamıştır.
5018 sayılı yasada, bütçe politikasının belirlendiği ilk aşama olan planlama aşamasında
doğrudan bütçe uygulamasına yönelik iki ayrı belgenin daha hazırlanması hükümleri vardır;
buna göre, ilgili dönemin kalkınma planı ve genel ekonomik koşulları dikkate alınarak orta
vade olarak kabul edilen üç yıllık dönemler itibarıyla temel ekonomik büyüklükler Kalkınma
Bakanlığı’nca; bütçe büyüklükleri ise Maliye Bakanlığı’nca iki ayrı belge olarak ayrıca
hazırlanmaktadır.
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İlgili kalkınma planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada
yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) ile
üç yıllık makro politikalar, ilkeler, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler
belirlenir. Dönem sonunda veya dönem içinde koşullarda beklenmedik değişmeler olduğunda
hedef ve göstergeler gözden geçirilir. Başlangıçta Devlet Planlama Teşkilatına verilen bu
görev, günümüzde Kalkınma Bakanlığı’nca yerine getirilmektedir. Hazırlanan Program,
Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe girer. 5018 sayılı yasada OVP’ın Mayıs ayı sonuna
kadar kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanacağı belirtilmişse de zaman içinde yaşanan
sıkıntılarla, bu süre (26.9.2011 tarihli 659 sayılı KHK ile)“en geç Eylül ayının ilk haftası
sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.
Orta Vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider
tahminleri, hedef açık ve borçlanma durumu ile genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin
ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan (OVMP), Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanır; Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanır.
OVP’ın yayınlanma süresindeki değişme OVMP’ın yayın süresini de etkilemiş; yasaya göre
Haziran ayının onbeşine kadar yayınlanması gereken OVMP, günümüzde “en geç Eylül ayının
onbeşine kadar” yayınlanabilmektedir. Bütçe büyüklükleri, zaman içinde gözden geçirilerek
mevcut koşullara uyumlu duruma getirilir.

5.1.2. Kamu Kurumu Düzeyinde Mikro Planlama
Kamu kurumları, makro düzeyde orta ve uzun dönemde belirlenmiş temel ilke ve hedefleri göz
önünde tutarak kurum içinde faaliyetlerini ve kaynaklarını planlamak durumundadırlar. 5018
sayılı yasa uyarınca Türkiye’de yürürlüğe giren Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine göre,
kamu kurumlarının beş yıllık zaman dilimi için Stratejik Planları ile bunun bir yıllık izdüşümü
olan Performans Programlarını hazırlamaları gerekmektedir.
(1) Kamu Kurumunun Stratejik Planı
5018 sayılı yasaya göre, kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, OVP ile OVMP’larda
belirtilen ilkeler doğrultusunda kurumlarının misyon (kurumun varoluş nedeni) ve vizyonlarını
(ulaşılması istenen gelecekteki durum) oluşturmak; stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak; performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar.
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanmış “Stratejik Planlama Kılavuzu”na göre
stratejik plan, bir kamu idaresinin bulunduğu nokta ile ulaşmayı istediği durum arasındaki yolu
tarif eden bir belge olarak nitelendirilmiştir. Bunun için stratejik planın ilk aşamasında kurumun
misyon, vizyon ve ilkeleri belirtilir; ikinci aşamada kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile
bunlara ulaşmayı sağlayacak yöntemler belirlenir; son aşamada da faaliyet ve projeler yer alır.
2) Kamu Kurumunun Performans Programı
Stratejik planların çok yıllı olması sonucu bir yıllık bütçe ile bağlantısının kurulması için kurum
tarafından planın bir yıllık izdüşümü olarak performans programı hazırlanır.
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Performans Programı, kurumun stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda gerçekleştireceği
faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren bir
belgedir. Performans hedefleri, kurumun stratejik amaçları çerçevesinde stratejik hedeflerine
ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladığı performans seviyelerini gösteren çıktısonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri de performans hedeflerine ulaşmak amacıyla
yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan
araçlardır.
Kamu kurumu, stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için en öncelikli
olanlarını, alternatifleriyle değerlendirerek belirler; yıllık hedef(ler)i gerçekleştirecek olan
faaliyet/projeler belirlenir; her bir faaliyet/projenin maliyeti hesaplanarak bir mali yılda
ulaşılması beklenen hedef(ler) için gerekli kaynak ihtiyacı saptanır; kurumun yıllık performans
göstergeleri de ayrıca belirlenir. Böylece kamu kurumunun yıllık performans programı teklifi
hazırlanmış olur.
Kurum, yıllık bütçe teklifini performans programında belirtmiş olduğu amaç, hedef ve
maliyetler doğrultusunda hazırlar; en geç Eylül ayı sonuna kadar yatırım ödenek tekliflerini
Kalkınma Bakanlığına, cari ve transfer ödenek tekliflerini de Maliye Bakanlığına incelenmek
üzere yollar. Yapılan görüşmelerde bütçe tekliflerinde değişiklik yaptırılırsa, performans
programı da kurum tarafından yeniden gözden geçirilir. Benzer biçimde TBMM’de kabul
edilen bütçe büyüklüklerine göre kurumun performans programı nihai şeklini alır. 5018 sayılı
yasa uyarınca, her mali yılın ilk ayı içinde bakanlar, idarelerinin nihai performans programını
kamuoyuna açıklar.

5.2. Bütçenin Hazırlanma Aşaması
Bütçe hazırlığı, gider bütçelerinin hazırlanması, gelir bütçesinin hazırlanması ile bütçe
tasarısının hazırlanmasını kapsar.

5.2.1. Bütçenin Hazırlanması için Gerekli Belgeler
Kamu idareleri, bütçe tekliflerini Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe
Hazırlama Rehberi doğrultusunda düzenlerler. Kurumların yatırım programını hazırlama
sürecini yönlendirmek üzere de Kalkınma Bakanlığınca Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım
Programı Hazırlama Rehberi hazırlanır. Belirtilen belgeler en geç Eylül ayını onbeşine kadar
Resmi Gazetede yayımlanır.
Bütçe Çağrısı,gelecek mali yıl bütçesinin hazırlığında uyulması gereken genel esasları içeren
ve Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanın imzasıyla yayımlanan bir belgedir. Yatırım
Genelgesi de yatırım programının hazırlanmasında uyulacak genel esasları gösteren ve
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanın imzasıyla yayınlanan bir belgedir.
Bütçe Hazırlama Rehberi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçe tekliflerinin
hazırlanmasında esas olmak üzere kamu idarelerinin uyması gereken genel ilkeleri, nesnel ve
ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve
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tablo örnekleri ile diğer bilgiler içerir. Örneğin, 2012-2014 Dönemi Yatırım Programı
Hazırlama Rehberinde, belirtilen dönemde kamu kesimi yatırımlarının öncelikle sosyal
ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya
yönlendirileceği; kamu-özel işbirliği uygulamalarına ağırlık verileceği vb. hükümler
vurgulanmaktadır.

5.2.2. Gider Bütçelerinin Hazırlanması
5.2.2.1. Kamu İdareleri Tarafından Gider Bütçesinin Hazırlanması
Kamu idareleri, kalkınma planları, yıllık programlar, OVP ile OVMP’da belirlenen temel
büyüklükler ile ilke ve esaslar doğrultusunda hazırlamış oldukları stratejik plan ve performans
programındaki önceliklere göre ödenek tekliflerini hazırlarlar.
Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli İdareler, Orta Vadeli Mali Planda belirlenmiş ödenek tavanları
ile Bütçe Çağrısı-Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi-Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi yoluyla belirlenmiş genel ilke ve standartları da dikkate almak zorundadırlar.
Düzenletici ve Denetleyici Kurumlar, mali özerkliklerinin teminat altına alınması bakımından
Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan ilke ve esaslara uymak
zorunda değillerdir. Bununla beraber bu kurumların yatırımları da ilgili dönemin yatırım
programında gösterilir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar dışındaki Merkezi Yönetim kapsamındaki her kamu
idaresi, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini,
üç yıllık bütçeleme anlayışı doğrultusunda, Analitik Bütçe Sınıflandırmasındaki Kurumsal,
İşlevsel ve Ekonomik Sınıflandırma Sistemine göre ve gerekçeli olarak hazırlar; bütçe teklifleri
ile performans programı tekliflerini değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı’na yollarlar. Kamu idarelerinin yatırım ödenek teklifleri incelenmek üzere Kalkınma
Bakanlığına, diğer gider teklifleri de incelenmek üzere Maliye Bakanlığına en geç Eylül ayının
sonuna kadar yollanır. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ise, belirtilen inceleme sürecine
girmeden, hazırlamış oldukları bütçelerini Eylül ayı sonuna kadar doğrudan TBMM’ne
yollarlar; bilgi amaçlı olarak bir örnek de Maliye Bakanlığına yollanır.

5.2.2.2. Maliye ve Kalkınma Bakanlıklarında Gider Bütçesinin Şekillenmesi
Cari ve transfer ödenek teklifleri Maliye Bakanlığına, yatırım ödenek teklifleri Kalkınma
Bakanlığına verildikten sonra her iki kurum yetkililerince bütçe tekliflerinin önceden
belirlenmiş ilke, esas ve önceliklere uygun hazırlanıp hazırlanmadığını ayrı ayrı incelenir;
Maliye Bakanlığı bünyesinde Bütçe Uzmanları, Kalkınma Bakanlığında da Yatırım
Uzmanlarınca değerlendirmeler yapılır; bütçe tekliflerinin yerindeliğini belirlemek için
gerekirse, kamu idarelerini bütçe görüşmelerine çağırırlar. İdarelerin temsilcileri ile ayrıntılı
görüşmelerle ödenek tahsis edilecek en etkin faaliyet ve projelerin belirlenmesi,
amaçlanmaktadır.
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Makro açıdan ekonominin genel dengesi içinde kamu kesimi hedeflerini göz önünde tutmak;
Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenmiş bütçe tavanını sağlayabilmek; devletin gelir
büyüklüklerinin getirdiği sınırlamaları zorlamamak vb. amaçlarla kurumlardan ödenek
taleplerini genellikle kısmaları, istenir. Teknik olarak çözülemeyen sorunlar için siyasi çözüm
gerekebilir; Bakanlar arasında da çözümlenemeyen sorunlar, Bakanlar Kurulunda yapılacak
görüşmelerde Başbakanın çözümlemesine bırakılabilir.
Maliye Bakanlığı içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce idarelerin cari ve transfer
ödenek teklifleri, son olarak teknik yönden kontrol edilir; Maliye Bakanlığının kendi harcama
cetveli de eklenir. Öte yandan, idarelerin yatırım harcamalarına ilişkin proje talepleri, Kalkınma
Bakanlığınca incelenip onaylandıktan (vize edildikten) sonra, Maliye Bakanlığına gönderilir;
söz konusu proje ve tahsis edilen ödenek miktarı, ilgili hizmet programına aynen yerleştirilir.
Maliye Bakanlığı’nca Genel bütçeli ve özel bütçeli idarelerle düzenleyici ve denetleyici
kurumların tüm ödenekleri, yani ilgili mali yılda belirtilen hizmetler için harcama yapılabilecek
miktarları, topluca gösteren A Cetveli hazırlanır.
5018 sayılı yasada, Maliye Bakanlığının, bütçe kanun tasarısının hazırlanmasında idareler
arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olmasına; Kalkınma Bakanlığının, Genel Bütçeli
ve Özel Bütçeli İdare İdarelerin yatırım programında yer alan proje ödeneklerinin belirlenmesi
sürecinde, bütçe bütünlüğünün sağlanması açısından Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapmasına
ilişkin hükümler olmasına rağmen eskiden de tartışmalı olan bir konu halen devam etmektedir.
Merkezi Yönetim bütçesinin hazırlanma ve uygulanmasında parçalı yapının sıkıntıları devam
etmektedir.

5.2.3. Gelir Bütçesinin Hazırlanması
Gelir bütçesinin hazırlanmasından Maliye Bakanlığı sorumludur; gelir bütçesi Maliye
Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Bütçenin gelir miktar ve
dağılımı, sadece tahmine dayanır. Bütçenin ödenekleri, azami harcama limitini gösterir; yasama
organının izni olmadan aşılamazken bütçede yer alan gelirlerin asgari elde edilmesi beklenen
tutarı gösterdiğinden, gelirlerin daha az ya da fazla tahsil edilmesinin hukuki bir engeli yoktur.

5.2.3.1. Gelir Tahmin Yöntemleri
(1) Otomatik Yöntemler
Otomatik yöntemlerde, uygulanması biten son bir ya da birkaç yılın kesinleşen tutarları, yeni
yılın tahmini olarak kabul edilmekte; geçmiş yıllar gelir tutarları, üzerinde bazı düzenlemeler
yapılarak yeni bütçede aynen gösterilmektedir. Kişisel takdir ve tahminlere yer verilmediğinden
objektif yöntemler olarak olumlu bulunsalar da, fiyat istikrarı olmayan ekonomilerde durgunluk
veya yükseliş dönemlerinde yanıltıcı sonuçlar alınabilir. Bu nedenle çoğunlukla, istikrarlı
hükümetlerin kurulamadığı veya yürütme organına güvenin tam olmadığı dönemlerde
kullanılmışlardır. Otomatik yöntemlerde genellikle üç türden yararlanılmaktadır:
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Bir Önceki Yıl Yöntemi: Bir önceki yıl (2012) bütçe gelirlerinin kesinleşmiş tutarlarını,
tahmini yapılan mali yıl (2014) bütçesine esas alan bir yöntemdir. Örneğin, 2014 mali yılı bütçe
gelirlerinin belirlenmesi için hazırlıklar, 2013 yılında yapıldığından son ve kesin tutarlar, 2012
mali yılına ilişkin olanlardır; gelir tahsilatı tamamlanmış yıl olan 2012 mali yılının kesinleşmiş
tutarları, 2014 mali yılının tahmini tutarı olarak kullanılır. 2012 yılından sonra yeni vergiler
konmuş; vergi oranları değiştirilmiş vb. değişiklikler olmuşsa, bunlar göz önünde tutularak
düzeltmeler de yapılır.
Önceki Yıllardaki Artış Yöntemi: Bu yöntemde bir önceki yılın kesin gelir tutarını, daha
önceki yıllara ilişkin kesinleşen gelirlerin artışları ortalamasına göre arttırarak yeni yıl
bütçesinin geliri tahmin edilir. Örneğin, 2012 ve öncesi son beş yıldaki artış miktarlarının
toplamı beşe bölünerek bulunan ortalama artış miktarı, eldeki son kesin gelir tutarı olan 2012
yılı miktarına eklenerek 2014 yılı gelir bütçesini tahmin edilir. Benzer biçimde önceki yıllara
ilişkin artış miktarları yerine artış oranlarının ortalaması da kullanılabilir.
Ortalama Yöntem: Bu yöntemde son birkaç yılın kesinleşmiş gelirlerinin ortalaması, yeni yıl
bütçesinin gelir tahmini olarak kullanılır.
(2) Doğrudan Doğruya Tahmin Yöntemi
Bu yöntemde, geçmiş dönemlerdeki uygulamalardan yararlanılmakla beraber bunlara bağlı
kalmaksızın konjonktürdeki değişmeler, yeni mali yıla ilişkin değişiklikler, dış ilişkilerdeki
gelişmeler vb dikkate alınarak gelir tahmini yapılır; Maliye Bakanlığının geniş takdir yetisi
vardır.

5.2.3.2. Türkiye’de Gelir Tahminleri ve Sınıflandırılması
Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesinin gelirleri, doğrudan doğruya tahmin yöntemiyle
hesaplanmaktadır. Bütçenin gelir tarafının hazırlığı, Ağustos ayında başlayıp bütçe tasarısı
TBMM’ne sunuluncaya (Ekim ayı ortalarına) kadar devam eder; dolayısıyla 2014 bütçesinin
gelirleri tahmin edilirken hazırlığın yapıldığı 2013 yılının en azından ilk sekiz- dokuz aylık
gelirleri kesinleşmiş durumdadır; bu veriler yanında gelecek yıla ilişkin ülke içi veya dışı
ekonomik gösterge ve gelişmeler de dikkate alınarak bütçe gelirleri tahmin edilir.
Gelirler tahmin edilirken türlerine göre ayrıma tabi tutulur; vergi gelirleri, vergi dışı gelirler,
sermaye gelirleri ve alınan bağış ve yardımlar, ayrıca kendi içinde bölümlere, kesimlere ve
maddelere ayrılırlar. Tahmin edilen gelirler B Cetveli olarak anılan gelir cetvelinde gösterilir.
Maliye Bakanlığı, orta vadeli mali plan çerçevesinde bütçe gelir tahminlerini ilgili bütçe yılı
(2014) ile izleyen iki yıl (2015- 2016) ile birlikte üç yıl olarak Ağustos ayı itibarıyla yapar.
Gelirler tahmin edilirken analitik bütçe sınıflandırması kullanılır. Gelir açısından Analitik
Bütçe Sınıflandırması dört düzeyde yapılır: ilk düzeyde gelir türleri belirtilir; ikinci ve sonraki
düzeyler gelirin hangi ekonomik kaynaktan elde edildiğini gösterir. Merkezi Yönetim
Bütçesinde halen beş gelir türü vardır: 1.Vergi Gelirleri, 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,
3.Alınan Bağış ve Yardımlar, 4. Diğer Gelirler, 5. Sermaye Gelirleri. Örneğin, Vergi
Gelirleri’nin, ikinci düzeyi: Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler, Mülkiyet Üzerinden
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Alınan Vergiler vb. şeklinde sınıflanmakta; Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler’de
üçüncü düzey: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi olmakta; Gelir Vergisi’nde dördüncü düzey:
Beyana Dayanan Gelir Vergisi, Basit Usulde Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi vb. olmaktadır.
Özetle, gelirin ekonomik sınıflaması ikinci düzeyde verilmektedir.
Gelir bütçesi tahminlerinde ayrıca özel bütçeli idarelerle düzenleyici ve denetletici kurumların
gelir tahminleri yer almaz; belirtilen kurumlar, özel gelirlerini gösteren cetvellerini hazırlayıp
Maliye Bakanlığı’na gönderirler. Bu kurumların bütçeleri denk olmadığından bütçe
tekliflerinde Finansman Cetveli, hazırlarlar; bütçenin açık ya da fazla vermesi, bu cetvelde
gösterilmektedir. Söz konusu idare ve kurumların nakit olanakları ile bu olanaklardan
harcanması öngörülen tutarlar, Finansman Cetvelinde yer alır.
Özel Bütçeli İdarelerin gelir tahminleri içinde kendi özel gelirleri ile Hazine Yardımları yer alır.
İlgili birimlerin harcama tahminlerinden öz gelir tahminleri çıkarılarak hazine yardımı tutarı
hesaplanır. Hazine Yardımı, Maliye Bakanlığının transfer harcamaları içinde yer alır.

5.2.4. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Hazırlanması
Maliye Bakanlığı, bütçe tasarısının iki temel unsuru olan gider ve gelir bütçelerine ilişkin A ve
B Cetvellerini hazırladıktan sonra diğer eklerle birlikte Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı olarak
Bakanlar Kurulu’na sevk etmeden önce 1- 7 Ekim arasında Yüksek Planlama Kurulunun
görüşlerine sunar.
Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri en geç Ekim ayının ilk haftası içinde
Yüksek Planlama Kurulu’nda görüşülüp son şeklin verilmesinden sonra Maliye Bakanlığı’nca
konsolide edilen merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali
yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ne görüşülmek
üzere sunulur. Başka kanun tasarıları milletvekillerince de hazırlanabilirken, bütçe kanun
tasarısı sadece hükümetin teklifi olarak meclise sunulmaktadır.
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Uygulamalar

99

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütçe tekliflerinin hazırlanma aşamasında, bir mali yıl süresince uygulanacak bütçeye ilişkin
gider ve gelir tahminlerinin belirlenmesi; aralarında denge oluşturulması ve onayacak organa
sunulması işlemleri yapılır.
Harcamacı birimlerin yıllık bütçe tekliflerini hazırlarken kurumun orta ve uzun dönemde
ulaşmak istediği hedefler ve kaynak durumunu göz önünde tutması gerekir. Kurumların hedef
ve kaynakları ise ulusal düzeyde belirlenmiş hedefler ve kaynaklarla sınırlıdır; dolayısıyla bütçe
hazırlığı, önce planlamayı gerektirir.
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Bölüm Soruları
1.
Analitik Bütçe Sınıflandırmasında giderler için sadece ekonomik kodlama
yapılır. (Doğru / Yanlış); çünkü….
2.
Analitik Bütçe Sınıflandırmasında
uygulanır.(Doğru / Yanlış); çünkü…..

gelirlerde

fonksiyonel

kodlama

3.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, isterse yerel seçimden sonraki iki yıl için
stratejik planını hazırlayabilir. (Doğru /Yanlış); çünkü…..
4.
Eğitim, Türkiye için öncelikli bir konudur; dolayısıyla İstanbul Üniversitesi,
bütçesini hazırlarken kaynak bulmak kaydıyla giderlerini istediği gibi arttırabilir. (Doğru /
Yanlış); çünkü…..
5.
Orta Vadeli Program hazırlanırken ilgili dönemin Kalkınma Planı ile Yıllık
Program hedefleri dikkate alınmalıdır. (Doğru / Yanlış); çünkü…

ARAŞTIRMA KONULARI
1.
Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan dış ekonomik ilişkilere yönelik
hedefleri araştırınız
2.

2013 Yılı Programındaki dış ekonomik ilişkiler hedeflerini araştırınız.

3.

2013- 2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hedeflerini araştırınız

4.

2013- 2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan hedeflerini araştırınız.

5.
inceleyiniz

İstanbul Üniversitesinin 2013 yılı itibarıyla Performans Programı ile Bütçesini
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6. BÜTÇE KANUN TASARISI İLE EKLERİNİN HAZIRLANMASI VE
GÖRÜŞÜLÜP YETKİ ALMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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6.1. Bütçe Kanun Tasarısı ile Eklerinin Hazırlanması
Maliye Bakanlığı’nca, harcama ve gelir cetvelleri düzenlenip birleştirildikten sonra Bütçe
Kanun Tasarısı ile tasarıya girecek diğer cetvellerle tasarıya eklenecek belgeler hazırlanır.
(1) Bütçe Kanun Tasarısı, bütçe kanun metni ve ekli cetvellerden oluşur.
Bütçe Kanun Metni: ilgili mali yıl boyunca giderleri yapmak ve gelirleri toplamak için
yürütme organına verilen yetkiler ile bunlarla ilgili diğer hükümleri içeren maddelerden oluşur.
Bütçe kanunu metninin Birinci Bölümünde Gider, Gelir, Finansman ve Denge maddeleri yer
alır. Ayrıca, bütçe düzenine, bütçe uygulamasına, yatırım harcamaları, resmi taşıtlar, mahalli
idareler ve fonlara, devlet borçları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine, kamu personeline ilişkin
hükümler bulunmaktadır.
Kanun Eki Cetveller:
A Cetveli: Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin, kurumsal-fonksiyonel-finansekonomik sınıflandırma bazında ödenek dağılımını gösteren cetvel; ayrıca bütçe kanunun
başında ekonomik ve fonksiyonel ayrıma göre idarelerin ödenekleri topluca gösterilir.
B Cetveli: Merkezi yönetim kapsamındaki idareler tarafından ilgili mali yılda tahsiline devam
edilecek gelirler.
C Cetveli: Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri gelirlerinin dayandığı temel
hükümler.
E Cetveli: Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar.
F Cetveli: Özel bütçeli idarelerle düzenleyici ve denetleyici kurumların nakit imkanları ile
harcanması öngörülen tutarlar.
H Cetveli: Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel.
İ Cetveli: Çeşitli kanunlara göre Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırlara ait
cetvel.
K Cetveli: Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarları.
M Cetveli: Milli Eğitim Bakanlığı pansiyon ücretlerini gösteren cetvel.
O Cetveli: Ordu ihtiyaçları için alınacak hayvanların alım değerlerini gösteren cetvel
P Cetveli: Motorlu taşıtların ortalama alım değerlerini ve seferberlik tatbikatına katılacak
araçların günlük kira bedellerini gösteren cetvel.
T Cetveli: Kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri
V Cetveli: Vatani hizmet aylıkları.
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(2) Bütçe Kanun Tasarısına Eklenen Diğer Belgeler:
Milli Bütçe Tahmin Raporu: Anayasa ‘nın 162.maddesine göre Milli Bütçe Tahmin
Raporunun hazırlanıp merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenerek parlamentoya
sunulması gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanır; ülke ekonomisini yansıtan üç
sayfalık belgede gayrisafi milli hasıla, büyüme, kamu ve özel kesim kaynaklar- harcama
dengesi, gelecek mali yıldaki kaynaklar ve bunların kullanılma durumları, dış kaynak miktarı,
sabit sermaye yatırımları, fiyatlar dengesi, stok değişimi ve bunların özel ve kamuya ait
tutarları, toplam yatırım ve toplam tüketimlerle ilgili rakamsal bilgiler bulunur. Bu şekliyle,
bütçe kanun tasarısı ile ekonominin genel dengesinin nasıl şekilleneceği ortaya konmaktadır.
Bütçe Gerekçesi: Geçmiş yıllar ile gelecek üç yıla ilişkin bütçe gelir ve giderlerine temel teşkil
eden politikaları, amaçları ve hedefleri içerir. Maliye Bakanlığı’nca bütçe kanunundan ayrı bir
kitap olarak yayınlanan Bütçe Gerekçesinde Genel Ekonomik Durum, Bütçe Performansı, Gelir
Politikası ve Uygulamaları, Gider Politikası, Kamu Personel Sistemi, Saplık ve Sosyal
Güvenlik Sistemi, Kamu Borçları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme, Diğer Hususlar
bölümleri bulunmaktadır. 5018 sayılı yasadan bu yana, bütçe gerekçesi orta vadeli mali planı
tamamlayıcı nitelikte bir belge niteliğindedir.
Yıllık Ekonomik Rapor: Maliye Bakanlığı’nca, ülke ekonomisinin tarihsel bir süreç içinde
değerlendirildiği bir rapordur. GSMH, cari işlemler dengesi, sermaye hareketleri, kamu ve özel
ekonomi harcamaları ve gelirler, fiyatlar ve ücretler, istihdam düzeyi, üretim ve tüketim,
Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler ve yapılan düzenlemeler, uluslararası ekonomik gelişmeler
ve dünya ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgiler, istatistiksel verilere dayanılarak verilmektedir.
Vergi Harcamaları Cetveli: İlgili mali yılda uygulanacak olan vergi politikasına göre bazı
sektörlerden vergi alınmasından vazgeçilmesi söz konusu ise, mali saydamlık ilkesine göre,
vazgeçilen vergi gelirlerinin listelenerek duyurulması gerekir. Vergi Harcamaları Cetveli
(Vazgeçilen Kamu Gelirler Cetveli)nde mali yıl içinde yararlanılacak vergi muafiyeti, istisnası
ve indirimler, tür ve tutar olarak yer alır.
Borç Yönetimi Raporu: Hazine Müsteşarlığı, ilgili yılda dış kaynaklardan sağlanan finansman
imkânları, kamu kurumlarına verilen hazine garantilerinin miktarı, risk hesabı ile ilgili işlemler,
alınan – verilen hibeler, mali piyasaların durumu vb konularda Borç Yönetimi Raporu adıyla
bir rapor hazırlar; bu rapor, bütçe kanun tasarısına eklenir. Ayrıca, ilgili konulardaki gelişmeler,
her üç ayda bir Bakanlar Kurulu ile TBMM’ne gönderilir.
Mahalli İdarelerin Gelir ve Harcamaları, Sosyal Güvenlik Kurumlarının Gelir ve
Giderleri, Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Bağlı Döner Sermaye
İşletmelerinin Gelir ve Giderleri, Bütçe Dışı Fonların Gelir ve Giderleri ile Merkezi
Yönetim Bütçesinden Yardım Alan İdare, Kurum ve Kuruluşların Listesi vb. de bütçe
kanun tasarısına eklenen belgelerdir. Böylece, Merkezi Yönetim Bütçesi aracılığıyla yapılacak
faaliyetler, harcamalar, gelir kayıpları vb. açıklıkla izlenebilir duruma getirilmiş olur.

110

6.2. Bütçe Tasarısının Görüşülüp Yetki Alması
Devletin harcama ve gelirlerini belirleme, yani bütçe yapma hakkı, toplum adına yasama
organına aittir. Türkiye’de de yürütmenin hazırladığı Merkezi Yönetim Bütçe kanun tasarısı,
TBMM’de görüşülür; gerekli değişiklikler yapılarak onanır; böylece, yasama belirli bir süre
gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması için toplum adına yürütmeye izin vermiş olur.

6.2.1.Genel Bilgiler
Yasama Organındaki tüm üyelerin her konuda ve özellikle bütçe gibi bir teknik konuda yeterli
bilgi sahibi olmaları beklenemez; tümü adına daha az sayıda ve konuyu milletvekillerinin bütçe
kalemlerinin ayrıntılarıyla uğraşması zaman kaybını da önler; bu nedenle bütçe tasarısı, yasama
organında görüşülürken, önce meclis üyeleri arasından belirlenen bir uzmanlık komisyonunda
incelenerek tartışılmakta; daha sonra genel kurulda ele alınmaktadır
Komisyonların yapısı da ülkelere göre değişmektedir. Üyeleri, bir yasama dönemi için
belirlenen daimi komisyonlarda, seçim yapılıp yasama organı yenileninceye kadar komisyon
üyeliği devam eder. Yıllık komisyonlarda ise her yasama yılı başında üyelik seçimi yenilenir.
Konuyu bilen kişilerin tüm yasama dönemi boyunca görevde kalmaları, komisyonun bir
anlamda yürütmeye katılması gibi bir sonuç çıkarabilir; buna karşılık üyeliklerin her yıl
tekrarlanması da sorunları öğrenemeden bütçe görüşmelerinin yapılması gibi olumsuzluklar
doğurabilir. Yasama organı içinden seçilen üyeleriyle gerek daimi gerekse yıllık komisyonlar
sınırlı üyeli komisyonlar olarak tanımlanır. Sınırsız üyeli komisyon kavramı ise, bütçe
tasarısının tüm meclis üyelerince sanki birer komisyon üyesiymişler gibi incelenmesini,
açıklamaktadır. Açık komisyon yöntemi de denilen bu uygulama gereken etkinliği
taşımamaktadır.
Türkiye’de yıllık bütçe komisyonu yöntemi geçerlidir; ama üye seçimi her yıl tekrarlanmaz; bir
yasama döneminde iki seçim yapılır; ilk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre için
seçilenlerin görev süresi üç yıldır; görev süreleri, yenileninceye kadar devam ederler. Plan ve
Bütçe Komisyonu, 40 milletvekilinden oluşur. İktidar grubu ya da gruplarına en az yirmibeş
üyelik verilmek kaydıyla siyasi parti grupları ve bağımsızlar genel seçimdeki oy oranlarına göre
komisyonda temsil olunurlar.
TBMM’ndeki gerek Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerekse Genel Kurul’daki görüşmelere
ilişkin çalışmalar, TBMM yapısı içindeki Bütçe Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

6.2.2. Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’de
Görüşülmesi
Anayasa ve 5018 sayılı yasa uyarınca hükümetin hazırlamış olduğu Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı ve ekleri, 1 Ocak olan mali yılbaşından 75 gün önce, bir başka deyişle 17 Ekim
tarihine kadar TBMM’ne hükümetin teklifi olarak sunulur. Meclis Başkanlığı’nca incelenmek
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilir.
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6.2.2.1. Plan ve Bütçe Komisyonunda Ön İnceleme
Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri, komisyon üyeleri (özel
raportörler) arasında dağıtılır; kapsamı geniş olan bir kurumu birkaç raportör paylaşırken bir
raportör birkaç kurumu üstlenebilir; bütçe tasarısındaki ödenek teklifleri ile geçmiş yıl
ödeneklerinin yanı sıra gelecek iki yıla ilişkin olanlar da incelenir; kurum yetkilileri (bakan,
müsteşar, rektör, genel müdür), açıklamaları için davet edilir. Her raportör, incelediği kurum
bütçesi üzerinde yararlı gördüğü değişiklikleri yapar; gerekçesiyle birlikte rapor halinde
düzenler; bu şekilde hazırlanan raporlar Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı’nda (Genel
Raportör- komisyon sözcüsü) toplanır. Değişiklik önergelerinde Maliye Bakanlığı, bütçe
dengesi, Kalkınma Bakanlığı kalkınma planı, yıllık programlar, Orta Vadeli Program, Hazine
Müsteşarlığı nakit dengesi açılarından görüş bildirirler.
Gelir bütçesini inceleyen raportörler de tahminlerin isabet derecesini araştırıp hazırladıkları
komisyon başkanına verirler; Genel Raportör, özel raporları özetler; bütçenin tümü hakkında
endi görüşlerini ekleyerek ilgili yılın Bütçe Komisyon Raporunu düzenler.

6.2.2.2. Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Görüşülmesi
Komisyon üyeleri, isterlerse diğer milletvekilleri, Maliye Bakanlığı yetkilileri, basın
mensupları komisyon salonunda hazır bulunurlar. Maliye Bakanı, bütçe gerekçesini açıklama
niteliğindeki bütçeyi sunuş konuşmasını yapar; bütçenin tümü görüşülmeye başlanır; komisyon
üyeleri bakana soru sorarlar; komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de soru sorabilirler; ama
karar alma aşamasında oy haklar yoktur. Genel görüşme birkaç gün sürebilir.
Bütçenin 1. maddesi olan toplam gider ödenek teklifi okunur; harcama bütçelerinin görüşülmeoylama aşamasına A Cetveli protokol sırasıyla başlanır: önce ilgili bakanın açıklaması dinlenir;
örneğin, devlet üniversiteleri TBMM’de siyasi olarak Milli Eğitim Bakanı temsil eder; sonra
kurum bütçesinin tümü görüşülür. Daha sonra, kurum bütçesindeki her bir bölüm (analitik bütçe
sınıflandırmasının birinci düzet ekonomik kodlama) içindeki maddeler (fonksiyonel bütçenin
üçüncü düzeyi) ayrı ayrı oylanır; bölümün tümü oylanır; bölümler tamamlanınca kurum bütçesi
oylanır. Özel raportörün ve komisyon üyelerinin tasarı üzerinde değişiklik teklifi varsa,
oylamada öncelikle ele alınır; komisyon içi oylamada kabul edilmezse, hükümetin tasarısı,
oylanır. Gider bütçeleri bittikten sonra, bütçe kanun metninin 1. maddesi oylanır. Gelir tahmin
tutarını gösteren 2.madde okunur; gelir bütçesi (vergi gelirleri, vergi dışı gelirler vb. bölümler
halinde) görüşülmeye ve oylanmaya başlanır; bittiğinde 2.madde oylanır. Daha sonra, kanun
tasarı metnindeki diğer maddeler ve ekli cetveller, komisyonun oyuna sunulur. Oylama işlemi
bittiğinde, bir yanında hükümetin teklif ettiği rakamlar, diğer yanda komisyonun kabul ettiği
rakamların yer aldığı şekliyle Bütçe Komisyonu Raporu bastırılıp 550 milletvekiline dağıtılır.
Plan ve Bütçe Komisyonu, yürütmenin bütçe tasarısı üzerinde TBMM adına ilk incelemeyi
yapmış olur. Komisyon, bütçe tasarısındaki ödenek fazlalığı- eksikliği üzerinde gerekli
incelemeleri yaparak TBMM Genel Kurul’unu aydınlatır. İhtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe
Komisyonu, bütçelerin teknik olarak yeterince tartışıldığı; bütçedeki giderlerin arttırılabileceği;
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gelirlerin kısılabileceği son yerdir. Yine de mali denkliği ya da parti disiplinini bozmamak için
komisyonda hükümetin tasarısı üzerinde değişiklik yapılmayabilir.

6.2.2.3. Tasarının TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülme Aşamasındaki
Kısıtlamalar
1982 Anayasası uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu’na bütçe kanun tasarısı üzerindeki çalışma
için 55günlük bir süre tanınmaktadır. Kanun tasarısının mali yılbaşından 75 gün önce
TBMM’ne teslim edildiği düşünülürse, Meclis Genel Kurulu’na tasarıyı ve komisyon raporunu
incelemek ve oylama yapmak için yaklaşık 20 gün kalmaktadır. Bu sürenin içinde komisyon
raporunun bastırıp milletvekillerine dağıtılması ve ondan sonra da 48 saat bekleme süreleri de
olduğu, dikkate alınırsa Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri için yaklaşık 15-16 günlük bir zaman
kalmaktadır. Bu nedenle, tasarının TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde sorun
yaşanmaması için bazı önlemler alınmaktadır. Milletvekillerinin Genel Kurul’da verecekleri
değişiklik önergelerinde süre ve kapsam yönünden kısıtlamalar vardır.
Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde süre kullanma teorik olarak üç şekilde
gerçekleşebilir:
(1) Görüşmelerde tam söz serbestliği tanınması: Her milletvekiline istediği kadar
konuşma süresi tanınması, görüşmeleri uzatır; bütçe zamanında onanamaz.
(2) Görüşmelerin belli bir tarihte sona ermesi: Görüşmelerin kaç günde tamamlanacağı
önceden belirlenirse ilk yöntemin olası sıkıntıları ile karşılaşılmaz.
(3) Genel süreye kısıtlama getirilmesinin yanı sıra, konuşma sürelerinin de kısıtlanması:
Her bir konuşmaya “beş dakika kuralı” vb. süre kısıtlamalar konarak süre
sarkmaları, dolayısıyla bütçenin zamanında onanamaması riski önlenmeye çalışılır.
Türkiye’de bütçe komisyonundan gelen tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda mali yılbaşına kadar
kalan sürede (15-16 günde) tamamlanmak zorundadır; konuşma süreleri de kısıtlıdır.
Genel Kurulda, bütçe tasarısı üzerinde yapılacak değişikliklerde:
(1) Sınırsız yetki tanınabilir: Milletvekillerinin hükümetin bütçe teklifi üzerinde
diledikleri değişiklikleri yapmaları (harcamaları arttırıp gelirleri kısmaları), bütçe
denkliğini bozacağından sakıncalı bir yöntemdir.
(2) Kısıtlı yetki tanınabilir: “Seçmene selam” niteliğinde olmaması için, Türkiye’de
Anayasa gereği, milletvekilleri Genel Kurul’da sadece giderleri azaltıcı ve gelirleri
arttırıcı öneriler getirebilirler; milletvekilleri görüşlerini, her bir bütçenin tümü
hakkındaki görüşmeler sırasında açıklayabilirler; bütçede değişiklik yapılması
önerileri, görüşme yapılmadan oylanır
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6.2.2.4. Tasarının TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülüp Onanması
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının genel kurulda görüşülmesi, Başbakan’ın açılış
konuşmasıyla başlar. Bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde teknik konulardan çok siyasi
konuşmalar yapılır; hatta, “bütçenin meclis genel kurulundaki görüşmelerinde her şeyden söz
edilir; ara sıra bütçeden de söz edilir”, deyişi, yaygın bir söylemdir.
Genel Kurulda 20 günlük süre içindeki görüşmeler, Komisyonda olduğu gibi, tasarının 1.
maddesinin görüşülmesiyle başlar; kurum bütçelerin tümü üzerinde görüşmeler yapılır; A
Cetveli aracılığıyla protokol sırasıyla her bir kurum bütçesinin sadece Bölümleri (Komisyonda
ayrıntılı olarak önce maddeler, sonra bölümler görüşülürken) görüşülüp oylanır; tüm kurum
bütçelerinin bölüm ve kurum toplam ödeneklerinin oylaması bitince, bütçenin 1. maddesi olan
toplam ödenek tutarı oylanır. Daha sonra, gelir maddesi okunur; B Cetveli aracığıyla gelirler
ele alınır; bölüm itibarıyla gelirlerin oylaması tamamlanınca bütçenin 2. maddesi oylanır; 3.
madde ile diğer maddelerin oylaması bitince bütçenin tümü oya sunulur; “evet” oyları daha
yüksekse, bütçe kabul edilmiş; “hayır” oyları yüksekse bütçe reddedilmiş olur.
Bütçe, Cumhurbaşkanı’na onaylanmak üzere yollanır; Cumhurbaşkanı’nın bütçeyi
onaylamayıp meclise geri yollaması söz konusu değildir; yani, Cumhurbaşkanı’nın bütçeyi
veto yetki yoktur. Onaylanan bütçe, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Öte
yandan, Kalkınma Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak Kamu Yatırım
Programı’nı hazırlar; bütçe kanunu yürürlüğe girdikten itibaren on beş gün içinde Bakanlar
Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanır.

6.2.2.5. Meclisin Bütçeyi Onama ve Reddetme Yetkisi
Meclisin bütçeyi onama yetkisi, onamama- reddetme ihtimalini de ortaya çıkarır. Bütçenin
reddi, aslında hükümete güvensizlik göstergesidir; ilk siyasi sonuç olarak bütçe teklifi kabul
edilmeyen hükümetin görevden çekilmesine gerek duyulur; ikinci aşamada da meclis
feshedilebilir; halkın- seçmenin hakemliğine başvurulur; yeni seçimle oluşturulan yeni meclis,
yeni hükümetin bütçesine onay verir.
1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülebilmesi; dolayısıyla
bütçenin reddi ile de hükümetin çekilmesi, söz konusudur. 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu
kurulamazsa; kurulup da güvenoyu alamazsa, Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı’na danışarak
seçimlerin yenilenmesine karar verebilir; böylece meclis de fesholur. Kısaca, bütçenin reddi iki
ayrı siyasi sonuç doğurur.

6.3. Geçici Bütçeler
Yürütmenin bütçeyi yeni mali yıla yetişecek sürede hazırlayamaması veya bütçe zamanında
hazırlanmış olsa da yasama organındaki görüşmelerin uzamasıyla bütçe, zamanında
onaylanamaz; ya da bütçe yasama organında reddedilebilir; bu durumlarda bütçe yeni mali yılda
uygulanamaz. Geçmişte Türkiye’de her üç durum da yaşandığından mali yılda kamu
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faaliyetlerinin durması riski ile karşılaşılmıştır. Kamu faaliyetlerinin sürekliliğini bozmamak
için geçici bütçe yöntemine başvurulur.
Kimi ülkelerde geçmiş mali yıl için kabul edilmiş olan ödeneklerin belirli veya belirsiz bir süre
için uygulanmasına devam edilir; bir anlamda geçmiş mali yılın süresi uzatılır; kimi ülkelerde
meclis tarafından kabul edilmemiş de olsa yeni bütçe projesi, geçici bir süre uygulanır.Asıl
bütçe onaylanıp yürürlüğe girdiğinde, geçici bütçeyle yapılmış harcamalar ve toplanmış gelirler
için mahsup işlemi yapılır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, geçici bütçeye başvurmanın
sakıncaları vardır:
-

Genelde son dakikada kabul edilen geçici bütçeyle yeni mali yıl için tasarlanan
hizmetler, yatırımlar gecikir veya aceleye gelir;

-

Geçici bütçede bölüm itibarıyla onama kuralına uyulmadığından, meclisin denetim
yetkisi zayıflar;

-

Ödenekler zamanında yerlerine ulaştırılamaz; mahsup işlemlerinde hesaplar
karışabilir.

Geçici bütçe yöntemini, yaratacağı sakıncalardan ötürü, maliyeciler “Mali yıla girmeden önce
bütçenin onanması” kuralının geçerli olduğu ülkeler için, önermezler. Buna karşılık, bütçeleri
mali yıla girdikten sonra onanan ülkelerde geçici bütçe uygulaması olağan ve yararlı, bulunur.
Türkiye’de 1982 Anayasası ile devlet bütçesinin mali yılbaşına kadar karara bağlanması
zorunlu tutulduğundan günümüzde, genel seçimlerin gecikmesiyle meclisin toplanamaması
veya hükümetin kurulamaması ile bütçenin reddedilmesi gibi istisnai durumlar için geçici
bütçe yöntemi, gerekmektedir.
Türkiye’de zaman içinde geçici bütçeye başvurulduğunda farklı yöntemler uygulanmıştır;
günümüzde geçici bütçe, 5018 sayılı yasa hükümlerine göre düzenlenmektedir: Buna göre
hazırlanan geçici bütçe kanun tasarısında:
-

Bir önceki yıl bütçesindeki başlangıç ödeneklerinin belli bir oranı, esas alınarak
geçici bütçedeki ödenekler, belirlenir; meclisin onayladığı tasarı, geçici bütçe
kanunu olarak yürürlüğe girer;

-

Uygulama altı ayı geçemez;

-

Cari yıl bütçesi yürürlüğe girince geçici bütçe uygulaması sona erer; o tarihe kadar
yapılan harcamalar, girişilen yüklenmeler, tahsil oluna gelirler, cari yıl bütçesine
dahil edilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anayasa’nın 162. maddesi gereğince, bütçe kanun tasarısı, mali yılbaşından en az yetmiş beş
gün önce hükümetin tasarısı olarak TBMM’ne sunulur. Bütçe kanun tasarısı, kanun metni ile
harcama ve gelir cetvellerinden oluşur. Tasarının yanı sıra, Milli Bütçe Tahmin Raporu başta
olmak üzere bir dizi belge de görüşmelerde yol gösterici olması için Meclis’e sunulur.
Türkiye’de bütçenin reddi, geçici bütçe yöntemine başvuruyu gerektirir.
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Bölüm Soruları
1.
çünkü….

Türkiye’de geçici bütçe uygulamasına gerek olmamıştır. (Doğru / Yanlış);

2.
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı, doğrudan doğruya Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülür. (Doğru / Yanlış); çünkü….
3.
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı’nın Bütçe Uzmanları çalışır.
(Doğru / Yanlış); çünkü….
4.
Milletvekilleri, halkın temsilcileri olarak Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe
görüşmelerinde tam söz serbestliğine sahiptirler. (Doğru / Yanlış); çünkü…..
5.
Her kanun tasarısı gibi, milletvekilleri de hükümetten ayrı olarak bütçe kanun
tasarısı hazırlarlar; mecliste önce hükümetin tasarısı görüşülür; uygun bulunmazsa,
milletvekillerinin teklifi ele alınır. (Doğru / Yanlış); çünkü….

ARAŞTIRMA KONULARI
1.

2013 yılına ilişkin Milli Bütçe Tahmin Raporu’nu inceleyiniz.

2.

2012 Yılık Ekonomik Rapor’undaki iktisadi büyüklükleri inceleyiniz.

3.

2013 mali yılı Bütçe Gerekçesini inceleyiniz.

4.

2013 mali yılı bütçe büyüklüklerini araştırınız.

5.

Mevcut İçtüzüğe göre TBMM’de hangi komisyonlar bulunmaktadır?
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7. BÜTÇENİN YÜRÜTÜLÜP UYGULANMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bütçenin yürütülüp uygulanma aşamasında öngörülen gelirler toplanır; ihaleler gerçekleşir;
harcamalar yapılır; gelir ile gider arasında mali yıl içinde denge sağlanır (hazine işlemleri) ve
tüm gelir- gider hesaplarının kayıtları tutulur (devlet muhasebesi).
Bu bölümde, bütçeyi uygulayan örgütler, gelir bütçesinin uygulanması ve gider bütçesinin
uygulanmasından sorumlu kişilerle ödenek işlemleri hakkında bilgi verilecektir. Kamu
kesiminde ihale işlemleri, bir giderin gerçekleşme aşamaları, hazine işlemleri ve muhasebe
işlemleri ise gelecek bölümlerde ele alınacaktır.
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7.1. Bütçeyi Uygulayan Örgütler
Mali yıl içinde gerçekleştirilecek bütçenin uygulanma işlemlerinden esas itibarıyla yürütme
organı (hükümet) sorumludur; devletin çeşitli daire ve kurumları (harcamacı birimler), Bütçe
Kanunu ile kendilerine verilen ödenekleri kullanır ve kayıtlarını tutarlar; istisna olarak,
Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri’nce, TBMM bütçesi ile Sayıştay
bütçesi TBMM Başkanlığı’nca yürütülür. Genel bütçe gelirlerinin toplanmasından esas
itibarıyla Maliye Bakanlığı; hazine işlemlerinin yürütülmesinden Başbakanlığa bağlı Hazine
Müsteşarlığı sorumludur.

7.1.1.Maliye Bakanlığı’nın Merkez Örgütü
Maliye Bakanlığı merkez örgütünde Bakan, Müsteşar, Müsteşar yardımcıları, Danışma
ve Denetim Birimleri, Ana Hizmet Birimleri, Yardımcı Birimler ile Bağlı Kuruluşlar,
İlgili Kuruluşlar ve İlişkili Kuruluş bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı merkez örgütü içinde bütçe ile doğrudan ve en fazla görevli daire Bütçe ve
Mali Kontrol (BÜMKO) Genel Müdürlüğü’dür. BÜMKO, Merkezi Yönetim Bütçesine
ilişkin planlama ve hazırlık aşamalarındaki (gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider
tahminleri ile hedef bütçe dengesini ve gerektiğinde borçlanma durumları ile kamu idarelerinin
ödenek öneri tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Planı hazırlamak; ayrıca merkezi yönetim
bütçe kanun tasarısının hazırlanmasında genel ilke ve standartları belirlemek; kamu idareleri
arasında eşgüdümü sağlamak) görevlerinin yanı sıra merkezi yönetim bütçesinin, belirlenen
genel ilke ve politikalarla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlayan birimdir. 1050 sayılı
yasanın uygulandığı dönemde BÜMKO bünyesindeki Bütçe Dairesi Başkanlıkları, devlet
kurumlarında Genel Müdürlük adına bütçe uygulamasında görev yaparlardı; 5018 sayılı yasa
ile merkezi yönetime dahi kurumlarda bütçe uygulama yetkisi, merkezden alınıp kurumlara
verilmiş; her kurumun kendi elemanlarından oluşan Strateji Daire Başkanlıkları (İstanbul
Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı) kendi kurumlarının bütçe uygulamasından sorumlu
tutulmuşlardır.
Muhasebat Genel Müdürlüğü; kamu hesaplarının muhasebe sistemini, genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine uygun oluşturmaktan; genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devlete ait taşınmaz malların yönetim ve denetiminden
sorumludur.
Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, hazinenin açtığı veya hazineye
yönetilmiş davaların hukuki yönüyle ilgilenir; hazine avukatları bu birim bünyesinde çalışırlar.
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü, devlete intikal eden taşınır
mallar ile genel bütçeli dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar
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verilenlerin satışını yapmaktan; gümrük denetimine tabi her türlü eşya için açık saha, ambar,
antrepo vb. depolar işletmekten sorumludur.
Gelir İdaresi Başkanlığı, ülkemize gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak;
genel bütçeye ait vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak vb görevleri yerine getirmek
üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur; kendi bütçesi Maliye Bakanlığı
bütçesinden ayrı ve genel bütçe kapsamında yer almaktadır. Genel Bütçeye ait gelirlerin
tahsilinde taşra örgütünden yararlanır; taşrada Vergi Dairesi Başkanlıkları, başkanlıkların
olmadığı yerlerde Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Vergi Dairesi Şubeleri, gelirlerin
toplanmasından sorumludurlar.

7.1.2. Maliye Bakanlığı Taşra Örgütü
5018 sayılı yasa ile taşrada devlet (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü) harcamaları ile ilgili
işlemler il düzeyinde defterdarlıklar (İstanbul Defterdarlığı); gelir işlemleri ile ilgili işlemler
de Vergi Dairesi Başkanlığı’nca yapılmaktadır. İlçe düzeyinde defterdarın temsilcisi olan mal
müdürlüklerinde gelir, muhasebe memurları, vergi dairesi müdürlüğü, gereken yerlerde de
milli emlak müdürlüğü, bulunmaktadır.

7.1.3. Bütçenin Uygulanmasında Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı, nakit ve borç yönetiminden sorumludur. Müsteşarlık, Başbakanlığa bağlı
olup merkez, taşra ve yurtdışı örgütlerinden oluşur; uygulamada devlet bakanlarından birisi,
Hazine Müsteşarlığına ait yetkileri kullanmak üzere Başbakan tarafından hazineden sorumlu
bakan olarak atanır. Hazine Müsteşarlığı, her türlü iç ve dış borçlanma, yurt dışından hibe
alınması, borç ve hibe verilmesi ile bunlara ilişkin geri ödemeler, Hazine garantileri, Hazine
Alacakları, nakit yönetimini ilgili mevzua gereğince yerine getirir.
Hazine Müsteşarlığı’nın devlet bütçesi ile ilgili işlemleri, bünyesindeki Kamu Finansmanı
Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir; gelirler toplanıp harcamalar yapılarak hazine
işlemleri yürütülür; devlete ait nakit, kıymetli maden ve diğer değerler korunur; değerlendirilir
ve yönetilir; böylece, hazine varlığı değerlendirilir.

7.1.4. Harcamacı Kurumlar
Kendi kurum bütçe tekliflerini hazırladıkları gibi, harcamacı kurumlar aynı zamanda
bütçelerinin uygulanmasından da sorumludurlar. Ayrıntılı açıklamalar, gider bütçesinin
uygulanmasına ilişkin başlık içinde ele alınacaktır.

7.2. Gelir Bütçesinin Uygulanması
7.2.1. Gelir Tahsilinde Yasal Çerçeve
Bütçe yasasının B Cetvelinde tahmini tutarları verilen genel bütçe gelirlerinin her biri bir yasaya
dayanır; gelirlerin yasal dayanaklarına uygun bir şekilde tahsil edilmesine gelirlerin toplanması
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denir; bu gelirlerin ilgili mali yılda tahsil edilebilmesi için bütçe yasasının C Cetvelinde yasal
dayanakları ile gösterilme zorunluluğu vardır.
5018 sayılı yasada, bütçe gelirlerinin tahsilinde uyulacak ilkeleri belirlemiştir;
- Maliye Bakanlığı, gelir politikaları ve uygulamaları konusundaki ilkeleri, amaçları, stratejileri
ve taahhütleri her mali yıl başında kamuoyuna duyurur;
- Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini kolayca yerine
getirmeleri için gerekli hizmetler sağlanır;
- Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir;
- Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için gerekli
önlemleri alır.
Genel Bütçe gelirlerinin en önemlisi, vergilerdir. Vergi Teorisi derslerinden hatırlanacağı gibi,
vergilerde, birbirini izleyen aşamalardan geçerek tahsil aşamasına gelinir:
Verginin Tarhı: vergiyi doğuran olayın, vergi yükümlüsünün ve konusunun belirlenmesinden
sonra vergi borcunun miktarının yasalarda belirtilmiş matraha ve vergi oranlarına göre gelir
idaresince hesaplanmasıdır. Beyana dayalı vergilerde ise vergi borcunu, mükellef
hesaplamaktadır.
Verginin Tebliği: tarh edilen verginin zaman aşımı süresi içinde yetkililerce vergi
yükümlüsüne yazı ile duyurulmasıdır; bir başka ifadeyle vergi borcunun yükümlüye
bildirilmesidir.
Verginin Tahakkuku: tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken duruma getirilmesidir.
Beyana dayanmayan vergilere karşı vergi yükümlüsünün dava açma hakkı vardır; süresi içinde
dava açılmazsa süre sonunda vergi tahakkuk eder. Dava açılmışsa, uyuşmazlığın yargı
organlarınca karara bağlanması, beklenir; verginin tahakkuku, kesinleşmesi demektir; vergi
tahsil edilebilir duruma gelir. Kısaca, tebliğ olunan vergiye itiraz edilmemesi veya Vergi
Mahkemesi / Bölge İdare Mahkemesi / Danıştay’da itiraz edilmesi ve sonucun devlet lehine
gerçekleşmesi durumlarında verginin kesinleşmesi, durumudur.
Verginin Tahsili: tahakkuk ederek tahsil edilebilir duruma gelen verginin, vergi yükümlüsü
tarafından doğrudan doğruya bağlı olduğu vergi dairesine ödenmesi veya banka ya da posta
aracılığıyla hazine hesabına yatırılma aşaması; verginin ödenmesidir.
Ödenebilir durumuna gelen verginin tahsili için gelir teşkilatı gerekir.

7.2.2. Gelir Teşkilatı
Maliye Bakanlığı örgütü, genel bütçe gelirlerinin tahsilinden sorumludur:
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Taşrada vergi gelirine ilişkin işlemler, Vergi Dairesi Başkanlıkları’nca (yoksa Vergi Dairesi
Müdürlükleri’nce) yapılır; vergi yükümlüsü, ya bağlı olduğu vergi dairesinin veznesine
doğrudan veya banka / posta / eposta aracılığıyla dolaylı olarak vergisini yatırır. Tahsil edilen
vergi tutarı, hazine hesabına geçer.
Merkezde işlemler Gelir İdaresi Başkanlığı’nda son bulur. Maliye Bakanlığı’na bağlı bir
kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri:
- Maliye Bakanlığı’nı belirlediği devlet gelirleri politikasını uygulamak;
- Vergi ve benzeri gelirleri, en az maliyetle toplamak;
- Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak;
- Mükellefleri, vergiye ilişkin hak ve ödevleri konusunda bilgilendirmektir.
Maliye Bakanlığı, bazı bakanlıklara da gelir toplamaları için yetki verir; örneğin, Dışişleri
Bakanlığı, konsolosluk harçlarını; İçişleri bakanlığı, pasaport harçlarını; Adalet Bakanlığı
mahkeme harçlarını tahsil eder ve hazine hesabına aktarırlar. Genel bütçeli kurumların
kendi gelirleri olmadığından B Cetvelinde yer alan, yasal dayanakları C Cetvelinde gösterilen
ve mali yıl süresince hazinede toplanan gelirlerden yararlanırlar.
Özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, giderlerini tahsilatını yaptıkları
ve kendilerine ait hesaplarda tuttukları gelirlerinden karşılarlar; her bir kurumun gelir
bütçesinde kendi gelirleri ve kanuni dayanakları, yer alır; kendi gelirlerinin yetmediği
harcamaları için de genel bütçe içindeki hazineden finansman desteği alırlar.

7.3. Gider Bütçesinin Uygulanması
Gider bütçesinin uygulanmasında öncelikle ödenekler harcama programına bağlanır;
yüklenmeye (taahhüde) girişilir; harcama yetkilisi tarafından harcama talimatı verilir; iş
gerçekleştirilir (mal- hizmet alınır) ve belgelendirilir; işlemler mali kontrol yetkilisince kontrol
edilir; muhasebe yetkilisi tarafından ödeme yapılarak muhasebeleştirilir. Dönem sonu itibarıyla
da bütçe hesapları kapatılır.

7.3.1. Gider Bütçesinin Uygulamasındaki Sorumluluklar ve Sorumlular
5018 sayılı yasa, bütçede siyasi, hesap verme ve mali sorumluluk şeklinde üç ayrı
sorumluluktan söz etmektedir.
Bakanlar: siyasi ve hesap verme sorumluluğundadırlar; hükümetin önceden belirlenmiş
politikalarına, kalkınma plan ve programlarına, orta vadeli program ile orta vadeli mali plana
ve kurumunun stratejik planına uygun bütçelerinin hazırlanmasından; kamu kaynaklarının
etkin-verimli- ekonomik bir şekilde kullanılmasından Başbakana ve TBMM’ne karşı sorumlu
tutulmuşlardır.
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Üst Yöneticiler: idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin makro planlara ve yıllık
programlara uygunluğundan, kaynaklarının etkin –ekonomik- verimli kullanılmasından ve
5018 sayılı yasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar. Milli Savunma
Bakanlığı’nda Bakan üst yöneticidir; diğer bakanlıklarda müsteşar, il özel idarelerinde vali,
belediyelerde belediye başkanı, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici (üniversitelerde rektör)
üst yönetici olarak belirlenmiştir. Üst Yöneticilerin Bakan ve TBMM’ne, mahalli idarelerdeki
üst yöneticilerin ise kendi meclislerine hesap verme sorumlulukları vardır.
Bakan, bakanlığının stratejik planının belirlenmesi ve stratejik planın gereklerinin yerine
getirilmesi için üst yöneticiyi görevlendirir; daha sonra plan doğrultusunda hedeflerin
gerçekleşip gerçekleşmediğini izler; başarı veya başarısızlıkları izleyip önlem aldırır. Gelişmiş
bazı ülkelerde, bakanlar ve üst yöneticiler arasında performans sözleşmeleri yapılmakta; başarı
durumunda mükafatlar, başarısızlık durumunda müeyyideler, bu sözleşmelerde
belirtilmektedir.
Üst yöneticiler de kendi yönetimi altındaki görevliler aracılığıyla sorumluluk ve görevlerini
yerine getirirler; bu yüzden, ilgili görevliler üst yöneticiye, üst yönetici de bakana karşı
sorumludur.
Harcama Yetkilisi: bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisidir; gelirlerin tahsili, kaynakların yönetimi, giderlerin geçici ve kesin olarak ödenmesi
işlemlerinden sorumludur. Fakültelerde dekan, kurumunun cari ve transfer harcamaları için
harcama yetkilisidir.
Mali Kontrol Yetkilisi: bir harcama yapılmadan önce işlemleri kontrol eder; Genel bütçe
kapsamındaki kamu idarelerinin (Milli Eğitim Bakanlığı) merkez dışı birimlerde (İstanbul Milli
Eğitim Müdürlüğü) harcama öncesi kontrol, il defterdarlıklarınca (İstanbul Defterdarlığı)
yapılır.
Harcama öncesi kontrol uygulamasının yolsuzlukları önlemede etkin olmadığı; mali işlemleri
geciktirdiği; yöneticinin performansını düşürdüğü vb. gerekçelerle harcama sonrası denetimin
önemi vurgulanmaktadır. Nitekim, Avrupa Birliği ile çoğu ülkede harcama öncesi kontrol,
kalkmaya başlamıştır; ülkemizde azaltılmaya başlanan bu kontrolün gelecekte kaldırılması,
beklenmektedir.
Gerçekleştirme Görevlileri: işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya
ilişkin işlemlerin yapılıp belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması
görevlerini yürütürler; görevleriyle sınırlı olarak mali sorumlulukları olduğundan onayladıkları
belgelerin mevzuata uygunluğunda ve doğruluğundan sorumludurlar.
Muhasebe Yetkilileri: gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile
ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve
diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yaparlar. Mali
işlemlerin ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde
tutulmasından sorumludurlar.
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Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığı’nca; diğer
kurumların muhasebe hizmetleri ise kendi elemanlarınca yürütülür.
Harcama yetkilisi, mali kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi sıfat ve görevinden ikisi,
aynı kişide birleşemez. Bu görevleri yürütenler, harcama sürecinde başka görev alamazlar.

7.3.2. Ödenek İşlemleri
Bütçeyle verilen ödeneklerin serbest bırakılması, hizmet birimlerine dağıtılması, bütçe içi veya
bütçe dışı aktarmaların yapılması, ihale aşaması ile harcamaların belirli aşamalar içinde
gerçekleştirilmesi işlemleri, bütçenin harcama sürecini oluşturur.
Ödenek, bir mali yıl içinde kullanılabilecek harcama iznidir; bir hizmet için ayrılan ödeneğin
yıl içinde yetmemesi veya yılsonu itibarıyla artması, başlangıçta onanan miktar ve dağılımın
yıl içinde ve yılsonunda değişmesi, ödenek işlemleri ile gerçekleştirilir.
5018 sayılı yasa ile düzenleme geliştirilmeden önce, bütçe kanunu ile verilen ödeneklerin bir
mali yıl süresince kullanılmasında sıkıntılar yaşanırdı: gelirleri tasarruflu kullanmak adına
Maliye Bakanlığı, bütçe tertipleri arasında bir oran ayrımı yapmadan ödenekleri tüm tertiplerde
eşit biçimde üçer aylık serbest bırakır; kalanını bloke olarak tutardı; ödeneklerin serbest
bırakılmasını geciktirebilirdi; harcamacı kuruluşlara dağıtılan ödeneklerden kesinti yapabilir;
savurganlık olabileceği endişesiyle taşıt alımları, yolluklar vb harcama kalemlerinde ek kesinti
yoluna gidilebilirdi; mali yılbaşı ile birlikte Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlanarak bütçe
uygulaması sırasında harcama olanaklarında başvurulacak kısıntılar belirlenirdi. Kamu idareleri
ile devletten alacaklı olanların mağduriyetine yol açan bu uygulamalar, 5018 sayılı yasa ile
2004 mali yılından bu yana önlenmekte; ödeneklerin kullanımı önceden planlanmakta; bir
başka deyişle, ödenekler, bir harcama programına bağlanmaktadır.

7.3.2.1. Ödeneklerin Kullanılmasında Uyulması Gereken Esaslar
- Tüm harcamalarını hazine kaynaklarından karşılayan genel bütçeli idareler (Milli Eğitim
Bakanlığı) ile genel bütçeden yardım alan özel bütçeli idareler (devlet üniversiteleri) ayrıntılı
harcama programı hazırlayarak vize edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderirler. Hazine
Müsteşarlığının aylık nakit programını da dikkate alan Maliye Bakanlığı, söz konusu idarelerin
ödenek kullanımlarını aylık olarak vize eder.
- Genel bütçeden yardım almayan özel bütçeli idareler, sürdürülebilir finansman durumlarını
dikkate alarak ayrıntılı harcama programı hazırlar; bir örneğini merkezi yönetim bütçe
kanununun yürürlüğe girdiği ay (Ocak ayı) içinde Maliye Bakanlığı’na yollarlar; aylık
uygulama sonuçlarını (Mart), izleyen ay içinde (Nisan) bilgi için Maliye Bakanlığı’na
gönderirler.
- Genel bütçeden yardım alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları, hizmetleriyle
ilgili aylık finansman programlarını merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği ay
(Ocak ayı) içinde Maliye Bakanlığı’na yollarlar; bu programlar Maliye Bakanlığı’nca vize
edilmeden, bu idarelerin bütçelerine yardım yapılamaz. Söz konusu idareler, aylık
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uygulama sonuçlarını (Mart), izleyen ay içinde (Nisan) bilgi için Maliye Bakanlığı’na
gönderirler.
- Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz; bütçeyle
verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan
mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.
- Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir; sadece bütçe kanununda belirtilen
ve cari yıl içinde kullanılmayanlar, ertesi yıla devredilir; ödenek devir işlemi genel bütçeli
idarelerde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde üst yönetici tarafından yapılır.
- Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar Kurulu kararıyla zorunlu askeri
hazırlıkların yapıldığı olağanüstü durumlarda Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin
ödenek toplamları aşılmamak kaydıyla birleştirilerek kullanılabilir. Mevcut ödeneklerin
yetmemesi durumunda toplam ödenek tutarının yüzde on beşine kadar ek harcama yapılabilir.

7.3.2.2. Ödenek Aktarmaları
Bir hizmet için ayrılmış ödeneğin (harcama izninin) yetmemesi sonucunda, hizmette
vazgeçilmeyecekse, ödeneğin arttırılması gerekir. Ödenek artışının, mevcut bütçe dengesini
bozmadan sadece, ödenekler arasında dağılımı değiştirerek yapılması için ödenek
aktarmalarından yararlanılır; yeni harcama izni (ödenek)değişikliğine karşılık bütçenin gelir
miktarını değiştirmeye gerek kalmaz.
Bütçe kanunu ile verilmiş ödenek mali yıl içinde yetmezse, kamu idaresi iki farklı yöntemle
ödenek aktarma yoluna başvurabilir: ilk olarak kendi bütçesi içinde farklı tertipler arasında
ödenek aktarılabileceği gibi, başka bir kamu idaresinden de ödenek aktarması talep edilebilir;
her iki durumda da bütçenin toplam gider tutarı değişmez.
Merkezi yönetim kapsamındaki bir kamu idaresinin(İstanbul Üniversitesi) kendi bütçesi içinde
yapılacak aktarmalarda, (kuruma verilen toplam harcama tutarı değişmeden harcama yetkisinin
dağılımı değişmektedir; meclis genel kurulunda bütçe onanırken, kurum içi ödenek dağılımı
ayrıntısına inilmeden kurumun toplam harcama yetkisi kanunlaşır) aktarma yapılacak tertipteki
ödeneğin yüzde beşine kadar, ödenek aktarma yetkisi verilmiştir; belirtilen oran, bütçe
kanununda değiştirilebilir.
Buna karşılık, merkezi yönetim bütçe kanunu, meclis genel kurulunda görüşülürken, kurum
bütçesi, bölüm olarak onandığından kuruma verilen toplam harcama yetkisinde bir değişiklik
gerektiğinde, bu değişiklik talebinin de yine ayrı bir kanunla karşılanması gerekir. Bu nedenle,
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri (İstanbul Üniversitesi ile Uludağ
Üniversitesi) arasında ödenek aktarmak gerektiğinde de değişiklik yine kanunla yapılabilir.
Ödenek aktarmasından sonra, kurum bütçelerinin toplam harcama tutarı değişse de bütçenin
genel toplam gider tutarı değişmemektedir.
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Eskiden Maliye Bakanına tanınan ödenek aktarma yetkisi, 5018 sayılı yasa ile, kurumun üst
yöneticisine verilmiştir. Mali yıl içinde gerçekleşen aktarmalar, yedi gün içinde Maliye
Bakanlığı’na bildirilmek zorundadır.
Mali disiplinin bir sonucu olarak ödenek aktarmalarında bazı sınırlamalar getirilmiştir:
- Personel giderleri tertiplerinden
-aktarma yapılmış tertiplerden
-yedek ödenek tertiplerinden aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılması
engellenmiştir.

7.3.2.3. Ödenek Türleri
Yedek Ödenek, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları
gerçekleştirirken ödenek yetersizliği ile karşılaşıldığında veya bütçede öngörülmemiş bir
durum ortaya çıktığında ihtiyat amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan bir ödenektir;
bu başlık altında genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar ödenek ayrılabilir; kullanılması
gerektiğinde, sadece genel bütçeli idarelerin bütçelerine aktarılabilir; aktarma yetkisi, Maliye
Bakanı’na verilmiştir. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmalar, mali saydamlık ve
hesap verilebilirlik ilkeleri uyarınca, mali yıl bitimini izleyen on beş gün içinde Maliye
Bakanlığı’nca ilan edilir.
Ek Ödenek, bütçede belli bir tertibe ayrılmış ödeneğin yetmemesi durumunda başlangıç
ödeneğinin arttırılması veya uygulama sırasında öngörülmeyen yeni bir durum oluştuğunda
bununla ilgili tertip açıp karşılığında ödenek koyulması ile bütçeye ödenek eklenmektedir.
Karşılığında gelir bulunması gereken ödenek artışı ise bütçe açığını arttırmaktadır. Geçmişte
bu sıkıntılar yaşandığından, günümüzde ödenek eklenmesi gereken durumlarda konu, karşılığı
gelir olanakları ile birlikte düşünülmekte; bir diğer deyişle ek bütçe yapılmakta ve meclisten
gider ve gelir tarafı artırılmış ek bütçe izni istenmektedir. Uluslararası genel kabul görmüş bütçe
kurallarına göre ek bütçeye doğal afet gibi olağanüstü durumlarda başvurulması beklenirken,
diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de zaman zaman ek bütçe yasalarına ihtiyaç
doğmaktadır.
Örtülü Ödenek, gizliliği olan istihbarat ve savunma hizmetleri için siyasi, sosyal ve kültürel
amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili olarak Başbakanlık bütçesine konan bir ödenektir;
gerekli görülürse istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü
ödenek konabilir.5018 sayılı yasa ile belirlenmiş amaçlar için tahsis edilen ödenekler toplamına
bir tavan getirilmiştir; buna göre, örtülü ödenek toplamı, ilgili yılda genel bütçe başlangıç
ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. Örtülü ödenek, bir mali yıl için ayrılmış tutarı
belli, ama nerede, kimlere kullanılacağı bilinmeyen bir tür toplu ödenektir. Örtülü ödeneklere
ilişkin giderler, Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili bakan tarafından imzalanan kararname ile
gerçekleştirilir ve ödenir.
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7.3.2.4. Merkez Dışı Birimlere Ödenek Gönderme
Kamu hizmetlerinin sunulmasında merkezi yönetime dahil kamu idareleri, genelde merkez
(Milli Eğitim Bakanlığı) ve taşra teşkilatı (illerde Milli Eğitim Müdürlüğü) ile çalışırlar.
Ülkemizde uygulanan bütçe sisteminde kamu idarelerinin taşra teşkilatına ödenek tahsis
edilmemekte; merkez teşkilatı taşradaki birimlerine amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere
ödenek gönderirler. Ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanı’nca
belirlenir. Taşra teşkilatına ödenek gönderilmesi, harcama yetkilisinin düzenlediği ödenek
gönderme belgesi ile gerçekleştirilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütçenin uygulanması, ilk önce kanunda tahmini tutarları gösterilen gelirlerin toplanması ve
yanı sıra giderlerin yapılması ile başlar; gerek gelir tahsilinden gerekse giderlerin
yapılmasından sorumlu kişiler vardır. Ayrıca, bütçe kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte,
önce ödeneklerle ilgili yapılması gereken işlemler yapılır; daha sonra giderin yapılma
aşamasına geçilir.
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Bölüm Soruları
1.
Yedek ödenekten tüm genel yönetime dahil kurumlar, dolayısıyla devlet
üniversiteleri de yararlanırlar. (Doğru / Yanlış); çünkü..
2.
Başbakan, mali yılbaşında illerdeki Sağlık Müdürlüklerine ödenek gönderme
belgesi yollamadan bütçeye ilişkin işlemler, başlamaz. (Doğru / Yanlış); çünkü….
3.
Harcama yetkilisi, gerekli görürse, bütçede öngörülen ödeneğin üstünde
harcama yapabilir. (Doğru / Yanlış); çünkü….
4.
Gerçekleştirme Görevlisi, malın teslimine ilişkin belgeleri düzenler. (Doğru /
Yanlış);çünkü…
5.
İstanbul Üniversitesi bütçesinin ayrıntılı harcama
Bakanlığı’nca aylık olarak vize edilir. (Doğru / Yanlış); çünkü….

programı,

Maliye

ARAŞTIRMA KONULARI
12Araştırınız.
3-

Maliye Bakanlığı’nın Bağlı – İlgili- İlişkili Kuruluşlarını araştırınız.
Son 10 yılda Türkiye’de ek ödenek veya ek bütçe gereği olmuş mudur?
2011 – 2012 – 2013 yıllarında Yedek Ödenek tutarlarını araştırınız.

42013 mali yılı bütçesinde devlet üniversiteleri arasında en fazla ödeneği olan ilk
beş üniversite hangileridir? Araştırınız.
52013 mali yılı bütçesinde devlet üniversiteleri arasında öz gelirleri en fazla olan
ilk beş üniversite hangileridir? Araştırınız.
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8. KAMU HARCAMA HUKUKU İLE HARCAMANIN YAPILMA
AŞAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

142

Anahtar Kavramlar

143

Giriş

144

8.1. Kamu Harcama Hukuku
Ödeneklerin kullanımında ve ödeme yapılacak kişilerin belirlenmesinde uyulacak esas ve
usuller, çeşitli kanun ve diğer mevzuatta gösterilir; bunlara aykırı davranıldığında mali ve cezai
yönden sorumluluk doğar.

8.1.1. Kanuni Giderler
Gider bütçesinde yer alan harcamalardan bir kısmı, kanunen zorunlu ve sürekli niteliktedir; söz
konusu giderler için ayrılacak ödenekler mevzuata göre hesaplanır; bu tür giderlere kanuni
giderler denir. Personel, harcırah, konut, taşıt, emeklilik, borç ödemeleri, kanuni giderlerdir.
Harcamanın yapılacağı kişilerle, idare hukuku çerçevesinde sözleşmeler yapılır.
Kamu Personel Mevzuatı: Halen çalışmakta olan personele hizmetleri karşılığında yapılacak
ödemeler ile yeni personel alımında uyulacak esaslar, personel kanunları, iş kanunları ve kadro
kanunu ile bu kanunların uygulanması amacıyla çıkarılmış bulunan tüzük ve yönetmelikler
“kamu personel hukukunu” oluşturmaktadır. Bütçe hazırlanırken, mevcut personel ile yıl içinde
emekli olacak ve işe yeni alınacak personel sayıları ve nitelikleri dikkate alınarak mevzuat
hükümlerine göre personel ödenekleri, belirlenir.
Personel ve iş kanunları uyarınca çalıştırılan memur ve işçilerin aylık ve ücretleri, bulundukları
kadro ve pozisyonlarına göre hesaplanır ve her ay ödeme gerçekleşir; bu ödemelerde süreklilik
vardır Kurum yetkililerinin çalışan personelin aylık ve ücretini ödememesi; eksik, fazla, erken
veya geç ödemesi gibi yetkileri yoktur.
Harcırah Mevzuatı: Kamu görevlilerinin sürekli veya geçici bir kamu hizmetinin yapılması
için bulundukları yerden başka bir yere gönderilmeleri durumunda yol giderleri, gündelik
giderler vb. harcamaları için, her yıl bütçeye memurun konumuna göre değişen tutarlarda
ayrılması gereken ödenekler de ilgili mevzuat gereğince belirlenir. Cumhurbaşkanının yurtiçi
ve yurtdışı seyahat giderlerinin gerçek tutarları üzerinden ödenmesi, istisnadır. Bütçe Kanununa
ekli H Cetveli’nde harcırah tutarları ilgili yıl için gösterilmektedir.
Kamu Konutları Mevzuatı: Kamu kesimindeki memurlara düşük kira ile konut tahsisi veya
dinlenme olanakları, özellikle kronik enflasyona karşı, ayni ödemeler olarak nitelenmektedir.
Lojman, kreş, misafirhane, sosyal tesis, kamp vb kamuya ait tesislerin bakım, onarım, yönetimi
ile kamu görevlilerine tahsisi, yararlanma sürelerine ilişkin esaslar ayrı bir mevzuatla
düzenlenmektedir.
Kamu Taşıtları Mevzuatı: Kamu kurumlarının bulundurabilecekleri taşıtlar, sayıları ve
bunları kullanabilecek makamlar, ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Buna göre kamu idarelerinin
taşıt sahibi olabilmeleri için satın alınacak taşıtlar, ilgili yıl bütçe kanununda sayı olarak
gösterilerek ödeneği konur; diğer kurumlar da bütçelerine ödenek konularak ve Bakanlar
Kurulu’ndan karar çıkarılarak taşıt satın alabilirler. Bütçe kanunlarına konan hükümlerle
kurumların bütçelerinde yer alan taşıtları edinmeleri Maliye Bakanlığı ile Başbakanlığın iznine
bağlanmıştır. Yabancı taşıt edinmek; hibe yoluyla taşıt sahibi olmak yasaktır; makam
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hizmetlerine binek otomobili tahsis edilebilecek görevliler, Başbakanlık genelgelerinde
belirtilir.
Emeklilik Mevzuatı: Kamu personeli olarak belirli bir süre hizmet edenlerin emekliliğe hak
kazanmaları sonucu yapılacak emeklilik aylığı vb. ödemeler ayrı bir mevzuatla düzenlenir. Bir
başka deyişle, emeklilik hukuku, kapsamındaki kişi ve yakınlarına yapılacak sürekli ve düzenli
ödemelerle ilgilidir.
İç ve dış borçlarda geri ödemelerde de kanunlar veya önceden alınmış kararlar doğrultusunda
hareket edilir.

8.1.2. Kamu İhale Hukuku
Yukarıdakilerin aksine kanunen zorunlu giderlerden olmayan, ihtiyaca göre giderin yapılmasını
gerektiren hizmetler vardır; araziyi kiraya vermek, demirbaş – gıda-inşaat aracı, gereci satın
almak gibi konularda idare, egemenlik hakkını kullanmaz; bu hizmetler için gereken ödenekler
herhangi bir kanun veya anlaşmaya göre hesaplanmaz. Ekonomik sınıflandırmaya göre mal ve
hizmet satın alma işlemleri ile inşaat işlerinde kanuni giderlerin aksine kurumun teklifi ile
ilgili yılın ihtiyacına göre, ödenek ayrılır.
Üstlendikleri faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti, dışarıdan satın
alacak veya tedarik edeceklerse, kamu kesimi idarelerinin özel hukuka tabi olarak sözleşme
yapmaları gerekir.
Söz konusu ödeneklerin kullanılarak harcamaların yapılması, Kamu İhale Hukuku kapsamında
gerçekleştirilir.
Kamu idarelerinin özel hukuk hükümlerine göre yaptıkları sözleşmelerde uymak zorunda
oldukları ilke ve kurallar çeşitli kanunlarda yer almaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu: 2003 yılında kabul edilmiştir. Türkiye’de kamu kesimindeki
ihale konusunu, Avrupa Birliği ile Dünya Ticaret Örgütü vb. uluslararası kuruluşların ihale
mevzuatına paralel duruma getirmiştir. Kamu kaynağı kullanan tüm kuruluşlar kanun
kapsamındadır.
- Genel Bütçeli İdareler
- Özel Bütçeli İdareler
- İl Özel İdareleri
- Belediyeler
- Sosyal Güvenlik Kurumları
- Sosyal Güvenlik Kurumu
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- Türkiye İş Kurumu
- Kamu Bankaları
- Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar
- Döner Sermayeli İşletmeler
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri
mal ve hizmet alımları ile inşaat işlerini 4734 sayılı kanun hükümlerine göre gerçekleştirirler.
4735 sayıl Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu: Kamu İhale Kanunu’nu uyarınca yapılan
kamu ihaleleri sonucunda düzenlenen sözleşmelere ilişkin hususlar, bu kanunla belirlenmiştir.
2003 yılından beri yürürlüktedir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu: 1983 yılından bu yana satış, kiraya verme vb gelir sağlayıcı
işlere ilişkin ihaleleri düzenlemektedir. Bu kanunda, kapsamına giren konulardaki ihale
işlemlerine ilişkin esas ve usullerle, ihale sonrası imzalanacak sözleşmelere ilişkin hususlar
düzenlenmektedir.
Özetle, kamu kesiminde ihale konusunda birbirini tamamlayıcı hususlarıyla üç ayrı kanun
yürürlüktedir. İhale mevzuatına tabi olmayan, istisna tutulan (savunma, güvenlik, istihbarat,
uluslararası anlaşmalarla sağlanan dış finansman vb.) işler de vardır.

8.1.3. İhalede Uyulacak İlkeler
İhale, mal - hizmet almaya veya inşaat yaptırmaya karar verme ile başlayıp, sözleşme
yapılıncaya kadar devam eden bir süreçtir ve belli ilkelere uyulması, kanunen zorunludur.
-Kamu ihalelerine, herkesin değil, belirli koşulları-nitelikleri taşıyan kişilerin katılabilmesi,
sözleşmecide sınırlılık ilkesi, olarak ifade edilir.
-Kamu idareleri yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenlik, gizlilik,
kamuoyu denetimine açıklık ilkelerine uymak zorundadırlar. Uygun nitelikteki mümkün
olduğunca çok sayıda teklif sahibi ihaleye katılmalı ki, ihale rekabete açık olsun.
-İhale, idarenin ihtiyaçlarına uygun şartlarda ve zamanda çözüm getirilmeli ki, kamu kaynakları
verimli kullanılabilsin.
-Aralarında doğal bir bağlantı yoksa, mal alımı-hizmet alımı-inşaat işleri bir arada ihale
edilmez; örneğin, bir inşaat ihalesine masa-koltuk alımı işlemleri eklenemez.
- Parasal sınırları geçmemek için mal ve hizmet alımları ile inşaat işleri kısımlara bölünemez.
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- Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamaz. İlgili yasada, birden fazla yılı kapsayan
yatırımlarda ihaleye çıkılabilmesi için ödeneğinin yıllar itibarıyla programlanmış olması; ilk yıl
için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin en az yüzde 10’una kadar olması koşulları vardır.

8.1.4. İhale Yöntemleri
Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında
ihale usulü ve pazarlık usulü şeklinde üç yöntemden yararlanılır.
Açık İhale Yöntemi: İhaleye katılmak isteyen tüm isteklilerin teklif verebildiği bu yöntem,
kamu ihalelerinde temel yöntemdir.
Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi: Uzmanlık- özellik isteyen ya da ileri teknoloji
gerektiren konuların ihalesi herkese açık olamaz; ön yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda
idarece davet edilen istekliler teklif verebilir. Bu yöntemde, aday sayısının beşten az olması ve
teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale yapılamaz; iptal edilir.
Pazarlık Yöntemi: Kanunda belirtilen koşulların varlığı halinde uygulanan bir yöntemdir. Bu
koşullar: yaklaşık maliyeti belirli bir miktarı geçmeyen mamul mal – malzeme ve hizmet
alımları ile acil ve zorunlu durumlar, olarak belirtilmiştir. En az üç isteklinin katılması gereken
pazarlık yönteminde ihale komisyonu, isteklilerin teliflerini alır; verilen fiyat üzerinden
indirimler yaptırılır.
Bazı zorunlu durumlarda, idareler ihaleye çıkmadan, ihtiyaçlarını ilan etmeden ve teminat
almadan ilgililerden doğrudan temin edebilirler. Kamu idaresinin ihtiyacını bir kişi temin
edebilecekse, ihale komisyonu kurulmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaç temin edilir. İdarenin ihtiyacına uygun
gayrimenkul alınması veya kiralanması, acil durumlarda gerekli ilaç, tıbbi sarf malzemesi
kullanılması gibi kanunda yazılı zorunlu hallerde, doğrudan temin yöntemine başvurulur.

8.1.5. İhale Süreci
Kamu İhale Kanunu, ihalelerin gerçekleşme aşamalarını düzenlemektedir.
İhalede hazırlık aşaması: İhale yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası hazırlanır; ihale
yetkilisinin onay belgesi ve ekleri, ihale dokümanı, ihale konusu için yaklaşık maliyet hesap
cetveli, ilan metinleri, isteklilerin teklifleri, ihale komisyonu kararı vb. tüm belgeler dosyada
bulunur.
İhale yetkilisinin onayı: İhale yetkilisi, idarenin ihale ve harcama yapma yetkisi verilen
görevlidir; ihale konusu, şartnamesi ve işin yaklaşık maliyeti belli olunca, ihale onay belgesi
hazırlanır. Onay belgesinde ayrıca, bütçedeki kullanılabilir ödenek tutarı, yapılacaksa ilanın
şekli, avans verilecekse koşulları, alınacaksa geçici teminat miktarı da belirtilir.
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Şartname hazırlanması: İdare, ihale konusuna ilişkin talimatnamelerini içeren idari şartname
ile yaptırılacak işin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartname olmak üzere iki ayrı şartname
hazırlar; yüklenici, tek taraflı olarak belirlenen koşulları kabullenmek zorundadır.
İhale komisyonu oluşturulması: İhale yetkilisi tarafından, idare personelinden en az beş
kişiden oluşan bir komisyon kurulup ihaleyi yapmakla görevlendirilir.
İhale ilanı: İhaleyi olabildiğince çok istekliye duyurabilmek için gazeteyle ilan yoluna gidilir;
isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden önce yeterli süre tanınır.
İsteklilerin tekliflerini hazırlamaları: İhaleye katılmaya engeli olmayanlar, ihale dokümanını
inceler ve tekliflerini hazırlarlar; isteklilerden, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az
olmamak üzere teminat alınır; bankalardan, özel finans kurumlarından düzenlenen teminat
mektupları (hazinenin ihraç ettiği devlet iç borçlanma senetleri de teminat olabilir), ihale
komisyonuna teslim edilir; teminat karşılıkları emaneten yatırılır. İhaleyi kazanamayanlara
teminatları iade edilir. İhale üzerinde kalan istekliden ihale dokümanı ile sözleşme hükümlerine
uygun davranması amacıyla, sözleşme yapılmadan önce ihale bedelinin yüzde 6’sı kesin
teminat olarak alınır; taahhüdünü sözleşmeye uygun yerine getirdikten sonra kesin teminat da
yükleniciye iade edilir.
İhale aşaması: İhale saatine kadar istenen belgeleri idareye sunarak ihaleye katılabilmek
mümkündür. İhale komisyonu, teklif zarflarını inceler; istekliler ile teklif fiyatları açıklanır;
belgeleri eksiksiz olanların tekliflerini ayrıntılı olarak değerlendirir. Yapılan değerlendirmeler
sonunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin üzerinde kalır. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat olabileceği gibi, en düşük fiyat belirlenemiyorsa,
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer vb. fiyat dışındaki
unsurlardan da yararlanılabilir. İhale komisyonu, gerekçeli kararını belirler ve ihale yetkilisinin
onayına sunar.
İhale kararının onaylanması: İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde
ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale kararı onaylandığında geçerli,
iptal edildiğinde hükümsüz, sayılır; ihale üzerinde kalan istekliye durum bildirilip 10 gün içinde
kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması istenir.
Sözleşme aşaması: 4734 sayılı yasaya göre yapılan tüm ihaleler, sözleşmelerin düzenlenmesi
ve uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na
göre bir sözleşmeye bağlanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda da satış, kiraya verme vb.
kamuya gelir sağlayıcı işlere ilişkin ihalelerin sözleşme hükümleri bulunmaktadır; belirtilen
konulardaki sözleşmeler de bu kanuna göre hazırlanır. Sözleşme, idarece hazırlanır; gerek
idarenin gerekse yüklenicinin borç ve yükümlülükleri ile alacak ve hakları, sözleşmede
belirtilir; sözleşme, ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.
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8.1.6. Kamu İhale Kurumu
Türkiye’de kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir düzenleyici ve
denetleyici kurum olarak Kamu İhale Kurumu, 2003 yılında kurulmuştur; karar organı 10
üyeden oluşur; ilişkili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı’dır.
Kamu İhale Kurumu, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara ilişkin mevzuatı, standart ihale
dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlar; geliştirir ve uygulamayı yönlendirir. Kurum, ayrıca
ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar, idarenin işlemlerine ilişkin
şikâyetlerini inceler; ihale sürecinin devamına engel oluşturacak bir durum tespit edilirse, ihale
işlemlerini iptal eder.

8.2. Harcamanın Yapılma Aşamaları
İhale aşamasının tamamlanmasıyla, kamu kesimine en uygun koşullarda (en kaliteli- en düşük
bedelli) mal ve hizmeti sunacak firma belirlenmiş olur. Bundan sonra kamu kurumunun ne
zaman, hangi tür-miktar ve nitelikte mal ve hizmet istiyorsa koşullarını belirterek ilgili firma
ile önce sözleşme yapması; firmanın sözleşme koşullarına göre istenen mal ve hizmeti
hazırlayıp kamu kurumuna teslim etmesi ve hak ettiği bedeli alması, yani firmaya ödeme
yapılması aşamaları gerçekleştirilir. Kısaca, giderin yapılması dört aşamada tamamlanır:

8.2.1. Taahhüt (Yüklenme-Sözleşme ) Aşaması
Kamu kurumunun talep ettiği mal ve hizmetin türüne, miktarına niteliklerine, teslim edilme
zamanına, hak edilen bedelin ödenmesine vb. ilişkin koşulların belirlendiği sözleşme, kamu
kurumu ve firma yetkililerince karşılıklı olarak imzalanır. Böylece gerek kamu kurumu gerekse
firma karşılıklı olarak taahhüde girmişlerdir: Kamu kurumu talep ettiği mal ve hizmetten
alacaklı ve nakit olarak firmaya parasının ödenmesinden borçlu durumdayken firma da mal ve
hizmet borçlusu ve nakit olarak para alacaklısıdır.
Sözleşme aşamasına ilişkin belgeler, kamu kurumunun gerçekleştirme görevlisi tarafından
hazırlanır; kamu kurumu adına harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Bu aşamada, bütçede
sözleşme yapılacak konu ve miktar için yeterli ödenek bulunması şarttır.
Sözleşme ile yüklenmeye girişilen ödenekler, başka işlerde kullanılmaz; saklı tutulur. Kural
olarak, yüklenme süresi bir mali yıl olmakla beraber, istisnalar da vardır. Niteliğinden ötürü,
mali yılla sınırlı tutulamayan iş ve hizmetlerde, bütçedeki ödeneğinin % 50’sini geçmemek
koşuluyla ertesi yıla geçici yüklenmeler (sürekli yayın alımları, kamu taşıtlarının mali
sorumluluk sigortası vb.) olabileceği gibi, gelecek yıllara yayılmış yüklenmeler (yatırım
projeleri, kamu okullarının internet erişim hizmetleri vb.) de olabilir.
Sözleşmeler, süresinin dolması ya da sözleşme konusu işin yapılıp bitirilerek idareye teslimi ile
olağan biçimde sona erer. İşin tamamlanmasından önce taraflar karşılıklı olarak anlaşarak
(fesih); idare ya da yüklenici tarafından tek taraflı olarak feshedilerek; ya da zorunlu
sebeplerden dolayı olağan dışı nedenlerle de sözleşmeler, süre dolmadan sona erebilir.
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8.2.2. Tahakkuk (Gerçekleşme) Aşaması
Mal veya hizmet tamamlanıp kamu kurumuna teslim edilme aşaması olan gerçekleşme
aşamasında, kamu kurumu mal-hizmet alacağını almış ama halen nakit ödeme borçluluğu
devam etmekte; firma da mal-hizmeti teslim ederek borcunu tamamlamış, nakit alacağını
beklemektedir. Bu aşamada kamu kurumunun nakit borcunun gerçek tutarı, belirlenecektir.
Firmanın tamamlayıp teslim ettiği mal veya hizmetin sözleşme koşullarına uyup uymadığı
(muayene komisyonunca) kontrol edildikten sonra eksiklikler varsa, sözleşmede yazılı tutardan
indirilir; ya da kamu kurumunun ek talepleri ile firma için sözleşmedeki yazılı tutarın üstünde
bir hak ediş ortaya çıkabilir; dolayısıyla mal ve hizmetin tesliminden sonra, firmanın gerçek
alacak miktarı belirlenir. Bu aşamadan, kamu kurumunun gerçekleştirme görevlisi,
sorumludur.

8.2.3. Ödeme Emrine Bağlanma Aşaması
Kamu kesiminde giderin gerçekleştirilmesindeki üçüncü aşamada, gerçekleştirme görevlisinin
hazırladığı Ödeme Emri Belgesini, harcama yetkilisi imzalar, kamu kurumunun muhasebe
yetkilisine, gönderir. Böylece, kamu kurumunun teslim aldığı mal ve hizmet için ödenecek
kesin miktarın belirlendiği ve ödenebilir aşamaya geldiği, kamu kurumu yetkililerince
onaylanmış olmakta ve ödeme talimatı verilmektedir.

8.2.4. Ödeme Aşaması
Kamu kurumunun muhasebe yetkilisinin sorumluluğundaki bu aşamada, ödeme emri alınmış
olsa bile, kamu kurumunun ödenek durumu, önceki aşamalardaki tüm belgeler, kamu
kurumunun mevcut nakit durumu vb. yeniden kontrol edilir.
Ödenek yetersizliği, nakit ödenecek tarafın kimliğinden kuşku duyulması, hesaplarda maddi
hata bulunması, vb. durumlarda muhasebe yetkilisi, gereken düzeltmelerin yapılması için
belgeleri, harcama yetkilisine geri yollar.
Kamu kurumunun mevcut nakit durumu, tüm ödemeleri karşılamaya yetmiyorsa, giderin
muhasebe kaydına alınma sırasına göre, ödemeler gerçekleştirilir.
Genellikle kamu kurumundan alacaklıya çek kesilerek bankacılık sistemi ile ödeme yapılır;
belirli bir limitin altındaki ödemeler, doğrudan kasadan ödenebilir.
Kural olarak, harcama sürecinde, dört aşamanın sırasıyla tamamlanması, gerekirse de bazı
istisnalar vardır: Sözleşme aşamasından sonra,
- dört aşamanın sırasıyla tamamlanması için yeterli süre yoksa,
-piyasa koşulları gerektirirse,
-işlerin hızlandırılması veya kolaylaştırılması gerekirse vb. durumlarda,
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harcama yetkilisinin uygun görmesiyle, karşılık ödenek saklı tutularak ikinci aşama olan
gerçekleştirme işlemi tamamlanmadan ivedi kabul edilen giderler için iki farklı ön ödeme
yapılabilir. Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen tutarın altında kalan ön
ödemeler için firmaya avans verilir; tutarın üstündeki durumlarda firmaya bankada kredi
açılır.
Mali yıl içinde Ödeme Emri Belgesi’ne Bağlandığı halde, hak sahibinin talep etmemesi, mali
yılın bitimi vb. nedenlerle, ödenemeyen tutarlar, ilgili yıl bütçesine (2013) gider olarak yazılır;
bütçede emanet hesabına alınır; gerekçenin ortadan kalktığı yılda (örneğin, 2015yılında), 2013
yılı hesabından ödeme yapılır. Emanete alınma süresi, hizmetin yapıldığı veya malın teslim
edildiği tarihten itibaren 5 yıldır. Beşinci yılın sonunda talep edilmiyorsa emanet hesabındaki
tutar, bütçeye (2018) gelir olarak kaydedilir. Bütçeye gelir olarak kaydedilmiş bile olsa, ispat
edildiğinde mahkeme kararıyla ödeme işlemi yapılabilir.
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Uygulamalar

153

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ödeneklerin kullanımında ve ödeme yapılacak kişilerin belirlenmesinde uyulacak esas ve
usullerin belirlendiği mevzuata Kamu Harcama Hukuku denir ve temelde iki farklı cephesi
vardır.
Kamu kesiminde harcamalardan bir kısmı, kanunen zorunlu ve sürekli niteliktedir; bu tür
giderlere kanuni giderler denir. Personel, harcırah, konut, taşıt, emeklilik, borç ödemeleri,
kanuni giderlerdir. Harcamanın yapılacağı kişilerle, idare hukuku çerçevesinde sözleşmeler
yapılır.
Kanunen zorunlu giderlerden olmayan, ihtiyaca göre giderin yapılmasını gerektiren
hizmetlerde ise, kurumun teklifi ile ilgili yılın ihtiyacına göre, ödenek ayrılır. Kamu İhale
Hukuku kapsamında kamu idarelerinin özel hukuk hükümlerine göre yaptıkları sözleşmelerde
uymak zorunda oldukları ilke ve kurallar çeşitli kanunlarda yer almaktadır.
Kamu kesiminde giderler, kural olarak taahhüt, tahakkuk, ödeme emrine bağlanma ve ödeme
aşamaları sırasıyla gerçekleştirilir; belirtilen sıraya uyulmayıp sözleşme aşamasından sonra mal
ve hizmeti almadan ödemenin yapıldığı istisnai durumlar da olabilir.
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Bölüm Soruları
1.
Kamu kesimi adına mümkün olduğunca en az harcama yapmak gerektiğine göre,
her kamu ihalesinde pazarlık yöntemi kullanılmalıdır. (Doğru /Yanlış) Çünkü…..
2.
Giderlere ilişkin sözleşme belgelerini muhasebe yetkilisi düzenler. (Doğru /
Yanlış) Çünkü….
3.

Her harcama konusunda avans alınır. (Doğru / Yanlış) Çünkü….

4.
Sözleşme yapıldıktan sonra, ödenek yetersizliği varsa, bütçeye ödenek eklenir.
(Doğru / Yanlış) Çünkü….
5.
Bütçe emanetlerinde zamanaşımı süresi, hizmetin yapıldığı veya malın teslim
edildiği tarihi izleyen bütçe yılı başından itibaren 5 yıldır. (Doğru /Yanlış) Çünkü…..

ARAŞTIRMA KONULARI
1.
Türkiye’de, 4734, 4735 ve 2886 sayılı kanunlar kapsamında düzenlenen kamu
ihale mevzuatı dışında tutulan kamu kurumları da vardır; bu kurumları tespit ediniz ve onların
mevzuatını araştırınız.
2.

Yukarda belirtilen mevzuat dışında tutulan işleri (istisnaları) araştırınız.

3.
Araştırınız.

Kamu kesiminde “personel giderleri”, hangi giderleri kapsamaktadır?

4.
Araştırınız.

Kamu kesiminde “demirbaş giderleri” hangi giderleri kapsamaktadır?

5.
inceleyiniz.

2013 mali yılı içindeki harcırahları, ilgili bütçenin H Cetveli aracılığıyla
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9. HAZİNE İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Bütçe yasası ile gelir toplama ve harcama yapma yetkisi için yasal zemin hazırlanmış olur.
Bütçe uygulamasının başlaması, ödeneklerin hemen kullanılacağı anlamına gelmez. Herhangi
bir hizmet için tahsis edilen ödeneğin (1)var olması, (2)harcama programına bağlanması ve
(3)harcama yetkilisinin emrine verilmesi, ödemenin yapılması için yeterli değildir; ödeme için
zamanında ve yeterli tutarda nakit de gerekir. Nakdin sağlanması, gelirlerin toplanması ile
borçlanmanın yapılmasına bağlıdır. Kamu hizmetlerinin zamanında ve etkin şekilde yapılması,
bütçede gösterilen gelir ve giderlerin yer ve zaman açısından denkleştirilmesini gerektirir.
Hazinenin geleneksel fonksiyonu, gelir ve giderlerin yer ve zaman açısından
denkleştirilmesidir. Fiyat istikrarını sağlama ve koruma, ekonomiyi düzenleme ile gelir yaratma
işlevleri de hazinenin çağdaş fonksiyonları olarak tanımlanır.
Türkiye’de kamu gelirlerinin tahsilinden Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığı sorumlu
olup hasılatı, Hazine hesabına aktarır. Hazine, bir kasa veya bütçenin bankeri olarak
nitelenebilir; bütçenin klasik ilkelerinden genellik ve birlik ilkelerinin fiilen uygulaması olan
hazine birliği ilkesi ’ne göre, devletin tüm gelirleri hazine denen bir havuzda toplanmalı ve
giderler bu havuzdaki gelirlerden yapılmalıdır; böylece, kamu kaynaklarının en düşük
maliyetle, en etkin ve en hızlı biçimde yönetilmesi, sağlanabilir. Bununla beraber, Türkiye’de
özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, döner sermayeli işletmeler gibi,
hazine birliği ilkesine istisna olan kurumlar da vardır; hazine havuzuna akıtmadıkları özel gelir
ve hesaplarından kendi giderlerini karşılarlar.
Hazine, Maliye Bakanlığı’na bağlı bir Genel Müdürlük iken 1983 yılında Başbakanlığa bağlı
Hazine Müsteşarlığı olmuştur; genel bütçeli bir kurumdur. Müsteşarlığın ana hizmet
birimlerinden Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, kamu kesiminin borçlanması ile nakit
yönetiminden sorumludur; yani, kamu borçlanmasından sorumlu olmaktan başka, bünyesinde
toplanan gelirleri korumak ve değerlendirmenin yanı sıra, kamu kurumlarının ihtiyacı olan
nakdi yerinde ve zamanında hazır etmesi de gerekir. Hazine Müsteşarlığı’nın yurt çapında
vezne işlemleri genelde Merkez Bankası şubeleri; yoksa Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla
gerçekleştirilir.
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9.1. Borçlanma ve Borç Yönetimi
9.1.1 Borç Yönetimi
Kamu gelirlerinin kamu giderlerini karşılayamaması durumunda borçlanmaya gidilir ki, buna
bütçenin borçlanma ile finansmanı, denmektedir. Borçlanarak gelir elde edebilmek için,
vergi ve diğer normal kamu gelirlerinin aksine, bir bedel ödenmesi, gerekir; yani, normal bütçe
gelirleri karşılıksız iken borçlanma yoluyla elde edilen gelirler, karşılıklıdır.
Türkiye’de borçlanmaya ilişkin esaslar, bütçe kanunlarında yer almakta iken, 2002 yılından bu
yana, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
(KFBYDK) ile ayrı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu kanun ile devletin iç ve dış borçlanması
ile nakit yönetiminin maliye ve para politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi; borç
yönetimine bir disiplin getirilmesi, amaçlanmış ve mali disiplinin sağlanmasında önemli bir
adım atılmıştır.

9.1.2. 4749 sayılı KFBYDKanunu ile Getirilen Yenilikler:
-

Kamu borçlanması için Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkili
kılınmıştır.

-

Borçlanmaya limit getirilmiştir; şöyle ki: ilgili yıl bütçe kanununda belirtilen
başlangıç ödenekleri ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç
kullanımı yapılabilir; bu limit, yüzde 5’e kadar Hazine’nin bağlı olduğu Bakan
tarafından arttırılabilir; ilave yüzde 5 daha gerekirse, bu tutar Bakanlar Kurulu’nun
kararıyla eklenebilir.

-

Mahalli idarelere, KİT’lere ve Yap-İşlet-Devret kapsamındaki projelere
kullanılacak krediler için verilecek Hazine garanti toplamı için üst limit getirilmiştir.

-

Dış kaynak ile gerçekleştirilecek projeler için dışarıdan gelen ayni ve nakdi
kaynakların kullanılabilmesi için üst limit konulmuştur.

-

Kamu kurumları tarafından sağlanacak her türlü mali kaynak için önceden Hazine
Müsteşarlığı’ndan izin almak zorunludur.

9.1.3. İç Borçlanma
Kamu finansman açığının yurt içi kaynaklardan karşılanması, iç borçlanmadır. İç borçlanma,
geçici nakit ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi piyasalardan borçlanmalar, Devlet iç borçlanma
senetleri, senede bağlı olmayan yükümlülükler şeklinde, Hazine tarafından kısa vadeli veya
uzun vadeli olarak, gerçekleştirilir.
4749 sayılı Kanunda, ihraç edildikleri tarih itibarıyla bir yıl ve daha uzun vadeli borçlanma
senedi, Devlet tahvili; bir yıldan kısa vadeleri olanlar da Hazine bonosu olarak
tanımlanmaktadır. Hazine ayrıca, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için iç borçlanma
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senedi çıkarmadan azami 30 gün vadeli borçlanmaya da gidebilmekte; ya da senede bağlı
olmaksızın Hükümet adına garantiler vermek suretiyle mali yükümlülük altına girebilmektedir.
Hazine ihale yoluyla sürekli olarak veya koşulları ayrı ayrı belirleyerek kurumlara yönelik
olarak borçlanabilir. Bazı durumlarda da, ihale açmadan tasarruf sahiplerine doğrudan
ulaşabilir. Merkez Bankası’ndan borçlanma da bir başka iç borçlanma yoludur; Hazine’nin
Merkez Bankası’ndan doğrudan doğruya avans kullanımı yoluyla borçlanması, 2002 yılında
kaldırılmıştır; Merkez Bankası’nın ikinci el Hazine kâğıtlarını satın alarak bütçenin
finansmanına dolaylı olarak kaynak sağlaması ise mümkündür.

9.1.4. Dış Borçlanma
Herhangi bir dış finansman kaynağından belirli bir itfa planına göre geri ödenmek üzere
sağlanan finansman imkânları ile Hazine garantileri kapsamında üstlenilen her türlü mali
yükümlülük, dış borçlanma tanımına girmektedir. Hazine, ya ödemeler dengesinin finansmanı
ya da belirli projelerin yürütülmesinde dış kaynak temini gereği gibi, iki nedenle dış
piyasalardan borçlanır.
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan borçlanılabilir; dış piyasalardan belli
hizmetler, taahhütler veya projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere dış borçlanma
veya hibe biçiminde dışarıdan sermaye sağlanır. Proje kredisi olarak sağlanan kaynakların
kullanılması için ilgili kurum bütçelerinde yeterli ödenek bulunmalıdır. Uluslararası
kuruluşlardan borçlanma iki şekilde olur: devlet kendisi için borçlanabilir; ya da başla bir kamu
kuruluşunun borçlanmasında kredi verene Devlet adına garanti verilir.
Hazine dış piyasalardan borçlanırken, ya doğrudan bankalardan kredi talebinde bulunur; veya
uluslararası sermaye piyasasına tahvil ihraç ederek borçlanır; ya da yabancı bir devletten
borçlanma yolu tercih edilir.
Borçlanma hasılatı ve ana para geri ödemeleri, bütçe dışında ayrı hesaplarda tutulur; faiz,
iskonto giderleri bütçe içinde izlenir.

9.2. Nakit Yönetimi
9.2.1. Yer Bakımından Gelir ve Giderlerin Denkleştirilmesi (Nakit
Hareketleri)
Vergi İdarelerinin gelir tahsilatından sorumlu muhasebe yetkililerince vergi gelirleri tahsil
edilir; Merkez Bankası (Ziraat Bankası) şubesindeki hazine hesabına yatırılır. 2008 yılından bu
yana, özel bankalar da vergi tahsil etmekte; tahsilatı izleyen en geç 7 gün içinde belirtilen kamu
bankalarına parayı aktarmaktadırlar. Giderler de il ve ilçelerdeki giderleri ödemekten sorumlu
muhasebe yetkililerince aynı hesaptan ödenir. Bu nedenle, giderin ödenme aşamasında ilgili
hesapta yeterli nakit yoksa, geçici de olsa nakit sıkıntısı, oluşabilir; ya da bazı muhasebe
yetkilisi hesaplarında atıl para bulunabilir.
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Nakit Hareketleri, hazine adına gelirlerin toplandığı hesapta gider ödemesi için yeterli nakit
olmaması durumunda bu hesabın takviye edilmesi; hazinenin başka yerlerdeki hesaplarından
bankacılık işlemleri ile nakit aktarılmasıdır.
Defterdarlıktan gelen bilgilere göre Hazine İç Ödemeler Saymanlığı, merkezden nakit
hareketlerini, yönetir; hazine nakdi uygun göreceği biçimde kullanıma hazır bulundurur; her
harcama yerinde ilgili muhasebe biriminin gereksiniminden fazla olan nakit, merkez hesaba
aktarılır; hazine merkez hesabından veya nakit fazlası olan bir başka muhasebe yetkilisi
hesabından, nakde ihtiyaç duyan muhasebe birimleri hesabına, nakit aktarılır.
Merkezden muhasebe birimlerine, muhasebe birimlerinden merkeze veya muhasebe birimleri
arasında her bir nakit açığı veya fazlası için ayrı ayrı para göndermek yerine, 1972 yılından
itibaren Tek Hazine Hesabı adıyla, hazinenin bankası olarak Merkez Bankası (Ziraat Bankası)
şubeleri ile merkez hesap arasında otomatik olarak çalışan bir hesaptan yararlanılmaya
başlanmıştır. Sadece genel bütçeli kurumlar için geçerli olan bu otomatik ödeme imkanında,
muhasebe yetkililerinin hesabında nakit olup olmadığına bakılmadan tüm ödemeler,
bekletmeden yapılmakta; haftalık zaman dilimlerinde Merkez Bankası şubelerindeki hesaplar
arasında borç-alacak hesaplaşması yapılmaktadır. Böylece, genel bütçeye dahil bir kamu
kurumundan alacağı olanlara, ilgili muhasebe yetkilisi hesabında yeterli nakit takviyesini
beklemeden ödeme yapılmakta; hesabın takviyesi banka şubeleri arasında hazinenin
gözetiminde daha sonra da tamamlanabilmektedir. Genel bütçe dışındaki kamu kurumları, bu
olanaktan yararlanamamışlar; onların muhasebe yetkililerinin Merkez Bankası’ndaki hesabına
hazinenin yönlendirmesi ile nakit takviyesi olmadan ödemeleri gerçekleşmemiştir.

9.2.2. Gelir ve Giderlerin Zaman Bakımından Denkleştirilmesi (Dalgalı
Borçlar)
Mali yıl içinde, gelirlerin toplanma zamanına göre harcamayı aksatmamak için ortaya çıkan
kısa süreli (en fazla bir yıllık) nakit ihtiyacının kısa vadeli borçlarla giderilmesi veya nakit
fazlasını da piyasa koşullarına göre değerlendirerek gelir elde edilmesi, işlemleri, hazine
işlemlerinin zaman açısından oluşan gelir-gider farkının denkleştirilmesi, tarafıdır; yer
bakımından gelir-giderlerin uyumlaştırılmasına yönelik hazine işlemlerinden farklıdır: Nakit
hareketlerinde, genel olarak hazine hesabında paranın olması ama ödemenin yapılacağı yerdeki
eksik nakdin, hesaplar arasında takviye edilmesi gerekmekte; gelir-giderler arasında zaman
açısından uyumlaştırma işlemlerinde ise, ödemenin yapılacağı zaman hazinede para
olmadığından bütçede gösterilen gelirler tahsil edilinceye kadar geçici bir süre için nakit
ihtiyacının giderilmesi için kısa vadeli (dalgalı) borçlara başvurulmaktadır.
Hazine, bono ihraç etmeden azami 30 gün vadeli borçlanmaya giderek ya da hazine bonosu
ihraç ederek vb. yollarla piyasadan borçlanma yoluna gitmekte; ihale açarak kurumlardan veya
ihale açmadan doğrudan tasarruf sahiplerinden kısa süreli borç talep etmekte; bütçede
gösterilen vergi gelirleri tahsil edildikçe veya yılsonu itibarıyla bütçe dengesini sağlayacak
borçlanma gelirleri elde edildikçe, kısa süreli nakit ihtiyacını karşılayan kısa vadeli borç
verenlere, geri ödemelerini yapmaktadır. Böylece,mali yıl içinde kalmak koşuluyla miktarı ve
165

süresi, (denizdeki dalgalar gibi) artan-azalan kısa vadeli borçlar, bütçedeki gelirlerin tahsil
edilmesi ile giderlerin ödenmesi arasında oluşabilecek zaman farkını gidermede kullanılır.
Öte yandan, 5018 sayılı yasa uyarınca, ödenek kullanımının önceden planlanabilmesi için genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile genel bütçeden hazine yardımı alan kamu idareleri,
hazırladıkları ayrıntılı harcama programlarını, aylık olarak Maliye Bakanlığı vizesinden
(onayından) geçirirler; aylık uygulama sonuçlarını da Maliye Bakanlığı’na yollarlar. Ayrıca,
genel bütçeden yardım almayan özel bütçe kapsamındaki idareler de sürdürülebilir finansman
durumlarını dikkate alarak ayrıntılı harcama programlarının bir örneğini ve aylık uygulama
sonuçlarını Maliye Bakanlığı’na yollarlar. Böylece, Hazine Müsteşarlığı’nın aylık nakit
programı ile de uyumlu olarak ödenekler, yerinde ve zamanında kullanılmaktadır.

9.2.3. Çağdaş Nakit Yönetimi
Klasik nakit yönetimi, paranın yer ve zaman bakımından denkleştirilmesi iken, çağdaş nakit
yönetiminin bu amaçlardan başka hedeflerinin olması gerektiği ileri sürülmektedir. Buna göre,
çağdaş nakit yönetimi amaçları:
-

Ödemeleri vadelerinde yerine getirmek için gerekli nakdin sağlanması

-

Sadece gerekli olduğu anda borçlanmak ve bu şekilde kamu borçlanma maliyetlerini
en aza indirmek

-

Kamu mevduatlarının merkez bankası veya ticari bankalarda hiçbir getiri elde
etmeden veya çok düşük getirilerle birikmesinden kaçınmak; oluşan atıl nakit
rezervinin getirisini maksimize etmek

-

Nakit fazlalıklarının gerekli teminatlar karşılığında
değerlendirilmesini sağlayarak riskleri en aza indirmek

verimli

yatırımlarda

Belirtilen bu amaçlara ulaşabilmek için çağdaş ve etkin nakit yönetiminin ilk altı tanesi temel;
son üç tanesi de istenen olmak üzere dokuz adet özellik aranmaktadır.

9.2.3.1. Çağdaş Nakit Yönetiminin Özellikleri:
a. Temel Özellikler:
-

Kamuya ait banka hesap bakiyelerinin merkezileştirilmesi ve Tek Hazine Hesabı
yapısının oluşturulması: Çoğu gelişmiş ülkede kamuya ait tüm gelirler, günlük
olarak tamamen Hazine’nin kontrolündeki Tek Hazine Hesabı’nda toplanmaktadır;
genelde Merkez Bankası nezdinde olan bu hesaptan tüm kamu harcamaları
gerçekleştirilmektedir. Böylece, nakit yönetimi ve finansal planlama kolaylaşır; en
az düzeyde nakit tutulabilir; geçici nakit fazlalıkları değerlendirilebilir.
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-

Nakit Yönetimi çerçevesinin açık ve net şekilde belirlenmesi: İlgili idarelerin nakit
akımları tahmininden yararlanılabilmesi için nakit yönetimi kapsamında hangi
idarelerin olduğu açıkça belirtilmelidir. Tüm kamu kesimi mi, sadece genel bütçeli
idareler mi?

-

Kısa vadeli nakit giriş ve çıkışlarının doğru öngörülebilmesi: Kısa vadeli nakit
akımlarını, devletin nakit rezervi seviyesini doğru tahmin etmek, teknik bir
kapasiteyi gerektirir.

-

Yeterli seviyede işlem gerçekleştirme ve muhasebeleştirme yapısı: Yeterli bir
altyapı kurulursa kamu nakit giriş ve çıkışları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi
ve muhasebeleştirilmesi elektronik ortamda yürütülebilir.

-

Hazine, gelir toplayan birimler ve harcama birimleri arasında zamanında bilgi
paylaşımının tesisi: Çağdaş nakit yönetiminde kısa vadeli nakit akımlarının doğru
ve zamanında yapılabilmesi için bilgi paylaşımına ilişkin ağ oluşturulmalıdır.

-

Kurumsal düzenlemelerin ve sorumluluk dağılımının uygun şekilde yapılması:
Hazine nakit yönetimi birimi, bütçe ile ilgili birim ve harcamacı birimin nakit
yönetimi sorumlulukları, kurumsal ve yasal düzenlemelerle açık bir şekilde
belirlenmelidir. Bu şekilde, birimler arasında sürekli iletişim ve koordinasyon
sağlanabilir;Hazine, Merkez Bankası ve ticari bankalar arasında elektronik ödemeler
ve tahsilatlar için alınacak komisyon payı belirlenir; sistemde yer alan tüm kamu
kurumları arasında zorunlu olarak veri ve bilgi paylaşımı sağlanır; Hazine’nin atıl
rezervinin değerlendirilmesinden elde edilecek faiz geliri, açık düzenlemelerle
belirlenmiş olur.

b. İstenen Özellikler:
-

Modern bankacılık ödeme ve transfer sistemlerinin kullanımı: Etkin nakit
yönetimini desteklemek için, tüm kamu işlemlerinde, banka şubelerinin elektronik
olarak birbirine bağlandığı ve bankalar arası ödeme sistemlerinin Merkez
Bankasının ödemeler sistemi ile eş zamanlı biçimde entegre olmasını sağlayacak
şekilde işletilen bir bankacılık sistemi kurulması gerekir.

-

Nakit Yönetiminde kısa vadeli finansal piyasa araçlarının kullanımı: Günlük olarak
geçici nakit açık veya fazlası ile karşılaşıldığında, finansal piyasalardan kısa vadeli
borçlanabilme veya borç verebilme imkânları olmalıdır ki, etkin nakit yönetimi ile
birlikte para piyasası da gelişebilsin.

-

Borç ve nakit yönetiminin entegrasyonu: Borç yönetimi (uzun vadeli) ile nakit
yönetimi (kısa vadeli), gerek politika belirlenirken, gerekse işlemsel açıdan
bütünleşik bir yapıda olursa, risk ve maliyet dengesi etkin bir seviyede kurulabilir.
Bir başka deyişle, Merkez Bankası ile Hazine arasında güçlü bir koordinasyon
olması sonucunda, para politikasının etkinliği artar; finansal piyasalar gelişir.
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9.2.3.2. Çağdaş Nakit Yönetimi Temel Özelliklerinin Oluşturulması

-

Nakit planları hazırlanmalı ve nakit yönetiminin tahmin –izleme kapasitesi
geliştirilmelidir. Bunun için kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi ve doğru tahmin
edilip izlenmesi; nakit akımlarının kısa vadeli tahminlerinin yapılması; bilgi
paylaşımına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması, gerekir.

-

Çağdaş nakit yönetiminde istenen unsurlar oluşturulur. Basit nakit planlamasının
ardından gelirlerin tek hesaba aktarılmasında gecikmeler ortadan kaldırılır; nakit
akımlarındaki iniş ve çıkışlar azaltılır; kamu kurumlarınca taahhüt edilen
harcamaların nakit projeksiyonlarına etkisi değerlendirilir; ödeme süreçleri
bilgisayarlar üzerinden yürütülür duruma getirilir; geçici nakit açıklarının yönetimi
için kısa vadeli borçlara başvurulur; atıl kalan nakit rezervi, getiri sağlayacak şekilde
değerlendirilir; borç ve nakit yönetimi koordinasyonu sağlanır. Bu işlemlerin
mevcut duruma göre daha etkinleştirilmesine çalışılır.

-

Aktif günlük nakit yönetimine başlanır. Nakit yönetimi işlemlerinde aşama
kaydedildikçe, kısa dönemli işlemlerle nakit düzeyindeki iniş çıkışların
dengelenmesi yerine nakit mevcudunun gün içinde yönetilmesi, ön plana çıkar.
Böylece, Merkez Bankası nezdindeki Hazine hesabında yaşanan kısa vadeli
dalgalanmalar en aza indiğinden daha aktif politikalar geliştirilmeye başlanır;
kullanılan aralar çeşitlendirilir.

Uygulamada, bu aşamalarda belirtilen sıralamaya uyulmayabilir; ülkelerin mevcut nakit
yönetimi yapısı, nakit yönetiminde daha ileri gitme kararlılığı, bakmacılık işlemlerinde
kullanılan altyapı, finansal piyasaların gelişmişliği, insan kaynakları, kurumsal düzenlemeler,
çağdaş nakit yönetimine geçiş aşamasını belirlemektedir.

9.2.4. Türkiye’de Çağdaş Nakit Yönetimine Geçiş Çalışmaları
(1) 1972 yılında Türkiye’de başlatılan Tek Hazine Hesabı, başka ülke uygulamalarından farklı
gelişmiştir. Diğer uygulamalarda Tek Hazine Hesabı, nakit yönetiminden sorumlu olan
Hazine’ye ait bir hesaptır. Hazine nakit yönetimi kapsamında yer alan kurumların tahsilatlarının
toplanması, harcamalarının yapılması ve bakiyenin yönetilmesi amacıyla günlük olarak tüm
hesapların bakiyelerinin netleştirildiği bir hesap olarak çalışmaktadır. Türkiye’de ise aynı isim
altında kamu harcamalarının ülkenin her bölgesinde kolaylıkla sürdürülmesi için oluşturulmuş
olan hesap, çağdaş nakit yönetim unsuru olarak taşıması gereken özellikleri taşımamaktadır.
Genel bütçeye bağlı kurumların taşra birimlerince Merkez Bankası’nın muhabir bankası olarak
Ziraat Bankası’nda kendi adlarına açtırılan hesaplar aracılığıyla tahsilat ve ödemeler
gerçekleştirilmiş; yapılan tahsilatlar Hazine’ye aktarılmadan, herhangi bir program gözetmeden
ve Hazine’nin bilgisi dışında ödemeler için kullanılmıştır. Muhasebe birimleri hesabında yeterli
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nakit olmadığında, Ziraat Bankası tarafından fonlanmış; bu şekilde yapılan ödemeler için Ziraat
Bankası’na Hazine tarafından geri ödeme yapılması işlemleri, haftalık olarak gerçekleşmiştir.
Bakanlıkların merkez muhasebe birimlerindeki işlemler için Merkez Bankası nezdinde kendi
adlarına açılan hesaplarda tahsilatlar toplanmış; Hazine’ye aktarılmayan tahsilatlar kullanılarak
harcamalar yapılmış; işlemler günlük olarak takip edilmiştir. Merkez muhasebe birimleri
hesaplarında ödemeler için nakit bulunmaması durumunda Hazine’den nakit talep edilmiş; bu
talepler çerçevesinde Hazine de nakit aktarımını gerçekleştirilmiştir. Merkez muhasebe
birimleri hesaplarında birikme oldukça Hazine, muhasebe birimlerinden bu fazlalığı talep
etmekte; düzenli bir nakit aktarımı olmamıştır.
Görüldüğü gibi, gerek taşra gerekse merkez birimler yapılan tahsilatı, ödemelerinde
kullanmışlar; Hazine hesabına aktarılması beklenen tahsilatların beklenen zaman ve tutarda
gerçekleşmemesinin yanı sıra Hazine’ce öngörülmemiş harcamalar da yapılmak durumunda
kalınmıştır. Tahsilat ve ödemelere ilişkin nakit aktarımlarının Hazine banka hesaplarına
yansıması da gecikmeli olmuştur.
(2) 2007 yılında Hazine, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası arasında imzalanan bir
protokolle gerek taşra gerekse merkez muhasebe birimlerinin Merkez Bankası ile Ziraat
Bankası nezdinde kendi adlarına açılmış olan hesaplar kapatılmış; taşra birimleri için Ziraat
Bankası Merkez Şubesi nezdinde Hazine adına bir tediye ve bir de tahsilat hesabı açılmış; bu
hesapların alt hesapları olarak her bir muhasebe birimi için de bulundukları bölgelerdeki Ziraat
Bankası şubelerinde birer tediye ve tahsilat hesabı açılmıştır. Merkez birimler için de Merkez
Bankası’ndaki Hazine hesaplarının alt hesapları olmak üzere banka hesapları oluşturulmuştur.
Bu yeni yapının adı. Tek Hazine Cari Hesabı’dır ve uluslararası en iyi uygulamalara paralel
bir sistemdir.
Önceki sistemden farklı olarak bu sistemde, Hazine’nin günlük nakit programında bulunmayan
bir ödeme yapılamamakta; ödemeler sadece tediye hesaplarından yapılmakta; tahsilatlar için
sadece tahsilat hesapları kullanılmakta ve bu hesaplarda toplanan tahsilatlar herhangi bir ödeme
için kullanılmadan günlük olarak Hazine’ye aktarılmaktadır. Böylece nakit yönetimi
kapsamındaki kurumların banka hesap bakiyeleri gün sonlarında tek bir hesapta toplanmakta;
ödemeler Hazinenin bilgisi dahilinde ve günlük nakit programları çerçevesinde
gerçekleşmektedir.
Sistemin son aşaması olarak tüm muhasebe birimlerinin ödeme işlemlerinin Merkez Bankası
aracılığıyla elektronik imza veya sertifika kullanılarak elektronik ortamda yapılması; tahsilat
işlemlerinde de Elektronik Ödeme Sistemi’ne geçilmesi, beklenmektedir.
Belirtilen nakit yönetimi sistemi, Türkiye’de sadece genel bütçeli kurumlar için söz konusudur;
yurt dışından sağlanan program kredileri de doğrudan Hazine hesaplarına aktarıldığından
Hazine tarafından izlenmektedir. Bunun dışında özel bütçeli idareler, döner sermayeler, bütçe
dışı fon idareleri, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri nakit yönetimi kapsamında değillerdir; ama Kamu
Haznedarlığı kapsamında olduklarından banka mevcutları izlenmekte ve genel bütçeden bu
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kurumlara yapılacak nakit akımlarında dikkate alınmaktadır. Hazine, Maliye Bakanlığı ve
yüksek miktarlarda nakit aktarılan harcamacı kuruluşların katılımı ile düzenli olarak her ayın
sonunda harcama koordinasyon toplantıları yapılmaktadır.
Öte yandan, vergi daireleri ile özel bankalardaki vergi tahsilatları ortalama 2.8 gün sonra; kredi
kart kullanarak yapılan vergi ödemeleri ise 20 gün sonra Hazine hesaplarına geçtiğinden
giderler açısından Hazine’nin esnekliği daralmakta ve nakit yönetimi faaliyetleri olumsuz
etkilenmektedir. Buna karşılık, Merkez Banası nezdindeki Hazine hesaplarında borçlanma
yoluyla veya borçlanma dışı kaynaklarla sağlanan yüksek tutarlarda nakit rezervi
bulundurulmaktadır. Ayrıca, günlük nakit akımları arasındaki zaman farkından kaynaklanan
kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fiziken basılı olmayan Devlet iç borçlanma
senetleri çıkarmak veya para piyasası araçlarını kullanmak suretiyle yapılan azami 30 gün
vadeli borçlanma imkânları da kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu gelirlerinin kamu giderlerini karşılayamaması durumunda bütçenin borçlanma ile
finansmanı, sağlanır. Türkiye’de borçlanmaya ilişkin esaslar, 2002 yılından bu yana, 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bütçe
kanunlarından ayrı bir şekilde düzenlenmektedir.
Kamu finansman açığının yurt içi kaynaklardan karşılanması, iç borçlanmadır. Bu çerçevede,
Hazine, geçici nakit ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi piyasalardan borçlanır; Devlet iç
borçlanma senetleri ya da senede bağlı olmayan yükümlülükler şeklinde de, kısa vadeli veya
uzun vadeli borçlanma geliri elde eder; ödemeler dengesinin finansmanı veya belirli projelerin
yürütülmesinde dış kaynak temini için de dış piyasalardan borçlanır.
Klasik nakit yönetimi, paranın yer ve zaman bakımından denkleştirilmesi iken, çağdaş nakit
yönetiminin bu amaçlardan başka hedefleri de vardır.
Çağdaş nakit yönetimine geçiş amacıyla 1972 yılında Türkiye’de başlatılan Tek Hazine Hesabı,
başka ülke uygulamalarından farklı gelişmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
Türkiye’de hazine işlemleri ile borç yönetimini halen Maliye Bakanlığı
yürütmektedir. (Doğru / Yanlış) çünkü…..
2.
Vergi borcunun kredi kartı ile ödenmesi, alacak, anında hesaba geçtiğinden
Hazine’nin lehine bir durumdur. (Doğru / Yanlış) çünkü…..
3.
İstanbul Üniversitesi’nden alacağı olan bir müteahhit, Hazine Tek Hesabı
sayesinde her zaman parasını beklemeden alabilir. (Doğru / Yanlış) çünkü…
4.
Kamu Finansmanı
birimdir.(Doğru /Yanlış) çünkü…

Genel

Müdürlüğü,

devlet

hesaplarını

tutan

bir

5.
Bütçe gelirleri ile giderleri arasındaki fark kadar borçlanma yetkisini, Maliye
Bakanı gerekli görürse, yüzde 10’a kadar arttırabilir. (Doğru/ Yanlış) çünkü…

ARAŞTIRMA KONULARI
1.

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nün görevlerini araştırınız.

2.

Hazine’nin uzun vadeli kaynakları nelerdir?

3.

Klasik nakit yönetimi ile çağdaş nakit yönetimini karşılaştırınız.

4.
Türkiye’de 2001 yılına kadar uygulanan Hazine’nin Merkez Bankası’ndan avans
alma imkânını ve bu yetkinin neden kaldırıldığını araştırınız.
5.

“Hazine açığı” ile “bütçe açığı” kavramlarını araştırınız.
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10. DEVLET MUHASEBESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.2.
10.3.

176

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

177

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Muhasebe, para ile ifade edilen bilgilerin sistematik şekilde kaydedilmesi, incelenmesi ve
anlamlarının açıklanması, olarak tanımlanabilir.
Muhasebenin işlevleri: (1) kaydetme, (2) sınıflandırma, (3) raporlama, (4) analiz ve
yorumlamadır. Kısaca ilk üç işlev, defter tutma; sonuncu işlev ise muhasebe bilgilerinin
ilgililerce kullanılır duruma getirilmesi ile ilgilidir. İşletme faaliyetleri, ticari nitelikteyse ticari
muhasebe, sınai nitelikteyse sınai muhasebeden söz edildiği gibi, devlete ait faaliyetler için de
devlet muhasebesi kavramı kullanılır.
Öte yandan, iktisat alanında makro ekonomik tahliller geliştikçe, maliye politikasında iktisadi
faktörlere daha fazla önem verildikçe ticari hayatta uygulanan muhasebe yönteminin ulusal
ölçüde de kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Çeşitli tanımları yapılan Milli Muhasebe, bir
ekonomideki tüm (özel kesim ile kamu kesiminde gerçekleşen) iktisadi işlemlerin, gelir ve
gider hesapları çerçevesinde dengeli olarak ulusal ölçüde gösterildiği, bir sistemdir. “Sosyal
Hesaplar” da denilen Milli Muhasebe, ekonomik ve parasal olayları kuşbakışı bir açıdan ve
ulusal ekonomik faaliyetler hakkında genel bir tablo çıkaracak şekilde, izler.
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10.1. Devlet Muhasebesinin Amacı ve Kapsamı
Devlet Muhasebesinin biri kontrol, diğeri yönetim olmak üzere doğrudan hedeflenen iki amacı
vardır.
“Kontrol: bütçe uygulamalarının kanun koyucunun çizdiği doğrultuda gelişip gelişmediğinin
ve muhasebeye konu olan işlemlerin kontrol edilmesi şeklinde gerçekleştirilir.
Yönetim: devlet faaliyetlerinin akışı ve neticeleri hakkında yönetime bilgi vermek ve devlet
hizmetlerinin maliyetlerini tespit ederek verimlilik karşılaştırmalarını sağlamak yoluyla
gerçekleştirilir.” Böylece yönetici, geçmişin rakamsal ve maddi sonuçları ile mevcut durumu
gösteren ve birer muhasebe çıktısı olan mali tablolardan yararlanarak geleceğe ilişkin kararlar
verebilir.
Devlet muhasebesi ile belirtilen iki amaç gerçekleştirilirken, yanı sıra kamu kurumlarının mali
saydamlığı ile hesap verebilirliği de dolaylı olarak, sağlanır.
Devlet muhasebesi, genel yönetime dahil kamu kurumlarının muhasebesidir; kapsamında
Merkezi Yönetim (Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli İdarelerle, Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar), Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Mahalli
İdare Birlikleri ile Bağlı İdareler), Sosyal Güvenlik Kurumları (Sosyal Güvenlik Kurumu ile
Türkiye İş Kurumu) vardır. Bu kurumların kamusal ihtiyaçları karşılamak için kamu mal ve
hizmetlerini üretmek ve sunmak üzere yaptıkları harcamalar ile kullandıkları gelir
kaynakları hareketlerinin, kontrol ve yönetim amaçları doğrultusunda izlenmesi; mali
açıdan saydam ve hesap verebilir olmaları, devlet muhasebesi aracılığıyla gerçekleşir.
Genel yönetim dışındaki kamu işletmelerinde, piyasaya yönelik mal hizmet üretmek ve kârlılık
esas olduğundan, onlar devlet muhasebesi kapsamı dışında çalışırlar; dolayısıyla, devlete ait
mali şirketler (bankacılık, sigortacılık gibi finansal hizmetler alanında faaliyet gösterenler) ile
mali olmayan şirketler (üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler) kayıtlarını
devlet muhasebesi çerçevesinde tutmazlar.

10.2. Devlet Muhasebesinin Tanımları
Devlet muhasebesi “genel olarak devlete ilişkin mali bilgiyi kayıt, sınıflandırma, analiz ve
yorumlama, özel olarak ise devlet malı ve fonlarının alım, satım, transfer ve tahsisini kapsayan
bütün işlemleri yansıtma sürecidir” şeklinde tanımlandığı gibi, çağdaş niteliklerini de içeren
daha geniş şekilde “devlet faaliyetlerinin bütçe yasaları ile belirlenen süreler içinde yasama
organının arzusuna göre yerine getirilip getirilmediğinin denetimini sağlayan, kamu
hizmetlerinin maliyetlerini ortaya koyan, ileriye dönük kararların alınmasında yönetime ışık
tutan ve devlet mal varlığındaki artış ve eksilişleri para ile ifade eden muhasebe tekniğidir”
biçiminde de tanımlanabilir.
Tanımlardan anlaşıldığı gibi, Devlet Muhasebesi, hükümetlerin mali politikalara ve işlemlere
ilişkin faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması, raporlanması sistemidir ki, hesap verebilirlik ve
mali saydamlık için vazgeçilmez unsurlardandır. Kamu faaliyetleri artıp ekonomideki
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gelişmeler üzerindeki etkisi arttıkça devlet muhasebesi ve raporlamanın da, bütçe gelir ve
giderlerinin yanı sıra tüm mali kararlar ve işlemleri de kapsayacak şekilde önemi artar. Devlet
muhasebesinin görevi, devletin ekonomik hayat üzerinde doğurduğu etkileri kayıt altına alarak
sonuçları raporlamak ve bilgi kullanıcılarına doğru, güvenilir ve kaliteli mali nitelikli bilgi
üretmektir.

10.3. Devlet Muhasebesinin İşlevleri
Devlet muhasebesi, önceleri devletin geleneksel faaliyetlerine ilişkin gelir, gider ve
yüklenmeleri kaydederken zamanla mali politikaların belirlenmesi ve raporlanmasını sağlayan
hesaplar geliştirildikçe devlet muhasebesinin işlevleri de artmıştır.
Devlet muhasebesinden:
(1) Bütçedeki özel sorunlara çözüm, bulması beklenir; örneğin:
- giderlerin yasal sınırlar içinde olup olmadığı,
- harcamaların ödenek sınırları içinde olup olmadığı,
- gelirlerin yasal kurallara göre toplanıp toplanmadığı,
- nakit akımının düzenli ödemeyi sağlayıp sağlamadığı,
- devlet parasının nerede ve ne tutarda saklandığı, bilinmelidir.
(2) Genel ekonomiye yarar sağlaması, beklenir:
-kamu kesimi işlemleri kapsamlı biçimde sınıflandırılmalıdır ki, ulusal muhasebeye düzgün
veri sağlansın;
-milli muhasebe (kamu kesimi ile özel kesim muhasebesi) verileri, ülke ekonomisinin
planlanması ve yönetimi için kullanılır; böylece genel düzeyde ekonomik ve mali politikalar
belirlenir.
Bu nedenlerle, kamu gelir-gider kayıtları tutulur; kayıt düzeni ile elde edilen bilgi sayesinde,
bütçe uygulamasına özgü sorunları çözmeye katkı sağlandığı gibi, ulusal anlamda genel
düzeyde de bu işlevden yararlanılır.
(3) Devletin malvarlığı hakkında bilgi vermesi beklenir. Bu nedenle devletin malvarlığının
ve bundaki değişmelerin kaydı tutulur.
(4) Kamu kesimini bir bütün olarak değerlendirmek için, kamu kurumları ve hesapları
arasında eşgüdüm yaratması, beklenir Kamu kurumları (genel bütçeli-özel bütçelidüzenleyici ve denetleyici kuruluşlar) arasında mali eşgüdüm sağlanır.
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(5) Kamu kesiminde geleceğe yönelik doğru kararlar alınmasında araç olması beklenir;
devlet muhasebesi, örneğin yeni bütçeleme tekniklerinin gerektirdiği fayda – maliyet analizleri
için sayısal veriler sağlamalıdır.

10.4. Devlet Muhasebesinin Ticari (Genel) Muhasebeden Farkları
Devlet, piyasa ekonomisinden farklı olarak kamusal nitelikte mal ve hizmetler üretir ve
mevzuat denen bazı kurallara tabidir; dolayısıyla, devlet muhasebesinin ticari muhasebeden
farkları vardır:
-

Devlet muhasebesinde bir giderin yapılması için o konuya tahsis edilmiş bir ödeneğin
olması gerekir.

Ticari muhasebede, nakdin, nakit yoksa kredinin, varlığı yeterlidir; gider yapılabilir.
-

Devlet muhasebesinde alınan borçların anaparası ile geri ödemeler, bütçe hesaplarında
gösterilmez; bütçe hesaplarında sadece borçların faiz, komisyon ve diğer giderleri yer
alır.

Ticari muhasebede, borcun anapara ve faizleri toplam olarak hesaplarda gösterilir.
-

Devlet muhasebesi kamu kesiminde kullanıldığından daha dar kapsamlıdır; devlete ait
kamu iktisadi teşebbüsleri ile döner sermayeler gibi iktisadi işletmelerde devlet
muhasebesi ile ticari muhasebenin yer aldığı ihtisas muhasebeleri kullanılır.

Ticari muhasebe özel kesimde kullanıldığından daha geniş kapsamlıdır; bu nedenle zaten, ticari
muhasebeye genel muhasebe denmektedir.
-

Devlet muhasebesinde kârlılık yerine verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ön plandadır;
gelir ve giderlerdeki gelişmelerin izlenmesi ve sonuçların denetimini sağlayan bir
muhasebe planı önceliklidir.

Ticari muhasebede kârlılık esastır; gelir-gider tabloları ve bilanço gibi hesap ve cetveller
kullanılır; girdi-çıktı analizleri yapılır; üretim maliyetleri ve sonuçlarını belirleyecek kâr-zarar
hesapları ile mal hesaplarına ağılık verilir.
-

Devlet muhasebesinde giderin yapılması: taahhüt (yüklenmeye girişilmesi), tahakkuk
(gerçekleştirme), ödeme emrine bağlama ve ödeme aşamalarından geçerek
gerçekleştirilir; gelirin elde edilmesi de tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından
geçer.

Ticari muhasebede bu aşamalar yoktur; alacak ve borç doğduğu anda kayda alınır; bu nedenle,
işlemler daha kısa ve çabuk gerçekleşir.
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10.5. Devlet Muhasebesi Konusundaki Görüşler
Devlet muhasebesi, devletin faaliyet sınırlarının dar tutulduğu dönemlerde, sadece bütçede yer
alan gelir ve giderleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmekle yetinirken, devlet anlayışındaki
gelişmelerle sadece devletin bütçesiyle değil devletin borçlanması ile mal varlığını da izler,
duruma gelmiştir. Bu açıdan devlet muhasebesi konusunda iki ayrı görüş gelişmiştir.
Devlet muhasebesinde Klasik Görüş’e göre, devlet muhasebesi bir bütçe muhasebesi olarak
değerlendirilir ve devletin gelir ve giderlerini izleme ve bunların bütçeye uygun yürütülüp
yürütülmediğini gözlemlemenin dışına çıkılmaz. Bu görüşe göre, Devletin nakit hesabı dışında
malvarlığı ve borçları, devlet muhasebesinin konusu değildir.
Devlet muhasebesinde Çağdaş Görüş’te ise, bütçenin devlet muhasebesi içinde önemli bir
yerinin olduğu kabul edilmekte; bunun yanı sıra, devletin bir tüzel kişiliği olmasının, onu borçlu
ve alacaklı yaptığı gibi mal sahibi de kıldığının unutulmaması, gerektiği vurgulanmaktadır.
Buna göre, teknik açıdan devletin yaptığı harcama, bütçe açısından bir giderdir; ama muhasebe
açısından bir borç ödeme, bir taşınır veya taşınmaz varlık satın alınması olabilir; çağdaş görüşte,
varlık satın almaları muhasebe kayıtlarında gider olarak değil varlık olarak gösterilir.

10.6. Devlet Muhasebe Sistemleri
Muhasebe sistemlerindeki gelişmelere paralel biçimde devlet faaliyetlerinin
muhasebeleştirilmesi de gelişmiştir; bu açıdan dört farklı muhasebe sisteminden söz edilebilir:
Kamereal Muhasebe Sistemi: Bu sistemde devletin gelir ve giderleri iki ayrı hesapta izlenir;
alacaklar, borçlar ve mal hesapları kaydedilmez; dolayısıyla, bu sistem bir bütçe muhasebesidir;
bütçe ile ilgili rakamlar, gelir ve giderlerin tahakkuku, tahsilatı bütçe tertibine göre verilir. Kasa
defteri, büyük defter ve gelir-gider defterleri tutulan sistem, günümüz devlet anlayışına
uymamaktadır.
Schneider Muhasebe Sistemi: Nakit hareketleri ve bütçe işlemlerinin yanı sıra, Kameral
sistemde olmayan mahsup işlemleri ile devletin bütçe dışı borç ve alacak hesaplarını gösteren
bu sistemde kâr-zarar hesapları ile bilanço düzenlenmesi, mümkündür. Kasa defteri
tutulmamakta; yevmiye defteri, büyük defter ve gelir-gider ayrıntı defteri kullanılmaktadır. Bu
sistem ile bütçenin hukuki boyutunu belirlemek ve iktisadi kıymetleri ölçmek mümkündür.
Constante Muhasebe Sistemi: Bütçe hesaplarının yanı sıra kamunun sahip olduğu mal
varlıklarna da yer verilen bir sistemdir. Gelir ve giderler tahakkuk aşamasında kayıt edilir. Kasa
defteri ile gelir-gider ayrıntı defteri olmak üzere iki defter tutulur; nakit hareketleri, tarih
sırasına göre kasa defterine işlenirken her hesap ayrı bir sayfada gelir-gider ayrıntı defterinde
gösterilir. Bu sistem, devlet malvarlığındaki artış ve azalışların da belirlenmesini sağladığından
mali yılsonunda kâr-zararın hesaplanması, mümkündür.
Logismografi Muhasebe Sistemi: Ticari muhasebedeki gelişmelere paralel olarak, işletme ve
sonuç hesaplarını, devlet muhasebesi kapsamına alan bir İtalyan sistemidir. Bu sistemde hem
bütçe hesapları tutulur; hem de devlet malvarlığı izlenir; müsvedde defteri, yevmiye defteri,
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büyük defter ve muhasebe hesap planını içeren cetveller tutulur. Bütçe ve malvarlığı hesapları
ile devlet işlemleri maliyetinin her zaman izlenebildiği bu muhasebe sistemi ile planlama,
kontrol ve analiz açısından yararlı bilgiler elde edilebilir.

10.7. Devlet Muhasebesinde Kayıt Yöntemleri
Devlet muhasebesinde işlemlerin ne zaman kaydedileceğine ilişkin, biri nakit esasına diğeri
tahakkuk esasına dayalı olarak temelde iki yöntem kullanılmakta; iki yöntem arasında geçişleri
sağlayan ara yöntemlerden de yararlanılmaktadır.
Nakit Esaslı Muhasebe Yöntemi: Nakit akımlarından doğan işlemleri kaydeder; mali işlem
ve olaylar nakit alındığında veya ödendiğinde muhasebeleştirilir. Bir başka deyişle, harcamalar
ödendikçe, vergiler tahsil edildikçe kaydedilirler; işlemlerden sağlanan hizmet ve faydanın ne
zaman ortaya çıktığı ile ilgilenilmez. Bütün işlemler tamamlandığı halde hak sahibine fiilen bir
ödeme yapılmamışsa, muhasebe kayıtlarında bir gider (nakit çıkışı) gösterilmez; buna karşılık
avans, dendiğinde bütçeye gider olarak yazılır. Benzer şekilde bir kamu alacağı tahakkuk etmiş
ancak henüz tahsil edilmemişse kaydedilmez; yükümlüden tahsil edildiğinde kaydedilir.
Kayıtlar mali yılsonunda kapatıldığından kolay olan bu yöntemde, mali raporlar, bütçe gelir ve
giderlerini, nakit hareketlerini ve nakit varlıklarını gösterir.
Nakit esaslı muhasebe yönteminde devletin malvarlığı, tahakkuk eden gelir ve giderler,
aktifleştirilmesi gereken varlıklara yapılan harcamalar, devlet borçları, taahhüt ve garantiler,
varlık ve yükümlülüklere yönelik fiyat ve miktar değişmeleri, ertelenmiş ödemeler, hazine
garantileri, vergi harcamaları kaydedilmez ve raporlanmaz.
Borçlanma politikası ve nakit ihtiyacının belirlenmesinde, ya da kamu faaliyetlerinin finans ve
kredi piyasaları ile toplam talep üzerindeki etkisini ölçmede yararlı olan nakit esaslı muhasebe
yöntemi, dünyada uzun yıllar uygulanmıştır. Bu yöntem, sadece nakit akımları ile sınırlı
olduğundan içerdiği işlemlerin basitliği nedeniyle uygulanması ve anlaşılması kolay bir
yöntemdir; ama taahhüt ve yükümlülükleri kapsamadığı ve finansal raporlara
yansıtmadığından, saydamlık ve hesap verebilirliği ölçmeye uygun değildir. Kaynakların
kontrolu veya kamu hizmet maliyetlerinin belirlenmesi için kullanılamaz. Günümüzdeki devlet
faaliyetleri ise, artık nakit işlemleri ile sınırlı tutulamayacağından, bu yöntem yetersiz kalmıştır.
Uyarlanmış Nakit Esasına Dayalı Devlet Muhasebesi Yöntemi: Bu yöntemin ilkinden farkı,
muhasebe işlemlerinin mali yılın son günü akşamı itibarıyla kapatılmaması; yeni mali yıla
ilişkin hesaplar açılmışken, önceki mali yıla ilişkin işlemler için de ödenekler ve ilgili
hesapların belirli bir süre açık tutulmasıdır. Böylece, ek süre boyunca geçmişte tamamlanması
gereken mali işlemler de ait oldukları dönemde raporlanmış olurlar.
Uyarlanmış Tahakkuk Esasına Dayalı devlet Muhasebesi Yöntemi: Bu yöntemde ilk iki
yöntemden farklı olarak işlem ve olaylar, nakit akımlarının ne zaman olduğuna bakılmadan, bir
ekonomik değer yaratıldığında, kaydedilir. Bir gelir veya giderin ortaya çıkmasıyla (tahakkuk
etmesiyle), o konuda bir tahsilat veya ödeme yapılması arasında zaman aralığı vardır. Bu
yöntemde gelirler hesabı, nakit olarak tahsil edilip edilmediğine bakılmadan, mali yıl boyunca
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tahakkuk eden gelir işlemlerini; giderler hesabı da nakit olarak ödenip ödenmediğine
bakılmadan mali yıl boyunca tahakkuk eden gider toplamını gösterir. Kısaca, tahakkuk eden
gelir ve giderler, ait oldukları mali yıl hesap ve raporlarına kaydedilir. Buna karşılık, maddi
duran (devletin varlıkları olarak arsa, arazi, bina, taşıtlar, demirbaşlar, ormanlar, anıtlar vb)
varlıklara ilişkin işlemler, muhasebe sisteminde gösterilmez ve raporlanmaz. Bu yöntem, nakit
esaslı yöntemlerin aksine, bütçe odaklı olmadığı ve tahakkuk etmiş borç ile alacakları kaydedip
raporladığı için, etkinlik ve performans denetimine zemin hazırlamaktadır.
Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yöntemi: Ekonomik olaylara ilişkin işlemlerin ait oldukları mali
yılda kayıt altına alınmalarının ve raporlanmalarının sağlandığı bu yöntemde, uyarlanmış
tahakkuk esasına dayalı olan yönteme ek olarak (nakit, alacaklı hesaplar, verilen borçlar gibi)
mali hesaplar, (fiziki yapılar, doğal kaynaklar gibi), maddi duran varlıklar, (yer altı
zenginliklerini çıkarma hakkı, avlanma hakkı, patent gibi) maddi olmayan duran varlıklar,
tahakkuk esaslı olarak kaydedilen varlıklardır. Borç hesapları, sosyal güvenlik primleri gibi
tahakkuk etmiş giderler, hesaplara kaydedilmiş diğer borçlar, tahakkuk esaslı olarak kaydedilen
yükümlülüklerdir.
Tahakkuk esaslı muhasebe ile kamu mali yönetimine sağlanacak avantajlar:
-

Devlet muhasebesi, ödenek ve nakit planlanması ile bütçelerin orta vadeli harcama
programlarının hazırlanmasına destek olur;

-

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına temel oluşur;

-

Devletin tüm mali işlemleri kayıt altına alınır;

-

Muhasebe sistemi, duran varlıkları da kapsar.

-

Devlet borçları mali raporlarda yer alır;

-

Vergi Harcamaları raporlanmış olur;

-

Kesin Hesap kanun tasarısına ilişkin bilgiler muhasebeden sağlanır;

-

Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu olarak kullanılıp kullanılmadığı ile
yöneticilerin performans ölçümlerinde sağlam bir alt yapı oluşur.

-

Devletin hak ve yükümlülüklerini gösterdiği için mali yönetime yardımcı olunur;

-

Bütçe ile Milli Gelir hesapları arasında bağlantı kurulması kolaylaşır.

10.8. Dünyada Devlet Muhasebesi Alanında Yaşanan Gelişmelerin Nedenleri
Dünyada nakit esaslı devlet muhasebe sistemlerinden tahakkuk esaslı muhasebe sistemlerine
doğru yaşanan gelişmeler, birbirine bağlı farklı nedenlere dayanır:
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(1) Küreselleşme: Devletler üzerinde, finansal piyasaları uluslararası rekabete
açmaları; kamu kesimi ve içindeki kamu kurumlarının amaçlarını, ulusal ve
uluslararası alanda artan rekabet ortamı ile uyumlaştırmaları; kamu yönetim
sistemlerinde yapısal değişiklikler yapmaları, yönünde baskı yaratmaktadır.
Sonuçta, kamu kaynaklarının en uygun şekilde dağılımı ve etkin kullanımının
kontrol edilmesi gerekir; bu da, kamu kesiminde bütçe, muhasebe ve denetim
alanlarında reformlara yol açmıştır.
(2) Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı: Devletin görevlerine ve bunun kayıt
sistemine yansımasına ilişkin iki farklı görüş vardır: Geleneksel görüşe göre devlet
ekonomiyi yönetmek ve piyasa aksaklıklarını gidermek için gereklidir; temel amaç
devlet faaliyetlerinin bütçede öngörüldüğü biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin
belirlenmesi olunca nakit esaslı devlet muhasebesi, kamu yönetimi için uygundur.
Diğer görüşte ise, devletin sınırlı sayıdaki faaliyeti gerçekleştirmesi gerekli fakat
kötü bir durumdur; çünkü devlet aksaklıkları vardır ve toplam kaynakları etkin
kullanan piyasaya kamu kesimi ile alternatif bir durum yaratılmakta ve etkinlik
bozulmaktadır. Bu nedenle devletin, toplum açısından minimum maliyetle
yönetilmesi için, devlet muhasebesi bir araç olarak kullanılmalıdır. Kamu kesiminin
etkinlikten uzak çalıştığı; serbest piyasanın kaynak dağıtımında en etkili yöntem
olduğu; bu nedenle kamu kesimi ile özel kesim arasındaki farklılıkların
olabildiğince azaltılması ve özel kesim yönetim tekniklerinin kamu kesiminde de
kullanılması; kamu kesiminde kurum, yönetim ve muhasebe açısından reformlara
ihtiyaç olduğu yönündeki görüşler, 1980’lerden bu yana savunulmaktadır.
Yeni kamu yönetim modelinde girdiler yerine, çıktılar ön plandadır; bürokratlar ve kurumlar
yerine, vatandaşların ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşılır; devletin mal ve hizmet üretmesi ve
girişimciliği üstlenmesi yerine, özel kesim üretimine ağırlık verilmesi tercih edilmektedir.
Bunları gerçekleştirebilmek için kamu kesimi anlayışında radikal değişiklikler gerekir:
-

özelleştirmelerle,
düzenlenmesi;

kamu

kesiminin

kapsamının

daraltılması

ve

yeniden

-

kamu hizmetlerinin, rekabete konu olmaları için, sözleşmeler yoluyla özel sektöre
devredilmesi ya da kamu-özel sektör işbirliğine gidilmesi;

-

kamu kesiminde de etkinlik ve tasarrufun sağlanması için, performans yönetimi ve
denetiminin önem kazanması, gerekir.

Bütçe sürecinde girdilerden çok, çıktı ve sonuçları öne çıkarmaya ve yönetimde etkinliği
sağlamaya önem veren yeni kamu yönetimi beklentilerinin oluşturulması için devlet
muhasebesinde nakit esasına dayalı kameral devlet muhasebesi anlayışından, özel sektör tipi
tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemine geçmek gerekmiştir.
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(3) Uluslararası Kuruluşların Çalışmaları: Birçok ülkede, devletin çeşitli kurumları
arasında farklı muhasebe uygulamalarının olması, sektörler arasında kayıt ve
işlemlerin birleştirilerek ulusal ekonomiye doğru veri sağlanmasını zorunlu kılmış;
mali kararlar alan ve kamu kaynaklarından sorumlu olan yöneticilerin saydamlık ve
hesap verebilirlik yükümlülükleri için tahakkuk esaslı muhasebe kullanılmaya
başlanmıştır. Öte yandan, çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan muhasebe
sistemlerinin farklılığı, gerek ulusal ekonomi içinde alt sektörler arasında, gerekse
uluslararası karşılaştırma yapmayı ve konsolide etmeyi zorlaştırınca, OECD, IMF,
Dünya Bankası gibi uluslar arası mali kuruluşlar ile Avrupa Birliği gibi bölgesel
ekonomik ve siyasal birleşmeler, mali istatistikler ve raporlar geliştirmek
durumunda kalmışlardır. Böylece, politika oluştururken ya da ileriye dönük kararlar
alıp tahminlerde bulunurken sağlam bir veri tabanından yararlanmak mümkün
olmaktadır.
Muhasebe sistemi için günümüzde ekonomik analizlerde ayrıntılı veriler gerekmektedir.
Birbiriyle ilişkili birçok ekonomik değişken ve kaynaktan oluşan ulusal hesaplarda bir birlik
oluşturmak üzere, 1993 yılında Avrupa Birliği, Uluslar arası Para Fonu (IMF), Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından,
ekonominin bütünüyle kayıt altına alınması için bir sistem oluşturulmuş; daha doğrusu, önceki
yıllarda kullanılanlar üzerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ulusal Hesaplar Sistemi, makro
ekonomik hesaplara, bilanço ve diğer tablolara ilişkin tanımlar, sınıflandırmalar ve muhasebe
kurallarını içermektedir; bu sistem sayesinde elde edilen ekonomik veriler çeşitli analizler için
kullanılabilecektir.
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde aynı tabanda karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir
istatistikler oluşturulması amacıyla, 1995 yılında Avrupa Hesap Sistemi, geliştirilmiştir.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Birleşmiş Miletler, OECD ve dünyada tahakkuk esaslı
muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş ülkeler tarafından Devlet Mali
İstatistikleri El Kitabı, hazırlanmış; buna göre IMF’ye üye ülkeler 2001 yılı sonuna kadar,
finansal raporları nakit esaslı hazırlamışlarken, 2001 yılından itibaren kamu kesimindeki
işlemlerinde tahakkuk esaslı yöntemi kullanmayı ve devletin mali istatistikleri ile makro
ekonomik istatistikleri harmonize etmeyi hedeflemişlerdir.
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’ nun bir alt komitesi olan Kamu Kesimi Muhasebe
Komitesi, ulusal, bölgesel ve yerel kamu kurumları ile ilgili diğer kurumların ihtiyaç duydukları
Devlet muhasebe ve raporlama konusu üzerinde çalışmalar yapmakta ve devlet muhasebesi
standartlarını geliştirmektedir. “Muhasebe Standartları, muhasebe faaliyetlerinde, finansal
raporların sunulmasında uyulması gereken kavramlar, ilkeler ve kuralların bütünüdür”.
Böylece, tüm dünyada özel işletmeler için olduğu kadar kamu kesimi için de, muhasebe
faaliyetlerinde uyulması gereken standartlar belirlenmektedir; tahakkuk esaslı muhasebe
yöntemi de bunlardan biridir.
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(4) Çeşitli nedenler: Haberleşme teknolojilerinde, yönetim araçlarında, karar verme
yöntemlerinde, performans ölçüm tekniklerinde yaşanan önemli değişiklikler,
muhasebe sistemlerine de yansımış; özel kesim bu değişikliklere kısa sürede uyum
sağlarken kamu kesiminde değişim, 1980’li yıllardan sonra, özellikle küresel
krizden itibaren, başlamıştır.

10.9. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesine Geçişin Yarattığı Sorunlar
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçişte, tüm ülkelere özgü ortak sorunlar vardır:
(1) Uygulamaya Geçişe ilişkin sorunlar:
- yeni bir muhasebe sisteminin kurulma ve işletilme maliyeti,
- devlet muhasebesinde nitelikli personel eksikliği,
- devlet muhasebesinde genel kabul görmüş muhasebe standartlarının olmaması,
- değişime karşı direnç ile doğru bir teşvik sisteminin olmaması,
- bilgilenme teknolojisi kapasitesinin yetersizliği,
- mali kaynak yetersizliği,
şeklinde özetlenebilir.

(2) Kavramsal sorunlar:
-

Devlette kâr unsurunun olmaması, kararların piyasadaki gibi arz-talep mekanizması
aracılığı yerine siyasal karar mekanizmalarıyla alınması, maliyetlerin gelirle
karşılaştırılamamasına yol açar;

-

Yüksek enflasyon da devlete ait varlıkların değerlendirilmelerinde sorunlara neden
olmaktadır.

Öte yandan, siyasi, bürokratik, sosyo-ekonomik çevrelerden kaynaklanan saydamlık, hesap
verme korkusu, bütçe gelirlerinin gerçekçi biçimde tahmin edilmemesi vb. gelişmekte olan
ülkelere özgü ayrı sorunlar da ortaya çıkmaktadır.

10.10. Türkiye’de Devlet Muhasebesi Alanındaki Gelişmeler
Cumhuriyet öncesi dönemde, muvazene defterleri denen defterlere devlet gelir ve giderleri
kaydedilir ve yılsonunda denkleştirilirdi. 1855 yılında kabul edilen “Bütçe Nizamnamesi”,
ülkemizde bilinen ilk bütçe düzenlemesidir. Maliye Bakanlığı, 1839 yılında kurulmuş ve
muhasebe sistemine yönelik çeşitli yönetmelikler hazırlanmıştır. 1927 yılında devletin mali
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işlemleri ve harcamalarına ilişkin kural ve işleyişleri düzenleyen Muhasebe-İ Umumiye
Kanunu, çıkarılmış; zaman içinde bu kanun üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
1995 yılında başlatılan ve Dünya Bankası’nca desteklenen “Kamu Mali Yönetim Projesi”
kapsamında devlet muhasebesi alanında da çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
2004 yılından itibaren tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmiş; 2005 yılında da 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1050 sayılı kanununu yerine, yürürlüğe
girmiştir.

10.10.1. 1050 sayılı yasa döneminde Devlet Muhasebesinde Yaşanan
Sorunlar
-

Bütçe sistemine ilişkin sorunlar: Bütçede gösterilen tahmini faaliyet ve tutarlar
devlet muhasebesinde tamamlanmış faaliyet ve tutarlar olarak gösterildiğinden
bütçe ile devlet muhasebesi paranın iki yüzü gibidir; birbirleri karşılıklı olarak
etkilerler; dolayısıyla, devlet muhasebesi bütçe sistemine göre düzenlendiğinden,
bütçe sisteminin aksaklıkları devlet muhasebesine de yansır; devlet muhasebesinin
yetersizlikleri de bir dönem sonraki bütçe hazırlığını, baltalar.

Türkiye’de 1973 yılından itibaren uygulanan program bütçe sistemi, kodlama sistemi
değişikliğinden öteye geçemediğinden adı program bütçe, kendi geleneksel bütçe olan
uygulamanın kayıt altına alınması da yetersiz kalmıştır; öte yandan, devlet muhasebesi de
program bütçenin gerektirdiği verileri sağlayamadığından bütçe sisteminin sorunları
çözülememiştir.
-

Mal Varlığı Muhasebesine ilişkin sorunlar: 1050 sayılı Genel Muhasebe
Kanun’unda ilgili hükümler ile Ayniyat Yönetmeliği olmasına rağmen, mal
muhasebesi, devlet muhasebesi içinde yer almamış; bu nedenle devlete ait malların
değerleri, saymanlık muhasebelerinde gösterilmemiştir. Aslında devlet mallarına
ilişkin mevzuat da birbiriyle bağlantısız hükümleri kapsadığından, bu konu rahat
izlenememiştir.

-

Teknik sorunlar: Devlet muhasebesinde kullanılan hesap sayıların sınırlı olması;
hesaplar arasında olması gereken ilişkinin olmaması; hesapların analitik bir tasnif
şeklinin olmaması; devlet muhasebe sisteminde yeterli otomasyonun olmaması;
kamu kurumları arasında farklı muhasebe sistemlerinin kullanılması; sorun yaratıcı
unsurlardı.

-

Diğer sorunlar: Devlet muhasebesi, ilgili dönemde genel bütçeli ve katma bütçeli
kurumları kapsarken fon bütçeleri özerk bütçeler, döner sermayeli kurumlar ile
kamu iktisadi kuruluşlarının ayrı ve sağlıksız kayıt düzenlerinin olması; mali
işlemleri üstlenmiş personelin yeterli mali bilgiye sahip olmaması; denetimde
hukukilik denetiminin ön planda tutulması ve yeterli iktisadi denetimin
yapılmaması, ayrı sorunlardır.
190

10.10.2. Reform çalışmaları
Türkiye’de devlet muhasebe uygulamalarındaki dağınıklık, hesapların büyük ölçüde nakit
esasına göre tutulması, devletin mali faaliyetleri kavrayamamasına yol açmış; ilgililerin doğru
karar almasını sağlayacak veriler sağlanamamış; yöneticilerin saydamlık ve hesap vermeye
ilişkin yükümlülükleri, yerine getirilememiştir. Bu sorunları aşmak için Genel Yönetim
kurumlarında geçerli olacak ortak muhasebe standartları ile çerçeve bir hesap planı geliştirmek;
tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçmek gerekli idi.
Devlet muhasebesindeki reform çalışmaları, 1995 yılında Dünya Bankası’nın desteklediği
Kamu Mali Yönetim Projesi ile başlatılmıştır.
-

Genel yönetim çerçevesinde uluslararası standartlara uygun muhasebe ve raporlama
sisteminin kurulması amacıyla, genel bütçeli ve katma bütçeli idarelerin saymanlık
birimleri otomasyon kapsamına alınarak merkezileştirilmiş bir muhasebe sistemi
için alt yapı oluşturulmuştur. Genel yönetim kapsamındaki mahalli idareler ile
sosyal güvenlik kurumları için de ortak muhasebe ve raporlama standartları ile
çerçeve hesap planı oluşturulması amacıyla, çalışmalar yapılmış ve söz konusu
idareler için 2005 yılından itibaren“Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”
çerçevesinde uluslararası standartlara uygun muhasebe raporlama sistemi
kurulmuştur. Ayrıca 2007 yılından bu yana merkezi yönetim kapsamındaki idareler
için “Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği”, yürürlüğe girmiştir.

-

Genel Yönetim kapsamındaki idareler için 2006 yılında “Kamu İdarelerine Ait
Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik” ile 2007 yılında “Taşınır Mal
Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir.

-

Saymanlıklardaki muhasebe işlemleri, bilgisayar ortamında izlenerek sonuçlar
konsolide edilmiş; 1 Nisan 2002 tarihinde tüm saymanların hesapları günlük olarak
izlenmeye başlanmıştır.

-

Uyarlanmış Nakit Esası ile Uyarlanmış Tahakkuk Esası arasında yer alan kayıt
sistemi yerine Tahakkuk Esaslı Muhasebe’ye geçilmiştir. 5018 sayılı yasa uyarınca
kamu gelir ve giderlerinin tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilmesi
esastır; bütçe gelirleri tahsil edildikleri yılda, bütçe giderleri de ödendikleri yılda
muhasebeleştirilmektedir.

-

Sadece bütenin kapsadığı işlemler değil, bütçe dışında kalan kamu faaliyetleri de
bütçe içinde izlenir duruma getirilmiş; dolayısıyla tüm devlet faaliyetleri kayıt altına
alınmıştır.

Bu gelişmeler sonucunda:
-

Maddi duran varlıklar kayıt altına alınmıştır.

-

Analitik bütçe sınıflandırması için gereken temel sağlanmıştır.
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-

Devlet muhasebesi ödenek ve nakit planlaması ile bütçelerin ve orta vadeli harcama
programlarının hazırlamasına destek sağlar, duruma gelmiştir.

-

Devlet borçları kayıtlarda görülmektedir.

-

Vergi Harcamaları raporlanabilmektedir.

-

Kesin Hesap kanun tasarısına ilişkin bilgiler, muhasebe kayıtlarından sağlanır
duruma gelmiştir.

10.10.3. Mali İstatistikler
5018 sayılı yasa uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerini
kapsayan mali istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik,
kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yeterli mesleki eğitimi
almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel
yöntemler kullanılarak hazırlanmaktadır.
Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin mali istatistikleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü tarafından aylık olarak yayımlanır. Mahalli İdareler, Sosyal Güvenlik
Kurumları ile mahalli idarelerin hazırladıkları mali istatistikler de Muhasebat Genel
Müdürlüğü’ne yollanır; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerle
birleştirilerek ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Muhasebe Raporları

Mali İstatistik Raporları

Tüm varlık ve yükümlülüklerin

Bazı varlık ve yükümlülüklerin muhasebe

bilanço tarihindeki gerçek değerleri

dönemindeki ortalama değerleri

gösterilir.

gösterilir.

Varlıklar: Dönen / Duran

Varlıklar: Mali / Mali Olmayan

Yükümlülükler: kısa dönem/ uzun dönem

Yükümlülükler: İç /Dış

Öte yandan, 6.4.2012 tarihli “Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Yönetmeliği” ile Maliye
Bakanlığı, genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu
idarelerinin mali verilerini almaya yetkili kılınmıştır. Mali istatistikler açısından genel
yönetim sektörünün kapsamı, 5018 sayılı yasanın “genel yönetim” kapsamından farklıdır;
örneğin genel yönetim sektörüne döner sermaye işletmeleri dahil edilmiştir. Halen Döner
Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile çalışan işletmeler, bu yönetmelik
hükümlerinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar Mali İstatistikler Yönetmeliği
hükümlerine göre mali istatistiklerini hazırlayacaklardır.
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10.10.4. Devlet Muhasebesi Standartları
5018 Sayılı Kanun’un 49. maddesinde “genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde
uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Maliye
Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet
Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir. Bu standartlar Resmî Gazetede
yayımlanır. Kurulun yapısı, çalışma usûl ve esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” denmektedir. Bu hükme dayanılarak 2005 yılında ilgili
yönetmelik yayımlanmış; 2006 yılında da Kurul oluşturulmuştur.
İlgili yönetmeliğe göre, devlet muhasebesi standardı; “genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde uygulanmak üzeremali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasında
izlenecek yöntem ve ilkeler” olarak tanımlanmaktadır.
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu 2008 yılından bu yana, muhasebe standartlarını
belirlemeye başlamıştır. Muhasebe standartları Resmi Gazetede de yayımlanmaktadır.

10.11. Türkiye’de Devlet Muhasebesine İlişkin Örgütsel Yapı
Bütçenin uygulanmasından sorumlu olan yürütme organı olmakla birlikte, onun adına Maliye
Bakanlığı bu işlemleri, dolayısıyla muhasebe işlemlerini de gerçekleştirir. Maliye Bakanlığı’nın
teşkilat yapısı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu kabulü ile 2003 yılında
değişikliğe uğramış; devlet harcamaları ile devlet gelirlerine ilişkin işlemler ayrıştırılmıştır.
Taşrada harcama işlemleri, defterdarlıklar, gelir işlemleri ise Vergi Dairesi Başkanlıklarınca
yapılmaktadır. Merkez işlemlerinde, harcamalara ilişkin olanlar Muhasebat Genel
Müdürlüğü’nde, gelirlere ilişkin olanlar da Gelir İdaresi Başkanlığında son bulmaktadır.
Muhasebat Genel Müdürlüğü: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinden
olup devlet hesaplarının kayıtlarını tutmak; uygulamaları izlemek; dönem sonuçlarını
çıkarmak; değerlendirmek ve yayınlamak; devlet muhasebesinin geliştirilmesi, etkin ve verimli
kullanılması için araştırmalar yapmak; muhasebe yetkilileri ile kurumların hesap ve işlemlerini
denetlemekle görevlidir.
Maliye Bakanlığı’nın taşradaki muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık
müdürlükleri ile malmüdürlüklerinden oluşur.
Muhasebe Müdürlükleri: Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan Defterdarlık bünyesindeki
müdürlük, ildeki genel bütçeli idarelerin (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık
Müdürlüğü, vb.) saymanlık hizmetini yürütür; ilgili kurumların harcamalarının muhasebe
işlemlerini yapar.
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Saymanlık Müdürlükleri: Bulundukları yerde bölge müdürlüğü (Karayolları)ve baş müdürlük
şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin muhasebe hizmetlerini yürüten
Defterdarlık bünyesinde bir birimdir.
Malmüdürlükleri: İlçelerdeki vezne ve muhasebe işlemlerinden sorumludurlar.
Gelir İdaresi Başkanlığı: Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olarak Bakanlığın belirlediği
devlet gelirleri politikasını uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; devlet
alacaklarının tahsilini sağlamak; vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak; bilgi işlem
faaliyetlerini yürütmek; mükellefleri vergi mevzuatına ilişkin hak ve ödevleri konusunda
bilgilendirmekle görevlidir.
Vergi Dairesi Başkanlıkları: Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak doğrudan
merkeze bağlıdırlar; vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde Vergi Dairesi
Müdürlükleri, oluşturulur. Vergi dairelerinde veznedarlar, gelir tahsilatına ilişkin belgeleri,
muhasebe birimine verirler.

10.12. Devlet Muhasebesinde Görevli Birimler ve Memurlar
Muhasebe hizmeti, gelir ve alacakların tahsili; giderlerin hak sahiplerine ödenmesi; para ve para
ile ifade edilen değerlerle emanetlerin alınması; saklanması; ilgililere verilmesi; gönderilmesi;
diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini kapsar. Bu
hizmetin yerine getirilmesinden doğrudan sorumlu olan birim ve görevliler vardır.
Strateji Geliştirme Birimleri: Başbakanlık ve bakanlıklarda Strateji Geliştirme Başkanlığı,
genel bütçeli idarelerin merkez teşkilatı ile devlet üniversitelerinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı, diğer özel bütçeli idarelerde ise Strateji Geliştirme Müdürlüğü, çeşitli görevlerin
yanı sıra, kurumlarının bütçe kayıtlarını tutmak; bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamak; değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; gelirleri
tahakkuk ettirmek; genel bütçeli idareler dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini
yürütmekle de görevlidir. Bu işlemlerden sorumlu olan muhasebe yetkilisi, ilgili kurum
(İstanbul Üniversitesi) tarafından atanır.
Muhasebe Birimleri: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin muhasebe hizmetlerini yürüten
birimde bu işlemlerden sorumlu olan muhasebe yetkilisi, Maliye Bakanlığı’na atanır.
Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yapılmasından; kayıtların usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir olmasından; muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu kişidir. Bu
nedenle, giderlerin hak sahibine ödenmesi ile gelir ve alacakların tahsilinden; yersiz
tahsilatların iadesinden de sorumludur; ama paraya el sürmez; muhasebe yetkilisi mutemedi
olarak veznedar, tahsildar, icra memuru, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla
ifade edilen değerleri geçici olarak alır; verir; gönderir. Mutemetler, harcamacı birimlerdeki
ödemelerle gelir toplayan birimlerdeki tahsilatlara ilişkin belgeleri, muhasebe servisine verirler.
Muhasebe yetkilisi, mutemedin yaptığı işlemleri kontrol etmekle sorumludur.
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10.13. Bütçe Hesaplarının Kapatılması
10.13.1.Bütçe Hesaplarını Kapatma Yöntemleri
Bütçe uygulaması tamamlanınca mali yılsonunda Jestiyon yöntemi ile Egzersiz yöntemi olarak
iki farklı yöntem uygulanır.
(1) Jestiyon (Yönetim dönemi) Yöntemi, kamu hesaplarının bütçe yılı (mali yıl) itibarıyla
tutulması, yöntemidir. Bütçeye ilişkin kesinleşmiş sonuçlar, biran önce elde edildiğinden kolay
ve pratik bir yöntemdir.
(2) Egzersiz yönteminde, mali yıl bitmesine rağmen ilgili yıla (2012) ilişkin gelirlerin
toplanması ve ödeneklerin kullanılması için yeni mali yılda (2013), ek süre kullanılır. Ek süre
iki farklı şekilde kullanılabilir: Sınırlı Egzersiz yönteminde, bütçe hesapları belirli bir süre
(bir hafta, bir ay vb.) açık tutulur; belirlenen süre sonunda gelir-gider hesapları kapatılır.
Sınırsız Egzersiz yönteminde geçmiş mali yıl hesapları, süresiz açık tutulur; ilgili yıl (2012)
ödeneklerinin tümü kullanılınca, gelirleri tahsil edilince hesaplar kapatılır. Yeni mali yıl (2013),
ile geçmiş mali yıl (2012) hesap kayıtlarının birlikte açık tutulması işlemlerin karışmasına yol
açabilir.

10.13.2. Türkiye’de Kullanılan Yöntem
Türkiye’de, bazı istisnalar dışında yönetim dönemi yöntemi uygulanır. Gelir ve giderlere ilişkin
hesaplar bütçe yılı itibarıyla tutulur; bütçe yılı sonunda kapatılır. Kamu gelir ve giderleri
tahakkuk edildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. Cari yılda kullanılmayan ödenekler,
yılsonunda iptal edilir; ilgili tutar, bütçeye gelir olarak yazılır.
Mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlanmış, ama kalan aşamaya ilişkin işlemler
tamamlanamadan mali yıl bittiği veya hak sahibi talep etmediği için ödenemeyen tutarlar,
istisnai olarak ilgili yıl hesaplarında görülmekte fakat fiili ödeme gelecek yıllarda
yapılmaktadır. İlgili mali yılda (2012) ödenemeyen tutarlar, bütçe emaneti hesabına alınır;
böylece söz konusu tutar, 2012 yılı bütçesine gider olarak yazılır; ama ödeme fiilen daha
sonraki yıllarda (örneğin, 2014 yılında) yapılır. Emanete alınma süresi beş yıldır (2012 yılında
emanete alınan tutar için ödemenin talep edilebilme süresi 2016 yılı); beşinci yılın sonunda
ödeme talebi yoksa, tutar içinde bulunulan yılın (2016) bütçesine gelir olarak kaydedilir. Bu
süre bitiminden sonra yapılan ödeme talepleri için ispat edilmesi durumunda mahkeme
kararıyla ödeme yapılabilir.

10.13.3. Türkiye’de Devlet Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri ve Mali
Raporlama
Türkiye’de muhasebe dönemini kapatmak; yönetim dönemi ile ilgili kayıtları tutmak ve ilgili
birimlere yollamaktan muhasebe yetkilisi sorumludur. Yönetim dönemi hesabı dosyası,
Sayıştay Başkanlığına gönderilir.
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Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, kamu idarelerinin kaynak dağılımı ve
kullanımını; faaliyetlerin nasıl finanse edildiğini; nakit ihtiyacının nasıl karşılandığını;
faaliyetlerin bütçeye ve mevzuata uygunluğu ile performansını; mali işlemlerin saydamlığı ve
hesap verilebilirliğini gösterir biçimde mali tablolar hazırlanır; mali tablolar aracılığıyla
üretilen mali raporlarla da kapsamlı bilgi sağlanır.
Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinin (merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal
güvenlik kurumlarının) hazırladığı mali tablolar Maliye Bakanlığınca konsolide edilerek
ihtiyaca göre aylık, üç aylık ve yıllık olarak kamuoyuna duyurulur. Konsolidasyon sonucunda,
kamu idarelerinin aralarındaki işlemlerden kaynaklanan karşılıklı borç-alacaklar da
arındırıldığından, her bir kurum grubu veya genel yönetimin mali durumu ortaya çıkar.
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Uygulamalar

197

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu kesiminde kontrol ve yönetime yardımcı olmak amacıyla analiz ve yorum yapmak için
devlete ilişkin mali bilgi, devlet muhasebesi ile kaydedilir ve sınıflandırılır. Devlet
muhasebesinin genel muhasebeden farklı yönleri vardır.
Devlet anlayışı ve kamu kesiminden beklentiler değiştikçe, devlet muhasebesi sistemleri ile
kayıt yöntemleri de geliştirilmiştir.
Türkiye’de de devlet muhasebesi alanında bir dizi değişim yaşanmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilen değerleri geçici olarak alıp
vermeye ve göndermeye yetkili kişiye sayman denir. (Doğru / Yanlış) Çünkü…
2.
Logismografi muhasebe sistemi, bütçe hesapları ile birlikte mal varlığı hesapları
ve gelir-gider tahakkuklarını gösteren bir sistemdir. (Doğru / Yanlış) Çünkü…
3.
Muhasebe Raporları ile Mali İstatistiklerde aynı kavramlar kullanılır.(Doğru/
Yanlış ) Çünkü…
4.
“Yeni Kamu Mali Yönetimi” anlayışında kamu kesimi faaliyetlerine daha fazla
yer açılmalıdır. (Doğru / Yanlış) Çünkü…
5.
Devlet muhasebesi esasen genel muhasebeden farksızdır; kayıt işlemlerinin
devlete ait olduğu anlaşılsın diye devlet muhasebesi kavramı kullanılır. (Doğru / Yanlış)
Çünkü…

ARAŞTIRMA KONULARI
1.
Türkiye’de 1995 yılında gündeme gelen “Kamu Mali Yönetim Projesi”nin hangi
konu ve kurumların iyileştirilmesine yönelik olduğunu araştırınız.
2.
Türkiye’de halen yürürlükte olan ve aşağıda belirtilen yönetmelikleri
karşılaştırarak inceleyiniz.
a. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
b. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
c. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
d.Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Yönetmeliği
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11. DENETİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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11.1. Genel Olarak Denetim Süreci
Denetim, denetleten - denetçi tamamlanan bir süreçtir:

denetlenen arasında gelişen ve temelde altı aşamada

(1) Denetlenmesi istenen bir konu, olmalıdır; denetimi kim ister? Örneğin Rektör
denetleten olarak denetimi kimden ister? Rektörlük bünyesindeki birer bağımsız
denetçi olan İç Denetçilerden İstanbul Üniversitesi döner sermaye işletmelerinin gelir
ve giderlerinin son beş yıldaki gelişimini incelemelerini ister.
(2) İlgili konuda bilgi sahibi/uzman olan denetçi, denetlenenden (döner sermaye
işletmeleri) dosya ve bilgileri alır; denetime ilişkin veri toplar.
(3) Denetlenen konuya ilişkin ve denetçiden bağımsız olarak önceden saptanmış, genel
kabul gören denetim standartları / kriterleri, vardır. Olması gerekeni gösterirler.
Belirli koşullarda güncellikleri sınanan standartlar zamanla yenilenseler de geçerli
oldukları sürece herkes tarafından kabul görürler ve her denetçinin kullanımına
açıktırlar.
(4) Denetçi, elde ettiği verilerle, kendisinden bağımsız olarak belirlenmiş kriterleri
karşılaştırır; kriterlerden sapmaları belirler.
(5) Denetçi, olması gerekenle olanı karşılaştırıp elde ettiği sonucu raporlandırır.
(6) Denetleten, kendisine sunulan raporu değerlendirir ve karar verir. Ceza veya ödül
biçimindeki karar, denetletenin takdirine göre hemen veya bir süre sonra verilebilir.
Üniversite bünyesindeki faaliyetlerin gelişimini öğrenmek ve gerekli önlemleri almak için
Rektör’ün denetim yaptırmasından farklı alanlarda da benzer süreçten yararlanılabilir; örneğin
sorumlu olduğu konuları bildiği iddiasındaki bir öğrencinin (denetlenen) sınava tabi tutularak
(öğretim üyesi denetleyen- cevap anahtarı, standart) üst sınıflara geçmesi veya mezun
edilmesinde; ya da trafik ehliyeti almak için sağlıklı olduğu iddiasındaki bir adaydan sağlık
raporu istenmesinde, kontrol amaçlı yapılan denetim sürecinden yararlanılmaktadır.

11.2. Dünyada Denetime İlişkin Uygulanan Modeller
11.2.1. Merkeziyetçi Model (Güney Modeli)
Kamu bütçesinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında Maliye Bakanlığının (merkezin)
ağırlığı fazlaysa, denetim aşamasında da Maliye Bakanlığı ön planda olur; harcamacı
birimlerde istihdam edilen Maliye Bakanlığı personeli, görevli oldukları kurumun (İstanbul
Üniversitesi) mali işlemlerinde ön mali kontrolleri yapar; Maliye Bakanlığına bağlı denetim
elemanları da kamu kurumlarının iç denetimini gerçekleştirir.
Yapılan denetimlerde mevzuata uygunluk aranır. Denetim, yönetimin eksik-aksak taraflarını
bulmaya odaklanmış; yönetimin karşısındadır. Siyasi müdahale kolay kolay kontrol alınamaz.
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Fransa, Portekiz, Lüksemburg, İspanya bu denetim modeli ile çalıştıklarından Güney Modeli
de denen Merkeziyetçi Model, 5018 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce Türkiye’de de
uygulanıyordu.
Merkeziyetçi Modelin Yararları:
- iç denetim sisteminin tek elden yürütülmesi daha iyidir;
- merkeze (Maliye Bakanlığına) bağlı denetçiler, ilke ve standartlara daha kolay uyarlar;
- denetçiler, görev yapacakları kurumun elemanı olmadıklarından denetim sırasında daha
bağımsız davranırlar.
Merkeziyetçi Modelin Sakıncaları:
- harcama sorumluluğu, hem Maliye Bakanlığında hem de harcamacı kuruluşta olduğundan
hesap verebilirlik zedelenir;
- iç denetimin etkinliği azalır;
- iç denetçiler Maliye Bakanlığının ajanı gibi görüldüğünden yakın işbirliği gerçekleşmez;
- kamu idareleri, “işin gerçek sahibi olmadıklarından” mali yönetim sorumluluğunu kendi
sorumluluk alanı içinde görmezler.

11.2.2. Adem-i Merkeziyetçi Model (Kuzey Modeli)
Kamu kaynaklarının kullanım sorumluluğu, harcamacı birimlere bırakılır; üst yönetici ile
harcama yetkilisi kurumları adına harcamadan sorumludurlar. İç denetim de kamu idaresinin
elemanı olan iç denetçilerce yürütülür. Kamu kurumunun idari sorumluluğu önemlidir; Maliye
Bakanlığı, denetim standartlarını belirler ve koordinasyonu sağlar. Bu denetim modelinde
siyasi müdahale asgari düzeyde kalır. Merkeziyetçi Modelin sakıncaları, Adem-i Merkeziyetçi
Modelin yararlı taraflarıdır; ilkinin yararları da ikincinin sakıncalı yanlarını oluşturur.
Avrupa Birliği’ne üye olmaya aday ülkeler “güney modeli”ni uyguluyorlarsa, iç kontrol
sistemleri Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde değişime uğramakta ve “kuzey
modeli”ne geçiş önerilmektedir.
İngiltere, Hollanda’da yaygın kullanımı olan ve bu nedenle de Kuzey Modeli olarak da
tanımlanan model, 5018 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana Türkiye’de de
kullanılmaktadır.

11.2.3. Karma Model
Merkeziyetçi Model ile Adem-i Merkeziyetçi Modelin birlikte kullanıldığı model, örneğin,
Almanya’da uygulanmaktadır.
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11.3. Denetim Türleri
Denetim alan, yöntem, uygulama zamanı, konusu ve amacı vb. açılardan çeşitlilik gösterir.
Denetim alanı göz önünde tutulduğunda kamu hizmetlerinin, kamu harcamalarının, kamu
gelirlerinin veya kamu malvarlığının denetiminden söz edilir; denetim başvurduğu
yöntemlere göre yazılı veya sözlü biçimlerde yapılabilir; faaliyetin uygulanma öncesinde,
uygulanma sırasında, uygulanma sonrasında denetim gerçekleştirilebilir; konusu ve amacı
yönünden denetim, mali denetim ve performans denetimi, olarak ele alınır.

11.3.1. Mali Denetim
Devletin geleneksel görevleri ile yetinildiği dönemlerden bu yana, idare eden ve edilenlerin
hukuka uygun davranmalarını sağlamak amacıyla, devlet faaliyetlerinin mevzuat kurallarına
uygunluğunun araştırılıp denetlenmesi, mali denetim - geleneksel denetim – biçimsel
denetim - düzenlilik denetimi – finansal denetim – hukuka uygunluk denetimi, olarak
adlandırılır.
Mali denetimde, kamu kurumlarının kendilerine tahsis edilen kamu kaynaklarını harcama
sürecinde mali mevzuat hükümleri ile devlet muhasebesi kurallarına uyup uymadıkları; tüm
mali işlemlerin kayıtlara geçirilip geçirilmediği; kayıtların matematiksel doğruluk taşıyıp
taşımadığı; mali kaynakları kullanma yetkisindeki kamu yöneticilerinin görevlerini mevzuata
uygun yapıp yapmadıkları, önem taşır. Dolayısıyla, artık bitmiş faaliyetlerin mali yılbaşı
öncesinde belirlenmiş hukuki çerçeveye uygunluğunun denetlenmesi, yeterli bulunur.
Oysa örneğin, sosyal devlet anlayışının gelişmesiyle kamu kesiminden beklenen görev ve
sorumluluklar arttıkça, kamusal faaliyetleri sadece finansal açıdan denetlemekle yetinmeyip
sonuçlarını değerlendirmek için de denetim yapılmalıdır, Benzer şekilde, azaltılması düşünülen
kamu kesimi faaliyetlerinin, verimlilik ve etkinlik açısından da denetlenmesi gerekir ki sadece
mali denetim yapmak, yetmez.

11.3.2. Performans Denetimi
Vergi vb. yükümlülüklerini yerine getirmiş, kamu mal ve hizmeti bekleyen yurttaşlara, kamu
kaynaklarının hukuka uygunluktan başka, yerinde – zamanında – etkin ve tutumlu şekilde
kullanıldıklarının hesabını vermek; olumsuzluklar olmaması için önlemler almak;
sorumlulukları saptamak için yapılan denetime, çağdaş denetim – etkinlik denetimi –
performans denetimi, denmektedir.
Bu denetimde de belge üzerinde yapılan mali denetimden yararlanılmakla beraber, asıl denetim
hizmet üzerinde gerçekleştirilir. Harcamaların gerçek ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı;
programlanmış hizmetlerin zamanında bitip bitmediği; belirlenmiş amaçlara ulaşmada
etkinliğin nasıl arttırılacağını ön plana çıkaran dinamik bir yöntemdir.
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11.3.3. Mali Denetim ile Performans Denetiminin Karşılaştırılması
Mali Denetim

Performans Denetimi

1. Harcamalarda uygunluk
ve düzenlilik kriterleri kullanılır;
dar kapsamlıdır.
1. Tüm işler verimlilik, etkinlik, tutumluluk
kriterleriyle karşılaştırılır; geniş kapsamlıdır.
2. Mali durum ve mevzuata uygunluk
önemli olduğundan mali veriler
yeterlidir.
2. Kurumun başarısı önemli olduğundan mali ve mali
olmayan veriler kullanılır.
3. Yönetime eleştiri amacıyla yaklaşılır; kasıt
bulunduğu kuşkusuyla, hata, uygunsuzluk,
yolsuzluk aranır.
3. Yönetimin üstünlüğü esastır; denetimde faaliyetin
genel işleyişini aksatan sebepler ortaya çıkarılıp
önlemler önerilir.
4. Denetim, işlemler bittikten sonra belge
üzerinde yapıldığından geçmiş dönemin hesabı
sorulup yargılanır.
4. Geleceğe yöneliktir; geçmiş dönem gelecekteki
projeler açısından denetlenir; bugünün düzenlenip
geleceğe yön verilmesi, esastır.
5. Kurumların amaçlarına ulaşma derecesi
üzerinde durulmaz
5.Kurumların amaçlarını yerine getirilme
derecesi değerlendirilir.
6. Alışılmış mali denetim teknikleri ile
mesleki kurallar uygulanır.
6. Disiplinler arası uzmanlık bilgi paylaşımını
gerektirir.
7. Sadece düşünceler açıklandığından
statik bir yöntemdir.
7. İşlem ve yöntemlerin geliştirilmesine yönelik
yorumlarda bulunulduğundan, dinamik bir
yöntemdir.
8. Yönetimi sınırlayan yapısal faktörler,
sistemden kaynaklanan sorunlar dikkate
alınmaz; mali mevzuat tartışmasız biçimde
kabul edilir.
8. Verimsiz uygulamaların sebepleri araştırılır;
aksayan konularda organizasyon yapısı, kurum
içindeki bilgi akışı, mali mevzuatın hedefleri
engelleyici hükümleri araştırılır.
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11.4. Türkiye’de Bütçe Denetimi
Mali yıl süresince ve mali yıl bittikten sonra gerçekleştirilen bütçe denetimi, Türkiye’de
denetimi yapan erkler göz önünde tutulduğunda idari denetim, yasama denetimi ve yargı
denetimi, olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Denetim süreci için yürütme tarafından
bir dizi belge ve raporla kesin hesap kanun tasarısı hazırlanır.

11.4.1. Denetim Süreci için Yürütmenin Hazırladığı Belgeler
(1) Faaliyet Raporları
5018 sayılı yasa uyarınca yılsonu hesapları kapatıldıktan sonra, kurumların hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, faaliyet raporlarını hazırlamaları gerekir. Kurumun üst yöneticisi ile
harcama yetkilileri, stratejik plan ve performans programı uyarınca hedeflerdeki gerçekleşme
ve sapmaları içeren faaliyet raporlarını her yıl düzenlerler.
Birim Faaliyet Raporu: Genel Bütçeli, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ve
mahalli idarelerin bütçelerinde kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilisi (Dekan)
tarafından ilgili mali yıl için birimine (İktisat Fakültesine) ilişkin faaliyet raporu hazırlanır ve
izleyen mali yılın en geç Mart ayına (Mahalli idarelerde, Şubat ayı sonuna) kadar üst yöneticiye
sunulur.
İdare Faaliyet Raporu: Birimlerden (meslek yüksek okulları, fakülteler, enstitülerden) gelen
faaliyet raporları doğrultusunda üst yönetici, idarenin (Üniversitenin) faaliyet raporunu hazırlar.
Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli İdarelerle sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet raporları,
izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar, basın açıklaması ve idarenin internet
sayfasında yayımlanarak, kamuoyuna açıklanır; raporların birer örneği, aynı süre içinde Maliye
Bakanlığı ile Sayıştay’a gönderilir. Mahalli İdarelerin faaliyet raporları, üst yöneticileri
tarafından kendi meclislerine sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanır; birer örneği, İçişleri
Bakanlığı ile Sayıştay’a gönderilir.
Mahalli İdareler Genel faaliyet Raporu: İçişleri Bakanlığı tarafından mahalli idarelerin
faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan rapor, izleyen mali yılın Haziran ayının on beşine
kadar kamuoyuna açıklanır; raporun birer örneği, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’a gönderilir
Genel Faaliyet Raporu: Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli İdarelerle sosyal güvenlik kurumlarının
bir mali yıldaki faaliyet sonuçları esas alınarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır; izleyen
mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanarak Sayıştay’a gönderilir. İçeriğinde:
-

Bütçe gelir ve gider hedefleri, gerçekleşme ve sapmalar ile nedenleri,

-

Kamu Borç Yönetimi Raporu’na (bütçe tasarısına da eklemişti) göre borç
stokundaki gelişmeler ile borçlanmaya ilişkin belgeler,

-

Yılsonundaki varlık ve yükümlülüklerin durumu,
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-

Ödenek aktarmaları ile diğer ödenek işlemleri,

-

Bütçe uygulamasına ilişkin belgeler,

-

İdarelerin hedefleri ve gerçekleşmeler hakkında genel değerlendirme,

-

Mahalli İdarelerin mali yapılarına ilişkin genel değerlendirme,

-

Bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik vb. kurumların faaliyetlerine ilişkin
değerlendirme,

bulunur.
İdare faaliyet raporları (mahalli idarelerinki hariç), mahalli idareler genel faaliyet raporu ve
genel faaliyet raporu, (dış denetim sonuçlarını da dikkate alarak hazırlanan genel uygunluk
bildirimi ile birlikte) görüşleri de belirtilerek Sayıştay tarafından TBMM’ne sunulur. Tüm
raporların usul ve esasları ile süreler, Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmeliklerle,
belirlenir.
(2) Kesin Hesaplar ve Kesin Hesap Kanun Tasarısı
Kurumlar, faaliyet raporları ile birlikte kesin hesaplarını da çıkarırlar; strateji geliştirme
birimleri tarafından muhasebe kayıtları dikkate alınarak kesin hesap cetvel ve belgeleri
hazırlanır. Genel Bütçeli ve Özel Bütçeli idarelerde cetvel ve belgeler, izleyen mali yılın Mayıs
ayının on beşine kadar ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanarak Maliye Bakanlığı’na
bir örneğini de Sayıştay Başkanlığı’na gönderilir. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar söz
konusu belgelerin bir örneğini doğrudan TBMM Başkanlığına, bir örneğini Sayıştay
Başkanlığı’na, bir örneğini de merkezi yönetim kesin hesabına eklenmek üzere Maliye
Bakanlığı’na, izleyen mali yılın Mayıs ayının on beşine kadar gönderirler.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, merkezi yönetim kurumlarından gelen kesin
hesap cetvellerini konsolide eder; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu şekline uygun olarak, Kesin
Hesap Kanun tasarısı hazırlar; tasarıya gelir ve giderlere ilişkin kesin hesap cetvelleri vb.
belgeler eklenir.
Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ne sunulan tasarının bir örneği, Sayıştay’a gönderilir.
1982 Anayasası hükümlerine göre,”…ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç 7 ay
sonra” (Temmuz sonu) tamamlanması gereken tasarı için hazırlık süresi, 5018 sayılı yasanın
42. maddesi uyarınca bir ay kısaltılmış; tasarının Haziran ayı sonuna kadar TBMM’ne sunulma
zorunluluğu getirilmiştir. Böylece eskiye oranla, milletvekillerine kesin hesap kanun tasarısını
incelemek için bir ay daha fazla süre kalmaktadır.
Hazırlanan kanun tasarısı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren
gerekçesiyle birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu tarafından
TBMM’ne sunulmak üzere Başbakanlığa; bir örneği de Sayıştay Başkanlığı’na gönderilir.
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Sayıştay, merkezi yönetim için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun
tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde TBMM’ne sunar. Genel
Uygunluk Bildirimi, dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu
dikkate alınarak hazırlanır.
Genel Uygunluk Bildirimi’nin TBMM’ne verilmesinin yanı sıra, Sayıştay’ın yargılama
faaliyeti devam eder.
(3) Mali İstatistikler
Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin mali istatistikleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü tarafından aylık olarak yayımlanır. Mahalli İdareler, Sosyal Güvenlik
Kurumları ile mahalli idarelerin hazırladıkları mali istatistikler de Muhasebat Genel
Müdürlüğü’ne yollanır; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerle
birleştirilerek ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Bir yıla (2012) ait mali istatistikler, izleyen yılın (2013) Mart ayı içinde hazırlanma,
yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından
Sayıştay tarafından değerlendirilir; bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu, Maliye
Bakanlığı ile TBMM’ne gönderilir. Maliye Bakanlığı raporda belirtilmiş değerlendirmelere
ilişkin gereken önlemleri alır.

11.4.2. Bütçenin İdari Denetimi
İdari denetimin kontrol (idarenin elemanları yapar) ve dış denetim (Sayıştay denetçileri yapar)
olarak iki alt başlığı vardır.

11.4.2.1.Kontrol
Avrupa Birliği tasnifine göre,
-

idarenin tüm faaliyetlerinin sonuçlarını tespit etmek;

-

değerlendirmek;

-

hedeflere uygunluğunu ölçmek;

-

düzeltici tedbirler almak

amaçları vardır.
Kontrol dendiğinde daha çok iç kontrol (kurum içi kontrol) anlaşılır.
İç Kontrol: Harcamacı birimin (veya hükümetin) tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini
kapsar. İdarenin belirlenmiş amaç ve politikalarına uygun olarak,
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-

faaliyetlerin etkin-ekonomik-verimli şekilde yürütülmesini;

-

varlık ve kaynaklarının korunmasını;

-

muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını;

-

mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini

sağlamak amacıyla yapılan mali ve diğer kontrolların bütünüdür. Ön Mali Kontrol ve İç
Denetim olmak üzere iki unsuru vardır.
(1) Ön Mali Kontrol: Bütçenin uygulanma aşamasında, harcama öncesi ve harcama sırasında
başvurulan ön mali kontrol, Mali Hizmet Birimleri, Muhasebe Yetkilisi ile Mali Kontrol
Yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.
Mali Hizmet Birimleri, kurumun bütçesini ve kesin hesabını çıkaran; idarenin taşınır ve
taşınmaz kayıtlarını tutan; idarenin yatırım programını hazırlayan birim kısaca, kamu idaresinin
mali işlemlerini yürütür.
Mali Kontrol Yetkilisi, mali işlemler sonuçlandırılmadan önceki kontrol faaliyetlerini yürütür.
Her bir idarenin merkez biriminde kurumun personeli olarak üst yöneticiye bağlı olarak; taşrada
ise defterdarlık personeli olarak çalışırlar.
Ön Mali Kontrol aşamasında, gerek taahhüt öncesinde gerekse ödeme öncesinde ödenek (var
mı- yeterli mi), işlemler (mevzuata uygun mu), kontrol edilir. İdareyi alacaklısı karşısında zor
durumda bırakmamak için başvurulan; bir anlamda önleyici ve danışma niteliğinde yapılan bir
kontrol olup harcama yetkilisi tarafından dikkate alınmasında bir bağlayıcılık yoktur. Ön mali
kontrol sonucunda uygun görüş verilmemesine rağmen harcama yetkilisinin yaptığı işlemlerin,
mali hizmet birimince kayıtları tutulur; aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir; iç ve
dış denetim aşamasında da denetçilere bilgi verilir. Bununla beraber, ön mali kontrolda uygun
görüş verilse bile, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumluluğu ortadan
kalkmaz.
(2) İç Denetim: Kamu kaynaklarının mali mevzuata uygun olarak toplanıp toplanmadığının
denetimi (uygunluk denetimi); muhasebe kayıtları, mali tablolar ile raporların doğru ve gerçek
bilgileri içerip içermediğinin denetimi (mali denetim); kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve
verimli kullanılıp kullanılmadığının denetimi (performans denetimi) iç denetimin konusudur.
Bütçenin uygulanma aşamasında harcama sonrası yapılan iç denetimde, kamu idaresince atanan
ve üst yöneticiye bağlı fakat görevinde bağımsız olarak çalışan İç Denetçiler, kurum
faaliyetlerini hem hukukilik hem de ekonomik açıdan denetlerler. Her bir kamu idaresinin yıllık
iç denetim programı, üst yöneticinin önerileri dikkate alınarak iç denetçiler tarafından
hazırlanır; üst yönetici tarafından onaylanır.
Maliye Bakanlığı bünyesindeki İç Denetim Koordinasyon Kurulu, iç denetim standartlarını
belirler. Kurumun iç denetçileri, uluslararası kabul görmüş bu kontrol ve denetim
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standartlarıyla karşılaştırdıkları kurum faaliyetlerinin inceleme sonuçlarını, bir raporla kurum
üst yöneticisine verirler; denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik öneriler yapılır;
soruşturma açılmasını gerektiren durumlar varsa bildirilir; karar yetkisi, üst yöneticidedir. İç
denetim raporları ile bunların üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay
içinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na gönderilir.

11.4.2.2. Dış Denetim
Sayıştay, yürütme dışında, bağımsız ve yasama denetimine de hazırlık yapan yüksek denetim
kuruluşudur. 2003 yılından bu yana yeni mali yönetim ve kontrol sürecinde Sayıştay’ın yaptığı
harcama sonrası denetim, dış denetim olarak adlandırılmaktadır.
Sayıştay, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin faaliyet raporları, Genel Faaliyet
Raporu ile mali istatistikleri üzerinde genel bir değerlendirme yapar. Bunun için kamu idaresi
hesapları, belgeleri ve mali tablolarının doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin mali denetimin yanı
sıra, faaliyetlerin kurumsal hedef ve planlara uygunluğu ile kamu kaynaklarının etkin,
ekonomik, verimli olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak faaliyet sonuçlarının
ölçülmesi – performans bakımından da değerlendirilmesi yapılır. Gerekli gördüklerinde iç
denetçi raporlarını da inceleyerek görüş oluşturan Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapor,
kurum üst yöneticisi tarafından cevaplanır. İdareler için hazırlanan denetim raporları ile bunlara
verilen cevaplar, dikkate alınır; Sayıştay tarafından Dış Denetim Genel Değerlendirme
Raporu olarak TBMM’ne sunulur. Gerekli düzeltmeleri yapması için, Maliye Bakanlığı’na da
bir örnek gönderilir.

11.4.3. Yasama Denetimi
5018 sayılı yasa hükümlerine göre TBMM Başkanlığı’na sunulan Kesin Hesap Kanun tasarısı,
mecliste incelenmeden önce yasama adına ön inceleme yapacak olan Sayıştay’ın tasarıyı
inceleme ve görüşünü bildirmesine kadar, bekletilir.

11.4.3.1.Sayıştay’ın Genel Uygunluk Bildirimini Hazırlaması
2011 yılı Kesin Hesap Kanun tasarısı, 2012 yılının Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay’a
gönderilir. Bu tarihten itibaren tasarı, Sayıştay’da Anayasa hükümlerine göre 75 gün içinde
incelenir.
İdarelerin Faaliyet Raporları, Genel Faaliyet Raporu, Dış Denetim raporları dikkate alınarak
Genel Uygunluk Bildirimi adıyla bir rapor hazırlanır; Sayıştay Genel Kurulu’nun onayladığı
şekliyle TBMM’ne sunulur (15 Eylül 2012).
Genel Uygunluk Bildirimi, bütçeye konmuş ödeneklerle belirtilmiş ihtiyaçlar ve kaynaklar
itibarıyla, mali ve performans denetimine ilişkin Sayıştay’ın görüşüdür; yasamaya yardımcı
olma amacını taşır; Genel Uygunluk Bildiriminin verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştay’ca
sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez; Sayıştay’ın yargı denetimi ve hesapların kesin hükme
bağlanması işlemleri devam eder.
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11.4.3.2. Geçmiş Yıl Kesin Hesabının Aklanması
2011 yılı Kesin Hesap Kanun tasarısı, 2013 yılı Bütçe Kanun tasarısı ile birlikte TBMM’de
önce, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda incelenir; komisyon, gelecek yıl bütçesine ilişkin
hazırladığı raporun yanı sıra, Sayıştay’ın Genel Uygunluk Bildirimini de dikkate alarak geçmiş
yıl kesin hesabı için de bir rapor hazırlar. Geçmiş yıl kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesine
ilişkin tasarılar, birlikte görüşülüp değerlendirilmek üzere TBMM Genel Kurulu’na yollanır.
Komisyona, her iki tasarıyı değerlendirme ve görüş oluşturması için 55 günlük süre tanınmıştır.
TBMM Genel Kurulu, 2011 yılı Kesin Hesap Kanun tasarısıyla 2013 yılı Bütçe Kanun
tasarılarını, komisyonun her iki tasarı için hazırladığı raporlar ve Sayıştay’ın Genel Uygunluk
Bildirimini de göz önünde tutarak birlikte görüşür ve karara bağlar. Bütçe kanununda olduğu
gibi, kesin hesap kanunu da Cumhurbaşkanı’nca yeniden görüşülmek üzere meclise geri
gönderilemez; bir başka deyişle veto edilemez. Kesin Hesap kanunu, Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girer.
Kesin Hesap Kanunu’nun TBMM’nde kabul edilmiş olması, yürütmenin 2011 yılı itibarıyla
yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden “aklandığı” anlamını taşır.

11.4.3.3. Geçmiş Yıl Kesin Hesabının Aklanmaması
2011 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmezse, yürütmenin
söz konusu yıl boyunca yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerin yasama organı tarafından uygun
bulunmadığı, reddedildiği, anlaşılır.
Kesin Hesap Kanun tasarısının reddedilmesi iki farklı sonuç doğurur; tasarının reddi, önce
siyasi sonuca neden olur; ilgili hükümet halen görevde ise istifa etmesi gerekir; ardından
hukuki ve cezai sonuç, oluşur; sorumluların yargılanması gerekir.

11.4.4. Yargı Denetimi
Bütçeye ilişkin gelir, gider ve malvarlığı ile ilgili anlaşmazlık çıkması durumunda yargı
organlarına başvurulabilir; bu durumda, yargı sürecinde kamu faaliyetlerinin denetimi de
yapılmaktadır. Başvuru ile yargı denetimi olabildiği gibi, herhangi bir başvuru olmadan
Sayıştay’ın bir hesap mahkemesi olarak sürekli, düzenli olarak kamu kesiminde gelir, gider ve
malvarlığına ilişkin işlemlerden sorumlu olanları yargılaması da, yargı denetimi kapsamındadır.
Mevcut yasası uyarınca, Sayıştay Denetimi düzenlilik denetimi ile performans denetimini
kapsar.
Düzenlilik Denetimi:
(1) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti;
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(2) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç
duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek bunların güvenilirliği ve doğruluğu
hakkında görüş bildirilmesi;
(3) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi
suretiyle gerçekleştirilir.
Performans Denetimi:
Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak
faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.

11.4.4.1.Sayıştay Teşkilatı
Sayıştay mensupları, (1) Meslek mensupları: Sayıştay Başkanı, Daire Başkanları ve üyeler,
Sayıştay denetçileri, (2)Başsavcı ve savcılar ile (3) Yönetim mensupları’ndan oluşur.
Sayıştay teşkilatı, Başkanlık (Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ile bölüm başkanlarından
oluşur) ile yargı ve karar organlarından (Daireler, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler
Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu,Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme
ve Disiplin Kurulu, Denetimi Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Başsavcılık) oluşur.
Sayıştay’ın Organları:
(1)Karar Organları:
Genel Kurul, Sayıştay Başkanı başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve
üyelerden oluşur; Genel Uygunluk Bildirimini görüşür; içtihadın birleştirilmesi kararı alır;
Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir veya karar
verir; Sayıştay’a ilişkin kanun tasarısı ve teklifleri ile yönetmelikler hakkında görüş bildirir.
Rapor Değerlendirme Kurulu, Sayıştay Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen iki daire
başkanı ve her daireden birer üye ile denetimden sorumlu başkan yardımcılarından oluşur;
Sayıştay raporları ile Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş
bildirir.
Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu ile Temyiz Kuruluna seçilenlerin dışında kalan
daire başkanları ve üyelerden oluşur; mali konuları ilgilendiren yönetmelikler ile Sayıştay
Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir.
(2)Yargı Organları:
Daireler, bir başkan ile altı üyeden kurulu olup birer hesap mahkemesidir; Daireler,
sorumluların hesap ve işlemleri için düzenlenen yargılamaya esas raporlarda yer alan kamu
zararına ilişkin hususları hükme bağlar; denetim raporları hakkında görüş bildirir; Sayıştay
Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir veya karar verir.
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Temyiz Kurulu, Sayıştay Genel Kurulu’nca Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenlerin
dışında kalan daire başkanları arasından 4 yıl için seçilen dört daire başkanı ile her daireden
seçilen ikişer üyenin katılımı ile kurulur. Kurul, Sayıştay Dairelerince verilen ilamların son
hüküm merciidir.
(3) Diğer Kurullar: Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu,
Denetim, Planlama ve Koordinasyon Kurulu (kurumun stratejik planı ve yıllık performans
programı ile denetim stratejik planları ve yıllık denetim programlarını hazırlar)
Denetim ve denetim destek grup başkanlıkları:
Denetim ve denetim destek grup başkanlıkları, bir grıp başkanı ile yeterli sayıda denetçiden
oluşur; Sayıştay Başkanlığının verdiği görevleri yaparlar. Denetçiler, denetim ve inceleme
görevlerine ilişkin sonuçları bir raporla Başkanlığa bildirirler.
Başsavcılık:
Başsavcı ve savcılardan oluşur; savcılar yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve
diğer işleri inceleyerek düşüncelerini gerekçeli olarak bildirirler.

11.4.4.2. Sayıştay’da Yargılama
5018 sayılı yasa gereğince, genel yönetime dahil tüm kamu idarelerinin gelir, gider ve malları
ile nakit, tahvil, senet gibi menkul kıymetlerin alınıp verilmesi, saklanması, kullanılması,
Sayıştay denetçilerince denetlenir. Sayıştay’a gönderilen veya yerinde denetçilerce teslim
alınan hesaplar uygunluk yönünden denetlenir. Mevzuata aykırı bulunan, maddi hata içeren
veya suç unsuru bulunan belgeler için sorumlulardan yazılı savunma istenir; bu talep 30 gün
içinde cevaplanır. Ayrıca suç unsuru taşıyan işlemler için Cumhuriyet Savcılıklarına suç
duyurusunda bulunulur.
Denetçi tarafından istenen düzeltmeler yapılmadığı ya da yeterli bulunmadığında, kamu
zararına yol açıldığına ilişkin hazırlanmış denetçi raporları, Sayıştay Başkanlığı’nca
yargılamayı yapacak daireye havale edilir; konu hakkında Sayıştay Savcısının yazılı görüşü
alınır; dosya, görevlendirilen daire üyesince incelenir; yazılı görüşü alınır; daha ayrıntılı bir
inceleme gerekli bulunursa, uzman denetçi inceler; hesap, Sayıştay ilgili dairesinde incelenir;
daire tarafından yapılan hesap yargılaması sonucunda hesap ve işlemler, yasal düzenlemelere
uygun bulunursa, sorumlu beraat ettirilir. Yapılmış işlemler, mevzuata aykırı bulunursa, kabul
edilmeyen tutarın sorumludan tazmin edilmesine karar verilir.
Sayıştay ilamları:
(1) sorumluya
(2) sorumlunun bağlı olduğu kamu idaresine
(3) Maliye Bakanlığına (genel bütçe kapsamındakiler için)
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(4) Sayıştay Savcılığına
(5) İlgili muhasebe birimine bildirilir.

11.4.4.3. Sayıştay Kararlarına Karşı Gidilecek Kanun Yolları
(1) Kararın Temyizi: Sayıştay ilamı kendisine bildirilenler, kanuna aykırılık, yetkiyi
aşmak vb. gerekçelerle 60 gün içinde dilekçe ile başvururlar; Temyiz Kurulu itirazı
inceleyerek karar verir.
(2) Yargılamanın İadesi: Hesapta maddi hata, sahtecilik, hükmü değiştirecek yeni
belgeler, bulunması durumunda, ilamdan itibaren 5 yıl içinde Sayıştay’a başvurulur
veya Sayıştay daireleri de sonucu etkileyecek yeni durum karşısında doğrudan karar
verebilir; hükmü vermiş olan daire, dosyayı yeniden inceler, karar verir.
(3) Kararın Düzeltilmesi: Temyiz Kurulu kararlarına karşı, ilgililer kararın
düzeltilmesini yasada belirtilmiş (bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı
hükümler olması, vb.) sebeplerden ötürü, 15 gün içinde bir defaya mahsus olmak
üzere, talep edebilirler.

9

Uygulamalar

10

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Denetim, “olması gerekenle ( hedeflenenle – idealle)” “gerçekleşenin” karşılaştırılmasıdır.
Hedeflenen durum, önceden- tarafsızca saptanan genel kabul gören belirli kriterlerle
somutlaştırılır. Mevcut durumun, kriterlerle karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan farklılık
için önlemler alınması; zaman içinde de kriterlerin yenilenmesi gerekir.
Kamu kesimi faaliyetleri de farklı gerekçelerle denetlenir. Bütçeyle verilen harcama yapma ve
gelir toplama yetkisi, gerek mevzuat gerekse etkinlik açısından denetlenmelidir.
Türkiye’de Genel Yönetim Kapsamındaki Kurumların bütçe denetimi idari, yasama ve yargı
denetimi kapsamında gerçekleşmektedir.
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Bölüm Soruları
1Kamu kesimi faaliyetlerinde mevzuta uyulması, önemlidir; dolayısıyla mali
denetimle yetinilmesi gerekir. (Doğru/Yanlış) Çünkü…
2Türkiye’de
(Doğru/Yanlış) Çünkü…

halen

merkeziyetçi

denetim

modeli

uygulanmaktadır.

3Genel Yönetim kapsamındaki idareler, gelecek yıl yapmayı düşündükleri
faaliyetlerini Faaliyet Raporunda belirtmezlerse, bütçelerinde o konuya ilişkin ödenek talep
edemezler. (Doğru/Yanlış) Çünkü…
4Türkiye’de Sayıştay, tüm Genel Yönetim kapsamındaki idareleri
denetlediğinden, denetim sonuçlarını Genel Faaliyet Raporunda özetler. (Doğru/Yanlış)
Çünkü…
5Geçmiş yıl kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesi TBMM’de birlikte
görüşüldüğünden her iki tasarı da reddedilirse, hükümetin istifa etmesi, gerekir. (Doğru/Yanlış)
Çünkü..

AÇIKLAMA KONULARI

1Faaliyet Raporlarına
yönetmelikleri inceleyiniz.
2-

ilişkin

Maliye

Bakanlığının

hazırlamış

olduğu

2011 yılı Bütçesi ile 2011 yılı Kesin Hesabını karşılaştırınız.

3Yürürlükten kalkan 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile halen yürürlükte olan 6085
sayılı Sayıştay Kanununu karşılaştırınız.
4Cumhuriyet döneminde TBMM’deki bütçe görüşmeleri sonunda “bütçe reddi”
olmuş mudur? Araştırınız.
5Cumhuriyet döneminde TBMM’deki kesin hesap görüşmeleri sonunda “kesin
hesap reddi” olmuş mudur? Araştırınız.
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12. MAHALLİ İDARELERDE BÜTÇE SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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12.1. Türkiye’de Mahalli İdareler
1982 Anayasası 127. madde uyarınca “Mahalli İdareler, il, belediye veya köy halkının mahalli
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunlarla belirtilen ve karar organları
kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” Buna
göre, il kurulması ile il özel idaresi, il sınırları içinde belli nüfusa ulaşan yerlerde kurulan
belediyeler, il sınırları içinde belli nüfusa ulaşan yerlerde de köy idareleri birer mahalli idaredir.
Ayrıca, 1980’li yıllardan bu yana, mahalli idare olarak belli nüfus sınırını aşan il
belediyelerinde kurulan büyükşehir belediyeleri ile mahalli idarelerin, ölçeği büyüterek kaynak
tasarrufunda bulunmak istemeleri sonucu, aralarında belirledikleri bazı hizmetleri birlikte
gerçekleştirmek için oluşturdukları mahalli idare birlikleri de birer mahalli idaredir.

12.2. İl Özel İdareleri
Bir yerde il kurulması söz konusu olduğunda ikili bir yapı oluşur; ilk olarak il kurulması ile
merkezi idarenin oradaki görevlerini yerine getirmek üzere idareler teşkilatlanır (il Milli eğitim
Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü); merkezin atadığı Vali, yetki genişliği çerçevesinde ilin genel
idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumlu olur; bakanlar bakanlıklarına ait ildeki işler için,
vali’ye emir ve talimat verirler. İkinci olarak, il kurulan yerde ilin özel idaresi, olarak mahalli
idare kurulur; il halkının yerel ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir; görev alanı
il sınırlarını kapsar; idari ve mali özerkliğe sahip olan İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğin
temsilcisi de Vali’dir. İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına ilişkin kanunla kurulur ve ilin
kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.

12.2.1. İl Özel İdaresinde Organlar ile Teşkilat
İl özel idaresinde il genel meclisi, il encümeni ile vali, organlardır.
İl Genel Meclisi, il özel idaresinin karar organıdır; ildeki seçmenler tarafından seçilmiş
üyelerden oluşur; görev süresi beş yıldır; görevleri arasında, stratejik plan ile yatırım ve çalışma
programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans kriterlerini görüşmek ve
karara bağlamak; bütçe ve kesin hesabı kabul etmek; bütçede kurumsal kodlama yapılan
birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ödenek aktarma yapmak;
borçlanmaya karar vermek, bulunmaktadır. İl genel meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla
beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabilir; örneğin, diğer komisyonlarda olduğu gibi,
plan ve bütçe komisyonu ile denetim komisyonunda üyelikler her yıl yenilenir.
İl genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç, her ayın ilk haftasında önceden belirlenen
günde toplanan mecliste bütçe görüşmeleri en çok yirmi günde, diğer toplantılar ise, en çok beş
günde tamamlanır. İl genel meclisinin aldığı her karar, en geç beş gün içinde valiye gönderilir;
Vali hukuka aykırı gördüğü kararları yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden
görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilir; valiye gönderilmeyen kararlar yürürlüğe
girmez; kesinleşen il genel meclisi karar özetleri, toplantıyı izleyen en geç yedi gün içinde halka
duyurulur.
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İl Encümeni, valin başkanlığında il genel meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için
seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri
arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Encümenin görevleri arasında stratejik plan ve yıllık
çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek; yıllık
çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak;
öngörülemeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek; bütçede fonksiyonel
sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarma yapmak, bulunmaktadır.
Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir; atama ile göreve gelir; görevleri
arasında il özel idaresini stratejik plana uygun olarak yönetmek; il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve
personelinin performans kriterlerini hazırlatıp uygulatmak, izleyip değerlendirmek ve bunlarla
ilgili raporları meclise sunmak; bütçeyi uygulamak; bütçede meclis ve encümenin yetkisi
dışında kalan aktarmaları yapmak; bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
bulunmaktadır. Vali, il özel idaresinde üst yönetici konumundadır.
İl genel meclisinin tüm kararları, 5 gün içinde valiye gönderilir; vali, hukuka aykırı bulduğu
kararları, gerekçeli olarak yeniden görüşülmek üzere 7 gün içinde il genel meclisine geri
yollayabilir; yeniden görüşülmesi istenmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenmiş ama
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar, kesinleşir. Vali, meclisin ısrarı
ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya (Danıştay’a) başvurabilir.
Kesinleşen meclis kararlarının özetleri, 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.
İl Özel İdaresi Teşkilatı, genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynaklar ile
hukuk işleri birimlerinden oluşur. Bu birimlerin her birine ödenek tahsis edilmiştir; birimin en
üst yetkilisi, harcama yetkilisidir. Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini, vali adına ve onu
emirleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel
idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve
yürütür. Mali hizmetler biriminin görevleri arasında il özel idaresinin stratejik planı ile
performans programlarının, izleyen iki yıl bütçe tahminleri ile birlikte özel idare bütçesinin,
yatırım programının, faaliyet raporunun hazırlanması; bütçe kayıtlarının tutulması; özel idarede
ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi, bulunmaktadır. Genel yönetime dahil bütün
idarelerdeki strateji geliştirme birimlerinin üstlendiği mali hizmetler, İl Özel İdaresi kanununa
göre Mali İşler birimince yerine getirilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü kuran il özel idareleri
de bulunmaktadır. Mali hizmetler birimi, üst yöneticiye (valiye) bağlıdır.
İl özel idareleri, özel gelir ve gideri bulunan hizmetleri için, il genel meclisi kararı ve İçişleri
Bakanlığının izni ile kendi bütçeleri içinde işletme kurabilirler. Bu durumda, işletmeler il özel
idaresinin bütçesi içinde ana hizmet birimi gibi kodlanır; ayrı bütçe düzenlenmez.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca il özel idarelerinde üst yönetici
olan valiye bağlı olarak çalışan iç denetçiler bulunmaktadır. İl özel idaresi kaynaklarının
ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasına; harcamaların mali işlemlere ilişkin mevzuata,
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idarenin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve performans programlarına uygunluğuna ilişkin
değerlendirme ve denetimler yaparak hazırladıkları raporlarla valiyi bilgilendirirler. İç denetim
raporları ile bunlar üzerinde yapılan işlemler, vali tarafından iki ay içinde Maliye Bakanlığına
bağlı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir; kurul, tüm idarelerden gelen iç denetim
raporlarını konsolide ederek yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve kamuoyuna açıklar.

12.2.2. İl Özel İdaresinde Bütçe Süreci
Bütçenin Planlanması
Vali mahalli idareler seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma plan ve programları ile varsa
bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık
performans programını hazırlatıp il genel meclisine sunar. İl özel idaresinin stratejik planı ve
yıllık performans programı ile performans kriterleri Mali Hizmetler Birimi’nce (varsa, Strateji
Geliştirme Müdürlüğü’nce) hazırlanır; stratejik plan hazırlanırken üniversitelerden, meslek
odalarından, sivil toplum örgütlerinden görüş alınır; gerek stratejik plan gerekse performans
programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil ettiğinden il genel meclisinde bütçeden önce
görüşülerek kabul edilirler.
Bütçenin Hazırlanması
Vali, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak
gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar; birimler (sağlık birimi) bütçe fişlerini
kullanarak bütçe yılına ilişkin (2014)gerekçeli gider teklifleri ile izleyen iki yılın (2015 ile
2016) gider tahminlerini, ödenek cetveli ve ayrıntılı harcama programını hazırlarlar; gider
tahminlerinde stratejik plan, performans programı ile yatırım programındaki hedef ve ilkeler
göz önünde tutulduğu gibi, merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin
öngörülerinden de yararlanılır.
Ödenek teklifleri, analitik sınıflandırma gereğince kurumsal, fonksiyonel, ekonomik ve
finansman tipi sınıflandırma olmak üzere dört ayrı şekilde sınıflandırılır ve bütçede bir arada
gösterilir. Kurumsal sınıflandırmada, dört düzeyde gösterilen program sorumlularının (insan
kaynakları birimi) sorumlulukları altındaki ödenekler; fonksiyonel sınıflandırmada, 10 ana
fonksiyon halinde belirtilmiş kamu faaliyetlerinden il özel idarelerinin üstlendiği hizmetlere
(eğitim) ayrılan ödenekler, ekonomik sınıflandırmada, idarenin personel giderleri (maaşlar),
işveren primleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, sermaye giderleri vb. giderler için
ayrılan ödenekler, finansman tipi sınıflandırmada, harcamaların hangi kaynaklardan
karşılandığı (mahalli idareler / dış proje kredileri), gösterilir. Mali hizmetler biriminin
koordinasyonunda yapılan bu çalışmalar, Temmuz ayı sonuna kadar mali hizmetler biriminde
toplanır.
Mali Hizmetler Birimi, il özel idaresinin gelir tahminlerini hazırlamakla görevlidir; gelir
tahminleri yapılırken kesin sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranları esas alınır; ayrıca,
merkezi idarenin ekonomik verileri ve ileriye dönük öngörüleri, idarenin öz gelirlerine ilişkin
yasalardaki değişiklikler vb. durumlar da göz önünde tutulur. İl özel idare gelirleri de analitik
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sınıflandırma içinde ekonomik sınıflandırmaya göre (vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet
gelirleri, alınan bağış ve yardımlar vb. şeklinde) gösterilir.
Mali Hizmetler Birimi, tüm birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip gelir bütçesini ve
izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak il özel idaresinin bütçe tasarısını oluşturur.
Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınarak özel idarenin ayrıntılı
harcama programı ile finansman programı hazırlanır ve bütçe tasarısına eklenir. Tasarıya
ayrıca, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen cetveller de eklenir;
örneğin, il özel idaresi gelirlerinin yasal dayanakları, “Gelirlerin Yasal Dayanakları Cetveli”nde
gösterilir. İl özel idaresi gelirleri giderlerini karşılayamazsa, varsa önceki yıldan nakit devri ile
ya da borçlanma yoluyla bütçe denkliği sağlanır; borç ve nakit tutarları ile borçların anapara
ödemeleri “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde gösterilir.
Vali, gerekli inceleme ve düzeltmeleri yaparak bütçe tasarısını Eylül ayının ilk iş günü İl
Encümenine sunar. Ayrıca, bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile bir
önceki yıl (2012) ile içinde bulunulan yılın (2013) bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibarıyla,
bütçe gerçekleşmeleri, İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığınca, tüm il özel
idarelerinin bütçe tahminlerine ilişkin veriler, konsolide edilerek, merkezi yönetim bütçe
tasarısına eklenmek üzere, Maliye Bakanlığına gönderilir.
Bütçenin Görüşülmesi
Encümen, sunulan bütçe tasarısını inceler; görüşünü de ekleyerek Eylül ayının son haftası
içinde Vali’ye aktarır; tasarı, Kasım ayının birinci gününden önce İl genel meclisine sunulur. İl
genel meclisi, Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan
ve bütçe komisyonuna havale eder. Komisyonun görüşünün de eklendiği tasarı, daha sonra il
genel meclisinde görüşülür.
İl genel meclisinde bütçe denkliğini bozacak şekilde gider arttırıcı veya gelir azaltıcı
değişiklikler yapılamaz; gider bütçesi, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi, gelir
bütçesi, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırması
birinci düzey itibarıyla toplam tutarlar üzerinden oylanır ve kabul edilir; ayrıntılı harcama
programları ile finansman programları da, üç aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden
birinci düzeyde onaylanır. Maddeleri itibarıyla oylanıp kabul edilen bütçe kararname metninde,
gider ve gelir tahminleri toplamı ile varsa bütçe açığının ne şekilde kapatılacağı; mahalli
idarenin öz gelirlerinden olan resim ve harçların taksit süreleri ile bütçe yılına ilişkin gelir ve
giderleri ilgilendiren hükümler yer alır.
Komisyon incelemesi ve il genel meclisindeki görüşmeler, toplam olarak en çok 20 günde
tamamlanmak zorundadır. İl genel meclisi, bütçe tasarısını mali yılbaşından önce aynen veya
değiştirerek kabul eder; kabul edilen bütçe, diğer meclis kararları gibi kesinleşir; İl özel idaresi
bütçe kararnamesi adıyla kabul edilen bütçe, mali yılbaşında (1 Ocak) yürürlüğe girer.
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İl genel meclisi, bütçeyi bütünüyle reddeder veya yasal süre içinde bütçe çıkarılamazsa, Vali,
il genel meclisinin feshini değerlendirmek üzere İçişleri Bakanlığı’na durumu bildirir. Herhangi
bir nedenle yeni yıl (2014) bütçesi kesinleşmezse, ayrı bir geçici bütçe yapılmaz; yeni bütçe
kesinleşene kadar geçmiş yıl (2013) bütçesi uygulanır; bu durumda bütçenin kabulüne kadar
geçen sürede yapılan işlemler, yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayıldığından kullanılan
ödenekler, yeni yıl bütçesi ödeneklerinden düşülür; tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine
eklenir.
Bütçenin Uygulanması
İl özel idareleri bütçelerinde ödenek kullanımı, bütçesine ekli olan ayrıntılı harcama
programları ile finansman programlarında yazılı esas ve usullere göre yapılır; böylece,
hizmetlerin önceliği ve idarenin nakit durumuna göre, aylara dağıtılan giderler ile gelir dengesi
sağlanmaya çalışılır.
Mali yıl içinde bir tertipteki ödenek yetmezse, ya da gereken gider için bütçede açılmış bir tertip
yoksa, il genel meclisi kararı ile bütçeye ek ödenek verilir. Kurumsal kodlama yapılan birimler
ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ödenek aktarma yetkisi, il genel
meclisinde; ikinci düzeyler arasında ödenek aktarma yetkisi il encümeninde; bunların dışında
kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar ödenek aktarma yetkisi, üst yönetici
olarak vali’dedir. Personel giderleri ve projeye bağlanmış yatırım tertipleri gibi bazı tertiplerden
başka tertiplere ödenek aktarması yapılamaz.
Yeterli ödeneği olan ve harcama programına bağlanmış bir giderin yapılması öncelikle, il özel
idaresinin ihtiyacını en uygun koşullarda karşılayacak yüklenicinin bulunmasını gerektirir;
bunun için konu, kanuni giderleri ilgilendiriyorsa (personel istihdamı, taşıt alımları vb.) ilgili
mevzuat, mal ve hizmet alımları ile inşaat işlerinde ise kamu ihale mevzuatı, uygulanarak
idarenin ihtiyacını en uygun miktar, nitelik ve ekonomik koşullarda karşılayacak yüklenici
belirlenir; bundan sonra, harcama süreci başlar.
İl özel idaresinde, ödenek tahsis edilen (ödenekleri kullanan) her bir harcama biriminin (sağlık)
en üst yetkilisi, harcama yetkilisidir; İlçelerde, harcama yetkilisi, kaymakamdır; kendisine
gönderilen ödenek ile sınırlı olarak harcama talimatı verir ve ilçede harcama işlemini başlatır.
Giderin yapılmasındaki ilk aşama olan taahhüt (yüklenilme) aşamasında belirli hizmetler için
tahsis edilmiş ödenekler, bir kamu hizmetine bağlanmaktadır; harcama yetkilisinin talimatı ile
gerçekleştirme görevlileri, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgeleri, hazırlarlar. Giderin tahakkuk aşamasında, idarenin beklediği iş
tamamlanmış; mal veya hizmet teslim edilmiştir; tamamlanan faaliyetin önceden belirlenmiş
usul ve esaslara uygun olduğu, görevli kişi veya komisyonlarca kontrol edilip kabul edildikten
sonra, il özel idaresinin yükleniciye ne kadar borçlu olduğu da ortaya çıkar; dolayısıyla, bu
aşamada idarenin ihtiyacının karşılanmasından ötürü, borcunu kabul etmesi, borç miktarının
hesaplanması ve belgelerinin düzenlenmesi, gerekmektedir.
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Ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanır; harcama yetkilisince
imzalanır; giderin gerçekleştirilmesi tamamlamış olur. Belge, muhasebe yetkilisine gönderilir.
İl özel idaresinde ödemeler, muhasebe yetkilisi tarafından gerçekleştirilir. Ödeme emrine
bağlanmasına rağmen, nakit yoksa, ya da çeşitli nedenlerle mali yıl sonuna kadar ödenemeyen
tutarlar, ilgili yıl (2012) bütçesine gider olarak yazılıp emanet hesabına alınır; ödemenin
yapılamama koşulları ortadan kalktığında, alacaklıya ödeme yapılır; emanete alınan tutar, malın
alındığı, hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın (2017) sonuna kadar talep edilmezse,
o yılın bütçesine gelir olarak kaydedilir. İlgili mali yılda kullanılmayan ödenekler, bazı
istisnalar dışında gelecek yıla devredilemez; koşullu olduğundan ya da mevzuatı gereği vb.
durumlarda istisnai olarak devredilebilen ödenekler, yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere
yeniden ödenek kaydedilir.
İl özel idaresi bütçesinde yer alan gelirler, ilgili yasalar uyarınca tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil
edilir.
İl özel idarelerinde 2006 yılından bu yana, tahakkuk esaslı muhasebe uygulanır; bütçe
işlemlerindeki gibi, muhasebe işlemleri de
“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği”ne göre yürütülür. Buna göre, faaliyet gelirlerinin tamamı, tahakkuk ettirildikleri
mali yılın hesaplarında gösterilir; ancak, tahakkuk eden gelirlerden sadece yıl içinde nakden
veya hesaben tahsil edilenler, bütçeye gelir olarak kaydedilir; tahakkuk ettiği halde henüz tahsil
edilememiş gelirler ise, tahsil edildikleri yıl bütçesinin gelirleri, olur. Benzer şekilde, faaliyet
giderlerinin tümü giderin tahakkuk ettiği mali yılın muhasebe kayıtlarında gösterilir; ancak,
bütçe giderleri yönünden sadece ödeme emrine bağlanarak tahakkuk ettirilen giderler, o yılın
bütçe hesaplarında yer alır; dolayısıyla giderlerin bütçeye kaydı için tahakkuk ettirilmesi
yeterlidir; ayrıca ödenmesine gerek bulunmamaktadır.
Mali yıl içinde tahsil edilen gelirler ile tahakkuk eden giderler arasındaki fark, il özel idaresinin
o yıldaki bütçe açığı ya da fazlasını verir.
Mali İstatistikler: İl Özel İdarelerinin hazırladıkları mali istatistikler, Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne yollanır; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait
mali istatistiklerle birleştirilerek ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Mali Yıl Sonunda Yapılacak İşlemler ve Bütçenin Denetimi
Faaliyet Raporu: Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetler,
belirlenmiş performans kriterlerine göre hedeflerin gerçekleşme durumu ve meydana gelen
sapmaların nedenleri, her mali yılsonunda vali tarafından il özel idaresi mali hizmetler birimine
hazırlattırılan faaliyet raporunda belirtilir; faaliyet raporu, vali veya genel sekreter tarafından
Mart ayı toplantısında il genel meclisine sunulur; Mart ayı sonuna kadar; üst yönetici (vali)
tarafından kamuoyuna açıklanır; raporun birer örneği, aynı süre içinde İçişleri Bakanlığı ile
Sayıştay’a gönderilir. İçişleri Bakanlığı, tüm mahalli idare birimlerinden gelen raporları esas
alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlayarak
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kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı’na
gönderilir.
Mali Tablolar: İl özel idaresinde hazırlanacak mali tablolar, 2005 tarihli “Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği”nde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak hazırlanır; belirtilen
sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.
Hesapların kapatılması: İl özel idareleri bütçelerinde yönetim dönemi (jestiyon) yöntemi
kullanılmaktadır; bütçe hesapları, mali yıl esasına göre tutulur; yönetim dönemi, bir mali yılın
başından sonuna kadar yapılan tüm işlemler ile mali yıl geçtikten sonra mahsup dönemi içinde
önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsamakta; yönetim dönemi
hesabında yönetim döneminde yapılan tüm mali işlemleri kapsayan mali tablo, rapor, defter ve
cetvellere sayım tutanakları, gösterilmektedir. (Yönetim dönemi, bir muhasebe yetkilisinin
yönetim dönemini de açıklar; buna göre, örneğin bir görev değişikliği söz konusu ise, faaliyet
döneminin sonunda, muhasebe yetkilisi, dönem sonu işlemlerini yaparak yeni faaliyet
döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarır.)
İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu faaliyetleri: Her yıl (2013) Ocak ayında il özel
idaresinin bir önceki yıla (2012) ilişkin gelir ve giderlerine ilişkin hesap ve işlemlerini, Şubat
ayı sonuna kadar inceler; Mart ayının 15’ine kadar il genel meclisi başkanlığına rapor hazırlar.
Kesin Hesap: İl özel idaresi bütçesinin gelir, gider ve taşınır mallara ilişkin kesin hesabı, mali
hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanır; vali tarafından Mart ayı
içinde encümene sunulur; kesin hesap, encümen ile denetim komisyonunun raporları birlikte
değerlendirilerek, il genel meclisinin Mayıs ayı toplantısında, en çok beş gün içinde görüşülerek
karara bağlanır. Kesin hesabın reddedilmesi durumunda, vali, konuyu değerlendirilmek üzere
İçişleri Bakanlığı’na gönderir. Suç teşkil edebilecek konular, il genel meclisi başkanlığınca
yetkili mercilere bildirilir. İl özel idaresi kesin hesabı, Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay
Başkanlığı’na gönderilir.
Dış Denetim: TBMM adına görev yapan Sayıştay, yetkililerin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde il özel idaresinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini kanunlara, kurumsal amaç,
hedef ve planlara uygunluk yönünden inceler ve sonuçlarını TBMM’ne raporlar.
Sayıştay, idarenin hesapları ve bunlara ilişkin belgeleri esas alarak mali tabloların güvenilirliği
ve doğruluğunu, idarenin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerin mevzuata
uygunluğunu; kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanma durumunu denetler.
Ayrıca, özel idare faaliyet sonuçlarını ölçüp performans değerlendirmesini yapar. Denetimler
sonucunda denetim raporları ve bunlara üst yönetici (vali), tarafından verilen cevapları da
dikkate alarak, il özel idareleri de dahil tüm kamu idareleri için her yıl dış denetim genel
değerlendirme raporu düzenler ve TBMM’ne sunar.
Sayıştay yargısı: Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerde olduğu gibi, il özel idare bütçesini
uygulamaya yetkili olanların gerçekleştirdikleri mali işlemler, Sayıştay denetçileri tarafından

26

denetlenir ve gerekli görülenler yargılanır. Bu denetim sonucunda ilgili beraat edebilir veya
tazmine karar verilebilir. Sayıştay kararlarına karşı gidilecek kanun yolları açıktır.

12.3. Belediyeler
Belediye, belde sakinlerinin yerel-ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar
organı beldedeki seçmenlerce seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel
kişisidir. Ülkemizde, nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilir.

12.3.1. Belediyede Organlar ve Teşkilat
Belediye idaresinin organları, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
Belediye meclisi: Belediyenin karar organı olan meclis, ilgili kanunda belirtilen esas ve usullere
göre 5 yıl için seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisinin görevleri arasında, belediyenin
stratejik plan, yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans kriterlerini görüşmek ve kabul etmek; bütçe ve kesin hesabı görüşmek ve kabul
etmek; bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci
düzeyleri arasında ödenek aktarma yapmak; borçlanmaya karar vermek; meclis başkanlık
divanı ve encümen üyeleri ile belediye meclisi ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
bulunmaktadır. Belediye meclisi üyeleri arasından üye sayısı, üçten az beşten çok olmamak
üzere her yıl örneğin, plan ve bütçe komisyonu ile denetim komisyonu oluşturulur. Nüfusu,
10.000’in altındaki belediyelerin meclislerinde komisyon oluşturulması zorunlu değildir.
Belediye meclisi, her ayın ilk haftasında belirlenen günde belediye başkanı başkanlığında
toplanır; bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi
en çok beş gündür. Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini, faaliyet raporunu
değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.
Belediye Encümeni: Belediye başkanının başkanlığında belediye meclisi üyeleri arasından bir
yıl için seçilen üyeler ile belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için atayacağı
üyeler ve mali hizmetler amirinden oluşan belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere
önceden belirlenmiş gün ve saatte belediye başkanı veya yardımcısının başkanlığında toplanır.
Görevleri arasında, stratejik plan ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip
belediye meclisine görüş bildirmek; öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini
belirlemek; bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarmak;
bulunmaktadır.
Belediye Başkanı: Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olan belediye başkanı,
beş yıl için seçilir; belediye idaresinin üst yöneticisidir. Başkanın görevleri arasında, belediye
teşkilatını sevk ve idare etmek; belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu
stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
kriterlerini hazırlatmak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek; bunlarla ilgili raporları
belediye meclisine sunmak; bulunmaktadır. Belediye meclisinin tüm kararları belediye
başkanına gönderilir; başkan, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de
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belirterek yeniden görüşülmek üzere 5 gün içinde meclise iade edebilir; yeniden görüşülmesi
istenmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenmiş ama meclis üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar, kesinleşir. Belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten
itibaren en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine gönderilir; vali ya da kaymakama
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez; mülki idare amiri, hukuka aykırı gördüğü kararlar
aleyhine idari yargıya (Danıştay’a) başvurabilir. Belediye başkanı da, meclisin ısrarı ile
kesinleşen kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri,
7 gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.
Belediye Teşkilatı: Yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri, hukuk işleri, sağlık, imar, insan
kaynakları, itfaiye ve zabıta birimlerinden oluşur. Bu birimlerin her birine ödenek tahsis
edilmiştir; birimin en üst yetkilisi, harcama yetkilisidir. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi
yapısı, gelişme potansiyeli vb. kriterler göz önünde tutularak ilgili birimlerin kurulması,
kaldırılması veya birleştirilmesi, belediye meclisinin kararıyla olur. Belediyenin üst yöneticisi
olan, belediye başkanına bağlı mali hizmetler biriminin görevleri arasında, belediyenin stratejik
planı ile performans programlarının, izleyen iki yıl bütçe tahminleri ile birlikte belediye
bütçesinin, yatırım programının, faaliyet raporunun hazırlanması; bütçe kayıtlarının tutulması;
belediyede ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi, bulunmaktadır.
Belediyeler, özel gelir ve gideri olan hizmetlerini, İçişleri Bakanlığının izniyle, bütçe içinde
işletme kurarak yapabilirler. Bu işletmeler için ayrı bütçe düzenlenmez; belediye bütçesi içinde
ana hizmet birimi gibi, kodlanırlar.
İç denetçi kadrosu bulunan belediyelerde, iç denetçiler, üst yönetici olan belediye başkanına
bağlı olarak görev yaparlar. Belediye idaresinin çalışmalarını geliştirmek; kaynakları etkin,
ekonomik ve verimli kullanıp kullanmadıklarını belirlemek; vb. beklentilere danışmanlık
yaparak hazırladıkları raporları, belediye başkanına sunarlar. Bu raporlar, başkan tarafından
değerlendirilerek gereği için ilgili birimlere ve mali hizmetler birimine verilir; iç denetim
raporları ile bunlar üzerinde yapılan işlemler, belediye başkanı tarafından iki ay içinde Maliye
Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir; kurul, tüm idarelerden gelen
iç denetim raporlarını konsolide ederek yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve
kamuoyuna açıklar.

12.3.2. Belediyede Bütçe Süreci
Bütçenin Planlanması
Belediye başkanı, mahalli idareler seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve yıllık
program ile varsa bölge planına uygun olarak belediyenin beş yıllık stratejik plan ve ilgili
olduğu yılbaşından önce, yıllık performans programını mali hizmetler birimine hazırlatıp
belediye meclisine sunar. Nüfusu 50.000’in altındaki belediyelerde stratejik plan hazırlanması
zorunlu değildir. Stratejik plan hazırlanırken üniversitelerden, meslek odalarından, sivil toplum
örgütlerinden görüş alınır; gerek stratejik plan gerekse performans programı, bütçenin
hazırlanmasına esas teşkil ettiğinden belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul
edilirler.
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Bütçenin Hazırlanması
Belediye bütçeleri, “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nde yer alan esaslara
göre hazırlanır; gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik
sınıflandırmaya göre hazırlanırken gelir bütçesi, belediye gelirlerinin çeşitlerini (vergi gelirleri,
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri vb.) gösterir biçimde, ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanır.
Belediye başkanı, örneğin 2014 yılı bütçesinin hazırlanmasına ilişkin olarak, 2013 yılı Haziran
ayı sonuna kadar birimlere stratejik plan ve performans programına uygun olarak ödenek
tekliflerini hazırlamaları için Bütçe Çağrısı yapar.
Birimler, merkezi idarenin ekonomik verileri ile gelecek yıllara ilişkin öngörülerini de dikkate
almakla beraber, belediyenin stratejik planı ve o yıla (2014) ilişkin performans programı,
performans kriterlerine ve yatırım programındaki hedef ve ilkelere göre 2014 yılına ilişkin
ödenek tekliflerini ve ayrıntılı harcama programlarını, 2013 yılının Temmuz ayı sonuna kadar
belediye mali hizmetler birimine gönderirler.
Mali hizmetler biriminde bir yandan belediyenin harcamacı birimlerinin analitik
sınıflandırmaya uygun ödenek teklifleri toplanırken, bir yandan da belediyenin gelir bütçesi
tahminleri yapılmaktadır. Ekonomik sınıflandırmaya göre belirtilen belediye gelirleri, kesin
sonucu alınmış son üç yılın gelir artış oranlarına göre tahmin edilir; ayrıca, belediye gelirlerine
ilişkin mevzuattaki değişiklikler de dikkate alınır.
Belediye bütçe tasarısı mali hizmetler birimi tarafından oluşturulur; diğer birimlerden gelen
ödenek teklifleri ile gelir tahminleri bir araya getirilir; bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda
belediye bütçe tasarısı, hazırlanır. Bütçe, izleyen iki yılın tahminleri ile birlikte üç yıl için
hazırlanmakla beraber, meclisten bir yılı için yetki alır.
Bütçe tasarısına, belediyenin ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.
Tasarıya ayrıca, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen cetveller de
eklenir; örneğin, belediye gelirlerinin yasal dayanakları, “Gelirlerin Yasal Dayanakları
Cetveli”nde belirtilirken, belediye gelirleri giderleri karşılayamıyorsa, “Finansmanın
Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde bütçe açığının borçlanma veya önceki yıldan devreden
nakit ile mi kapatılacağı, gösterilir.
Belediye Başkanı, gerekli inceleme ve düzeltmeleri yaparak bütçe tasarısını 1 Eylül’den önce,
belediye encümenine sunar. Ayrıca, bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri
ile bir önceki yıl (2012) ile içinde bulunulan yılın (2013) bütçe hazırlığının yapıldığı ay
itibarıyla, bütçe gerçekleşmeleri, İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, tüm
belediyelerden gelen bütçe tahminlerini konsolide eder ve merkezi yönetim bütçe tasarısına
eklenmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir.
Bütçenin Görüşülmesi
Belediye encümeni, bütçeyi inceleyerek hazırladığı raporu, belediye başkanına verir; başkan,
bütçe tasarısını 1 Kasım’dan önce belediye meclisine sunar.
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Bütçe tasarısı, Belediye meclisinde önce Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek
oluşturulan komisyon görüşü, bir raporla meclise bildirilir. Belediye meclisinde, bütçe
denkliğini bozacak biçimde, gider arttırıcı veya gelir azaltıcı değişiklikler, yapılamaz; meclisin
bütçe görüşmelerine ayırdığı süre, komisyona kullandırılan süre dahil, 20 günü geçemez.
Belediye meclisi, gider bütçesini, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi, gelir bütçesini,
ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci
düzeyi itibarıyla toplam tutarlar üzerinden oylar ve kabul eder; ayrıntılı harcama programları
ile finansman programları, üç aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden birinci düzeyde
onaylanır. Maddeleri itibarıyla oylanıp kabul edilen bütçe kararname metninde, gider ve gelir
tahminleri toplamı ile varsa bütçe açığının ne şekilde kapatılacağı; mahalli idarenin öz
gelirlerinden olan resim ve harçların taksit süreleri ile bütçe yılına ilişkin gelir ve giderleri
ilgilendiren hükümler yer alır.
Belediye meclisi, bütçeyi bütünüyle reddedemez; yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek
bütçe tasarısını kabul eder; kabul edilen bütçe, diğer meclis kararları gibi kesinleşir; Belediye
bütçe kararnamesi adıyla kabul edilen bütçe, mali yılbaşında (1 Ocak) yürürlüğe girer.
Meclis, bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal sürede bütçe çıkarılamazsa, belediye başkanı,
meclisin feshinin değerlendirilmesi için İçişleri Bakanlığına bildirir.
Yeni yıl bütçesi, herhangi bir nedenle mali yılbaşına kadar kesinleşmezse, ayrı bir geçici bütçe
yapılmaz; yeni bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesi uygulanır; bütçenin kabulüne kadar
geçen sürede yapılan işlemler, yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır; kullanılan ödenekler,
yeni yıl bütçesi ödeneklerinden düşülür; tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine eklenir.
Bütçenin Uygulanması
Belediyeler, ödeneklerini yıl içinde ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarında
belirtilen esas ve usullere göre kullanırlar; böylece, hizmetlerin önceliğine ve belediyenin nakit
durumuna göre aylar itibarıyla gelir gider dengesi de sağlanmaya çalışılır.
Belediyenin birimlerine (insan kaynakları, itfaiye vb.) ayrılan ödenekler arasında veya
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yapılacak ödenek aktarmaları, belediye
meclisinde yeniden görüşülerek; fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki
ödenek aktarmaları ise belediye encümeninde görüşülerek yapılabilir; bunların dışına kalan ve
ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar ödenek aktarma yetkisi ise, belediye
başkanına aittir. Personel giderleri ve projeye bağlı yatırım tertipleri gibi bazı tertiplerden başka
tertiplere ödenek aktarılamaz.
Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek; ödene yetersizliğini gidermek veya
bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen, öngörülmeyen, dolayısıyla
bütçede tertibi olmayan ama, yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak
üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla bütçe gelirleri toplamının %
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10’undan fazla olmamak kaydıyla, belediye bütçesine yedek ödenek açılır. Yedek ödenekten
diğer tertiplere ödenek aktarma yetkisi, belediye encümenindedir.
“Mali yıl içinde bir tertipteki ödenek yetmezse veya bütçede o gider için açılmış bir tertip yoksa,
belediye meclisi kararı ile ek ödenek verilir.
Yeterli ödeneği olan ve harcama programına bağlanmış bir giderin yapılması öncelikle,
belediyenin ihtiyacını en uygun koşullarda karşılayacak yüklenicinin bulunmasını gerektirir;
bunun için konu, kanuni giderleri ilgilendiriyorsa (personel istihdamı, taşıt alımları vb.) ilgili
mevzuat, mal ve hizmet alımları ile inşaat işlerinde ise kamu ihale mevzuatı, uygulanarak
idarenin ihtiyacını en uygun miktar, nitelik ve ekonomik koşullarda karşılayacak yüklenici
belirlenir; bundan sonra, harcama süreci başlar.
Ödenekleri, harcama yetkilileri kullanır; verdikleri harcama talimatı ile harcama işlemi başlar.
Giderin yapılmasındaki ilk aşama olan taahhüt (yüklenilme) aşamasında belirli hizmetler için
tahsis edilmiş ödenekler, bir kamu hizmetine bağlanmaktadır; harcama yetkilisinin talimatı ile
gerçekleştirme görevlileri, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgeleri, hazırlarlar. Giderin tahakkuk aşamasında, idarenin beklediği iş
tamamlanmış; mal veya hizmet teslim edilmiştir; tamamlanan faaliyetin önceden belirlenmiş
usul ve esaslara uygun olduğu, görevli kişi veya komisyonlarca kontrol edilip kabul edildikten
sonra, belediyenin yükleniciye ne kadar borçlu olduğu da ortaya çıkar; dolayısıyla, bu aşamada
idarenin ihtiyacının karşılanmasından ötürü, borcunu kabul etmesi, borç miktarının
hesaplanması ve belgelerinin düzenlenmesi, gerekmektedir.
Ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi tarafından hazırlanır; harcama yetkilisince
imzalanır; giderin gerçekleştirilmesi tamamlamış olur. Belge, muhasebe yetkilisine gönderilir.
Belediyede, ödemeler, muhasebe yetkilisi tarafından gerçekleştirilir. Ödeme emrine
bağlanmasına rağmen, nakit yoksa, ya da çeşitli nedenlerle mali yıl sonuna kadar ödenemeyen
tutarlar, ilgili yıl (2012) bütçesine gider olarak yazılıp emanet hesabına alınır; ödemenin
yapılamama koşulları ortadan kalktığında, alacaklıya ödeme yapılır; emanete alınan tutar, malın
alındığı, hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın (2017) sonuna kadar talep edilmezse,
o yılın bütçesine gelir olarak kaydedilir. İlgili mali yılda kullanılmayan ödenekler, bazı
istisnalar dışında gelecek yıla devredilemez; koşullu olduğundan ya da mevzuatı gereği vb.
durumlarda istisnai olarak devredilebilen ödenekler, yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere
yeniden ödenek kaydedilir.
Belediye bütçesinde yer alan gelirler, ilgili yasalar uyarınca tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil
edilir.
Belediyelerde, 2006 yılından bu yana, tahakkuk esaslı muhasebe uygulanmaktadır; bütçe
işlemlerindeki gibi, muhasebe işlemleri de
“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği”ne göre yürütülür. Buna göre, faaliyet gelirlerinin tamamı, tahakkuk ettirildikleri
mali yılın hesaplarında gösterilir; ancak, tahakkuk eden gelirlerden sadece yıl içinde nakden
veya hesaben tahsil edilenler, bütçeye gelir olarak kaydedilir; tahakkuk ettiği halde henüz tahsil
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edilememiş gelirler ise, tahsil edildikleri yıl bütçesinin gelirleri, olur. Benzer şekilde, faaliyet
giderlerinin tümü giderin tahakkuk ettiği mali yılın muhasebe kayıtlarında gösterilir; ancak,
bütçe giderleri yönünden sadece ödeme emrine bağlanarak tahakkuk ettirilen giderler, o yılın
bütçe hesaplarında yer alır; dolayısıyla giderlerin bütçeye kaydı için tahakkuk ettirilmesi
yeterlidir; ayrıca ödenmesine gerek bulunmamaktadır.
Mali yıl içinde tahsil edilen gelirler ile tahakkuk eden giderler arasındaki fark, belediyenin o
yıldaki bütçe açığı ya da fazlasını verir.
Mali İstatistikler: Belediyelerin hazırladıkları mali istatistikler, Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü’ne yollanır; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali
istatistiklerle birleştirilerek ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Mali Yıl Sonunda Yapılacak İşlemler ve Belediye Bütçesinin Denetimi
Faaliyet Raporu: Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetler,
belirlenmiş performans kriterlerine göre hedeflerin gerçekleşme durumu ve meydana gelen
sapmaların nedenleri, belediye borçlarının durumu, her mali yılsonunda belediye başkanı
tarafından belediyenin mali hizmetler birimine hazırlattırılan faaliyet raporunda belirtilir;
örneğin 2012 yılı faaliyet raporu, belediye bakanı tarafından 2013 Mart ayı toplantısında
belediye meclisine sunulur; Mart ayı sonuna kadar; üst yönetici (belediye başkanı) tarafından
kamuoyuna açıklanır; raporun birer örneği, aynı süre içinde İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay’a
gönderilir.
İçişleri Bakanlığı, tüm mahalli idare birimlerinden gelen raporları esas alarak kendi
değerlendirmelerini de içeren mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlayarak kamuoyuna
açıklar. Raporun birer örneği, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı’na gönderilir. Sayıştay,
mahalli idarelere ilişkin yapacağı dış denetimde bu raporu da göz önünde tutar.
Mali Tablolar: Belediyeler için hazırlanacak mali tablolar, 2005 tarihli “Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği”nde belirtilen ilke ve standartlara uygun olarak hazırlanır; belirtilen
sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.
Hesapların kapatılması: Belediye bütçelerinde yönetim dönemi (jestiyon) yöntemi
kullanılmaktadır; bütçe hesapları, mali yıl esasına göre tutulur; yönetim dönemi, bir mali yılın
başından sonuna kadar yapılan tüm işlemler ile mali yıl geçtikten sonra mahsup dönemi içinde
önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsamakta; yönetim dönemi
hesabında yönetim döneminde yapılan tüm mali işlemleri kapsayan mali tablo, rapor, defter ve
cetvellere sayım tutanakları, gösterilmektedir. (Yönetim dönemi, bir muhasebe yetkilisinin
yönetim dönemini de açıklar; buna göre, örneğin bir görev değişikliği söz konusu ise, faaliyet
döneminin sonunda, muhasebe yetkilisi, dönem sonu işlemlerini yaparak yeni faaliyet
döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarır.)
Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Faaliyetleri: Her yıl Ocak ayında üyeleri yeniden
belirlendikten sonra, belediyenin bir önceki mali yıl gelir ve giderlerine ilişkin hesap ve kayıt
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işlemlerini denetlemek üzere belediye meclisi denetim komisyonu toplanır; Mart ayı sonuna
kadar hazırladığı raporu, belediye meclisi başkanlığına sunar.
Kesin Hesap: Belediye bütçesinin gelir, gider ve taşınır mallara ilişkin kesin hesabı, mali
hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanır; vali tarafından Nisan ayı
içinde encümene sunulur; kesin hesap, encümen ile denetim komisyonunun raporları birlikte
önce plan ve bütçe komisyonunda daha sonra da belediye meclisinde değerlendirilerek,
belediye meclisinin Mayıs ayı toplantısında, en çok beş gün içinde görüşülerek karara bağlanır.
Kesin hesabın reddedilmesi durumunda, belediye başkanı, konuyu değerlendirilmek üzere
İçişleri Bakanlığı’na gönderir. Suç teşkil edebilecek konular, belediye meclisi başkanlığınca
yetkili mercilere bildirilir. Belediye kesin hesabı, Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay
Başkanlığı’na gönderilir.
Dış Denetim: TBMM adına görev yapan Sayıştay, yetkililerin hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde il özel idaresinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini kanunlara, kurumsal amaç,
hedef ve planlara uygunluk yönünden inceler ve sonuçlarını TBMM’ne raporlar.
Sayıştay, idarenin hesapları ve bunlara ilişkin belgeleri esas alarak mali tabloların güvenilirliği
ve doğruluğunu, idarenin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerin mevzuata
uygunluğunu; kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanma durumunu denetler.
Ayrıca, belediye faaliyet sonuçlarını ölçüp performans değerlendirmesini yapar. Denetimler
sonucunda denetim raporları ve bunlara üst yönetici (belediye başkanı), tarafından verilen
cevapları da dikkate alarak, belediyeler de dahil tüm kamu idareleri için her yıl dış denetim
genel değerlendirme raporu düzenler ve TBMM’ne sunar.
Sayıştay yargısı: Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerde olduğu gibi belediye bütçesini
uygulamaya yetkili olanların gerçekleştirdikleri mali işlemler, Sayıştay denetçileri tarafından
denetlenir ve gerekli görülenler yargılanır. Bu denetim sonucunda ilgili, beraat edebilir veya
tazmine karar verilebilir. Sayıştay kararlarına karşı gidilecek kanun yolları açıktır.

12.4. Büyükşehir Belediyeleri
Büyükşehir belediyeleri, sınırları içinde en az üç belediyeyi kapsayan; bu belediyeler arasında
koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren; yetkileri
kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan
kamu tüzel kişileridir. Büyükşehir belediyesi, kanunla kurulur; bu statüyü kazanmak için ilin
belirli bir büyüklüğe ulaşması gerekir; ilin fiziki yerleşim durumu, nüfusu, ekonomik
gelişmişlik düzeyi dikkate alınır. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan belediyelere, ilçe
belediyeleri denir; birer komün olarak bazı yerel nitelikli hizmetleri yürütmeye ve bazı yerel
nitelikli gelirleri tahsil etmeye devam ederlerse de, bölge idaresi durumundaki büyükşehir
belediyesi, sınırları içinde kendine özgü hizmetleri tek elden yürütmenin yanı sıra, ilçe
belediyeleri itibarıyla denetim ve koordinasyonu da üstlenir.
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12.4.1. Büyükşehir Belediyesinde Organlar ve Teşkilat
Büyükşehir belediyesinin organları, büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye
encümeni ile büyükşehir belediye başkanıdır.
Büyükşehir belediye meclisi: Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri
için nüfuslarına göre tespit edilen belediye meclisi üye sayısının, her ilçe için beşte biri alınmak
suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. Meclisin görev süresi, beş yıldır;
büyükşehir belediye başkanı, meclisin üyesidir; ilçe belediye başkanları da büyükşehir belediye
meclisinin doğal üyeleridir.
Büyükşehir belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşan eğitim, kültür ile plan
ve bütçe komisyonu gibi ihtisas komisyonları kurulur; ilgili konulardaki görüşlerini bir raporla
meclise aktarırlar.
Büyükşehir belediye encümeni: Büyükşehir belediye meclis üyeleri arasında seçilen beş üye,
belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından atayacağı üç üye, büyükşehir belediyesi
genel sekreteri ile mali hizmetler birim amiri olmak üzere toplam on üyeden oluşur.
Büyükşehir belediye başkanı: Büyükşehir belediyesi tüzel kişiliğinin temsilcisi olup belediye
teşkilatını sevk ve idare etmekle yükümlüdür; büyükşehir belediyesinde üst yöneticidir.
Büyükşehir belediyesi teşkilatı: Genel sekreterlik, daire başkanlıkları ile müdürlüklerden
oluşan teşkilatta birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmeleri, büyükşehir belediye
meclisi kararı ile olur.

12.4.2. Büyükşehir Belediyesinde Bütçe Süreci
Büyükşehir belediyesinin beş yıllık stratejik planının, yıllık performans programlarının, üç
yıllık bütçe tahminlerinin, ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması, bütçe
gelir ve gider cetvellerinin sınıflandırılması, ödeneklerin kullanılması, kanuni giderler ve ihale
mevzuatı, harcama süreci, gelir süreci, muhasebe işlemleri, mali istatistiklerin hazırlanması,
mali yönetim ve iç kontrol, faaliyet raporlarının hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, dış
denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, hükümlerine göre
gerçekleştirilir.
Esasen, büyükşehir belediyesinde bütçe süreci, belediye bütçe süreci ile aynıdır; sadece ilçe
belediyeleri bütçeleri, kendi meclislerinden sonra, büyükşehir belediye meclisine sunulur ve
koordinasyon sağlanması amacıyla yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde
büyükşehir belediye meclisince aynen veya değiştirilerek kabul edilir.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinin Kasım ayı
toplantısında birlikte görüşülerek karara bağlanır; büyükşehir belediyesince tek bütçe ve
gerekirse ciltler halinde bastırılır; ilçe belediyelerine onaylı birer örnek gönderilir.
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Buna karşılık, ilçe belediyelerinin kesin hesapları, büyükşehir belediye başkanına gönderilir;
ayrıca büyükşehir belediye meclisinde görüşülmez.

12.5. Köy İdareleri
Geleneksel bir mahalli idare olan köy, en küçük yerleşme birimidir; Köy Kanununa göre,
nüfusu 2.000’den az olan yurtlara köy denmektedir. Buna karşılık, belediye kanununa göre de
belediye kurulması için gerekli nüfus sınırı 5.000 kişi olarak belirlendiğinden bu sınırın
altındaki yerleşim yerlerinin köy statüsü ile yönetilmesi, sonucu çıkmaktadır. Öte yandan,
yürürlüğe girdiği yıllarda, köyde yaşayanların kendi kendilerini yönetmeleri için ideal bir
çerçevesi olan Köy Kanunu, günümüz için ne yazık ki, eski bir yasadır ve henüz
güncellenmemiştir; köy yönetiminin görevleri, il özel idaresi ile çeşitli merkezi idarelerin görev
kapsamına alınmış ve gelirlerinin günümüzde ekonomik açıdan anlamı kalmamıştır.

12.5.1. Köy İdaresinin Organları ve Teşkilat
Köy idaresinin organları, köy derneği, ihtiyar meclisi ve köy muhtarıdır.
Köy derneği: Köyde ikamet eden seçmen niteliğindeki kişilerden oluşur; ihtiyar meclisi üyeleri
ile muhtarı seçerler; önceleri, kaymakamın daveti ile köy halkının toplanıp yaptığı bu seçim,
1950 yılından bu yana, ilçe seçim kurullarının nezaretinde tüm yurtta beş yılda bir, aynı günde
yapılan mahalli idare seçimlerine dönüşmüştür.
Köy ihtiyar meclisi: Köyün müzakere ve karar organıdır; seçilmiş üyeler ile doğal üyeler
olmak üzere iki grup üyeden oluşur; köy derneğinin beş yıl için seçtiği üyelerin yanı sıra köy
öğretmeni, köy imamı da doğal üyeler olarak görev yaparlar.
Muhtar: Köy idaresinin başı ve icra organıdır; beş yıl için seçilmiş bir kişi olarak iki ayrı sıfatı
vardır; bir yandan ihtiyar meclisinin aldığı kararları yerine getirip köyün işlerini yürütmekle
görevlidir; diğer yandan da köydeki devlet memuru sıfatı ile (doğum ve ölümleri ilgili merkezi
birimlere bildirmek, vergi tahsilatında merkezi idareye yardımcı olmak gibi) devlet işlerini
yürütür.
Köy idaresinde teşkilat: Korucu, köy kâtibi gibi görevliler, köy personeli olarak çalışırlar; köy
öğretmeni devlet memuru olarak görev yaptığından köy personeli değildir; köyde devlet
memuru olarak atanmış imam yoksa, köy derneğinin seçtiği kişiye, ihtiyar meclisi tarafından
köylülerden toplanan gelirden, ücretleri ödenir. Köy kâtibi, sadece geliri yeterli büyük köylerde
bulunur; köy muhtarı tarafından atanan kâtip, köyün gelir ve giderlerine ilişkin kayıtlarla hesap
defterlerini tutar.

12.5.2. Köy İdaresinde Bütçe Süreci
Köy Kanununda köyün gelir ve giderleri ile gelirlerin toplanması ve harcanması hakkında
hükümler olmasına rağmen, köy bütçesine ilişkin hiçbir hüküm yoktur; bu boşluk, İçişleri
Bakanlığınca hazırlanan 21 Ocak 1942 tarihli “Köy İdareleri Hizmet Yönetmeliği” ile
doldurulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda da köy idarelerine hiç
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değinilmemektedir; dolayısıyla, köy bütçeleri ilgili yönetmeliğe göre hazırlanır, uygulanır ve
denetlenir.
Köy İdareleri Hizmet Yönetmeliğine göre, köy bütçesi, köy idarelerinin bir yıllık gelir ve
giderini gösteren ve bunların yılı içinde toplanıp kanunlarla belirlenen işlere ve hizmetlere
harcanmasına izin veren kararnamedir; yani ihtiyar meclisi kararıdır. Bütçe kararına, gelir ve
gider bütçeleri ile bütçeye bağlanması gereken diğer cetvellerin eklendiği köy bütçesi, bir
yıllıktır; hesap dönemi, takvim yılıdır.
Köy Bütçesinin Hazırlanması, Görüşülmesi, Kabul Edilmesi ve Onaylanması
Köy bütçesini, muhtar ile ihtiyar heyeti birlikte hazırlar; bütçe hazırlığına Kasım ayında
başlanır; ihtiyar meclisi, köy sınırları içinde köylüye ait işleri sıraya koyar. Bütçede köyün tüm
gelir ve ödenekleri gayrisafi usule göre kaydedilir; gelirlerin tahmininde üç yıllık ortalama
yöntemi uygulanır. Bunun için geçmiş iki yılın gerçekleşme rakamları ile cari yılın tahsilat
miktarlarının ortalaması gelecek yılın gelir tahmini olarak alınır; içinde bulunulan yılın iktisadi
durumu da göz önünde tutulur. Giderlerin tahmininde kişisel takdirlerle beraber geçmiş yıl
giderleri dikkate alınır.
Gelir ve gider tahminleri yapıldıktan sonra, ihtiyar meclisi, bütçe kararnamesini düzenler ve
imzalar; böylece bütçe hazırlanmış ve yetkili organ tarafından kabul edilmiş olur. Daha sonra,
köy bütçesi köyün bağlı olduğu ilçe kaymakamı veya merkez ilçe köyü ise, vali tarafından
onaylanarak yürürlüğe girer.
Köy Bütçesinin Uygulanması
İdari vesayet makamınca onaylanan bütçe, Ocak ayının birinci gününden itibaren uygulanmaya
başlar.
Muhtar, topladığı paralar karşılığında mükelleflere makbuz verir; tahsil olunan paralar bankaya
yatırılır; toplanan paralar, köy işlerine harcanır; bu şekilde, köy muhtarı köy bütçesinin hem
harcama yetkilisi, hem gerçekleştirme görevlisi, hem de muhasebe yetkilisi gibi çalışır. Muhtar,
bütçede yazılı ödeneklerden fazla mal alamaz; hizmet yaptıramaz; taahhüde girişemez; yapılan
ödemeler karşılığında fatura, makbuz gibi ispatlayıcı bir belge alınır; ispatlayıcı belgeye
dayanmayan ödemelerden, muhtar sorumludur.
Köy bütçesinin hesapları muhtar veya varsa köy kâtibi tarafından tutulur.
Aylık harcama tutarları ile gelir tahsilatı, ihtiyar meclisine bildirilir; meclis, köy hesapları ile
tahsilat ve ödemeleri, denetler.
Köy Bütçesi Kesin Hesabı
Köy bütçesinin bir yıllık uygulama sonuçları, hesap döneminin sonunda köy ihtiyar meclisi
tarafından incelenir; köy parasından muhtar ve ihtiyar meclisi sorumludur; kesin hesap, muhtar
ve ihtiyar meclisi tarafından düzenlenerek denetlenmek üzere, mülki amire gönderilir.
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12.6. Yerel Yönetim Birlikleri
Yerel yönetim birliği, birden fazla mahalli idarenin yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden
bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisidir. Birlikler, bir
tüzükle kurulur; birlik tüzüğü, birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayınsın
üçte iki çoğunluğu ile kabul edildikten sonra valinin, birlik birden fazla ildeki mahalli idarelerin
katılımı ile kuruluyorsa, İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir. Tüzüğü kesinleşen birlik,
bakanlar kurulunun izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır. Birlikten ayrılmak için, ilgili mahalli
idare meclisinin kararı yeterlidir. Birlikler, aynı veya farklı türden mahalli idare arasında
kurulabilir.

12.6.1. Yerel Yönetim Birliğinin Organları ve Teşkilatı
Yerel yönetim birliğinin organları, birlik meclisi, birlik encümen ve birlik başkanıdır.
Birlik meclisi: Birliğin karar organıdır; birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerince beş yıl için
seçilen üyelerden oluşur; birliğin üyesi il özel idaresi ise vali, belediye ise belediye başkanı,
köy ise muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de
dahildir. Birlik başkanı, birlik meclisinin de başkanıdır. Meclis toplantıları, yılda ikiden az
olmamak üzere tüzükte belirtilen zamanlarda yapılır.
Birlik meclisinin görevleri arasında, birliğin stratejik planı, yatırım planı ve çalışma programını
görüşmek ve kabul etmek; bütçe ve kesin hesabı kabul etmek; fonksiyonel sınıflandırmanın
birinci düzeyleri arasında ödenek aktarması yapmak, birliğin yıllık faaliyet raporunu kabul veya
reddetmek, bulunur.
Meclis, her dönem başı toplantısında, birliğin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin
hesap ve kayıt işlemlerini denetimi için kendi üyeleri arasından üye sayısı üçten az, beşten çok
olmamak üzere, bir denetim komisyonu oluşturur. Mali yıl bitiminden itibaren hazırlanan kesin
hesap, birlik meclisinde görüşülerek karara bağlandıktan sonra, Haziran ayının sonuna kadar
Sayıştay Başkanlığına gönderilir.
Birlik encümeni: Birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere tüzükte gösterilen sayıda,
meclis üyelerinin aralarından seçecekleri üyelerden oluşur; encümen bir ayı geçmeyen ve
tüzükte belirtilen sürelerde toplanır. Stratejik plan ve çalışma programı ile bütçe ve kesin
hesabı, inceler ve birlik meclisine görüş bildirir; fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri
arasında ödenek aktarması yapar.
Birlik başkanı: Yerel Yönetim Birliği meclis üyeleri arasından beş yıl için seçilen başkan,
birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir; birliği yönetir; hak ve menfaatlerini
korur; birlik üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Görevleri arasında birliğin stratejik planı ve
çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabını hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek
ve bunlarla ilgili olarak hazırlanacak olan yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,
bulunmaktadır. Yerel yönetim birliklerinin faaliyet raporları, Nisan ayında birlik başkanı
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tarafından birlik meclisine sunulur; Nisan ayı sonuna kadar üst yönetici (birlik başkanı)
tarafından kamuoyuna açıklanır; aynı süre içinde İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay’a gönderilir.
Birlik Teşkilatı: Birlik müdürü (birlik genel sekreteri), yazı işleri, mali işler ve teknik
birimlerden oluşan teşkilatta, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, birlik genel
sekreteri veya diğer üst yönetim kadrolarında görevlendirilebilir. Birlik personelini, birlik
başkanı atar ve atama hakkında meclise bilgi verir.

12.6.2. Yerel Yönetim Birliğinde Bütçe Süreci
Yerel yönetim birliğinin bütçe sürecine ilişkin işlemler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.
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Uygulamalar

39

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anayasa uyarınca “Mahalli İdareler, il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunlarla belirtilen ve karar organları kanunda
gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” Buna göre,
Türkiye’de il özel idareleri, belediyeler, köy idareleri birer mahalli idaredir. Ayrıca, 1980’li
yıllardan bu yana, mahalli idare olarak belli nüfus sınırını aşan il belediyelerinde kurulan
büyükşehir belediyeleri ile mahalli idarelerin, ölçeği büyüterek kaynak tasarrufunda bulunmak
istemeleri sonucu, aralarında belirledikleri bazı hizmetleri birlikte gerçekleştirmek için
oluşturdukları mahalli idare birlikleri de birer mahalli idaredir.
Köy idareleri dışındaki mahalli idarelerin bütçe süreci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu hükümlerine göre gerçekleşir.
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Bölüm Soruları
1İl encümeninin tüm üyeleri, il genel meclisi üyeleri arasından seçilir. (Doğru
/Yanlış) Çünkü…
2Mahalli idare seçimleri, beş yılda bir yapıldığından belediye encümenindeki
üyelikler beş yıllıktır. (Doğru /Yanlış) Çünkü…
3İl genel meclisi, mali yıl içinde bütçenin fonksiyonel sınıflandırmasının ikinci
düzeyleri arasındaki ödenek aktarmaları yapmakla yetkilidir. (Doğru /Yanlış) Çünkü…
4Mahalli idarelerde, sadece bütçede tertibi olan ama ödeneği yetmeyen giderler
için yedek ödenek kullanılabilir. (Doğru /Yanlış) Çünkü…
5Belediye meclisi içinde oluşturulan denetim komisyonu, belediye bütçesi taslağı
üzerinde incelemeler yaparak, meclise rapor verir. (Doğru /Yanlış) Çünkü…

ARAŞTIRMA KONULARI
1İl genel meclis üye sayıları, yasada belirtilen nüfus aralıklarına göre
belirlenmektedir. Buna göre, İstanbul İl Özel İdaresi Genel Meclisi’ne kaç asil üye seçilebilir?
Araştırınız.
2Belediye meclisi üye sayıları yasada belirtilen nüfus aralıklarına göre
belirlenmektedir. Buna göre, Fatih Belediye Meclisi’ne kaç asil üye seçilebilir? Araştırınız.
3Mahalli idare bütçelerinde fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri için üç
örnek veriniz.
4Mahalli idare bütçelerinde fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri için üç
örnek veriniz.
5Büyükşehir belediyeleri ile yerel yönetim birliklerinin bütçe sürecini,
karşılaştırmalı olarak hazırlayacağınız bir şema üzerinde inceleyiniz.
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13. DİĞER KAMU KURUMLARINDA BÜTÇE SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.

44

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Türkiye’de sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli işletmeler ve kamu iktisadi
teşebbüslerinde karar organları farklı olduğundan, bütçe süreçlerinde de farklılık vardır
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13.1. Sosyal Güvenlik Kurumları
Çağdaş toplumlarda sosyal hukuk devleti anlayışının gelişmesiyle, sosyal güvenlik kavramı ve
sosyal güvenlik kurumları önem kazanmış; devletin üstlenmesi gereken bir görev olarak kabul
edilmesinden itibaren sosyal güvenliğin finansman yöntemleri de tartışılır olmuştur. Kişiye
sağlanacak özel faydanın yanı sıra topluma yönelik sosyal fayda da dikkate alındığından; ayrıca
çalışma hayatındaki çeşitli riskleri işverenin de üstlenmesi gereği vurgulandığından genelde,
sosyal güvenliğin finansmanında üçlü bir kaynak yapısından yararlanılır. Türkiye’deki sosyal
güvenlik sistemi de sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kişilerin ödedikleri primler,
katılımcıların işverenleri tarafından ödenen primler ve devlet katkısı ile finanse edilmektedir.
Türkiye’de biri Sosyal Güvenlik Kurumu, diğeri İş Bulma Kurumu olmak üzere iki sosyal
güvenlik kurumu, faaliyet göstermektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye’de tüm sosyal güvenlik kuruluşlarını (Emekli Sandığı,
Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur) 5502 sayılı Kanun ile 2006 yılında tek çatı altında
toplamıştır.
Türkiye İş Kurumu ise, istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin
önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere
çalışmaktadır.

13.1.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan başkanlığın temel amacı, çağdaş
standartlarda sosyal güvenlik sistemini, yürütmektir.

13.1.1.1. Sosyal Güvenlik Kurumunda Organlar ve Teşkilat
Kurumun organları, genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlıktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında,
Sayıştay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkanlığı ile öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından görevlendirilecek birer temsilci, İş veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından belirlenecek iki öğretim üyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanı, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Aktüerya
ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, en fazla üyeye sahip ilk üç işveren sendikası konfederasyonları
tarafından üye işveren sendikalarına bağlı işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısıyla orantılı
olarak belirlenen 9 temsilci, en fazla üyeye sahip ilk üç işçi sendikası konfederasyonları
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilci, en fazla üyeye sahip ilk üç kamu
görevlileri sendikası konfederasyonları tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9
temsilci, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların üye olduğu, kanunla kurulmuş kamu
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kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş
tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden, tarım dışında kendi nam ve
hesabına çalışanların üye olduğu kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek
kuruluşlarından en fazla üyeye sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak
belirlenen 9 temsilciden, kurumdan aylık veya gelir almakta olanların üye olduğu en fazla üyeye
sahip ilk üç kuruluş tarafından üye sayılarına orantılı olarak belirlenen 9 temsilciden işçi,
işveren ve kamu görevlileri sendika konfederasyonları dışında kalan ve kamu kurumu
niteliğindeki en üst meslek kuruluşları tarafından görevlendirilecek birer temsilciden oluşur.
Genel Kurulun görevleri arasında, kurumun bütçe ve bilançolarını, faaliyet raporlarını,
performans programlarını, değerlendirerek görüş oluşturmak; kurumun performans
programlarında yer alan hedefler ile sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki dönemin
performans hedeflerine ilişkin görüş oluşturmak; bulunur.
Genel kurul üç yılda bir kez toplanır; toplantı tarihi ve gündem, en geç bir ay öncesinden ilgili
kurum ve kuruluşlara bildirilir. Genel kurul kararları, en geç iki hafta içinde, Genel Kurula
katılan üyelere gönderilir ve kararlar, kurumca öncelikle dikkate alınır.
Yönetim Kurulu: Bir karar organıdır; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığını temsilen atanan birer üye, işverenleri, işçileri ve kamu
görevlilerini temsilen seçilecek birer üye, tarımda ve tarım dışında kendi nam ve hesabına
çalışanlarına seçilecek birer üye, kurumdan gelir veya aylık alanları temsilen seçilecek bir üye
ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve iki başkan yardımcısından oluşur.
Yönetim Kurulunun görevleri arasında, kurum bütçesini, bilançosunu, gelir-gider tablolarını,
bütçenin bölümleri içinde aktarmaları, bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini
karara bağlamak; kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite
standartlarını karara bağlamak; bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu, en az haftada bir kez ve asgari 7 üye ile toplanır; başkan ve yardımcıları
dışındaki üyelerin görev süresi, üç yıldır.
Başkanlık: Başkanlık teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir; başkan, kurumun
en üst amiri olarak kurumun faaliyet ve işlemlerinden yönetim kuruluna karşı sorumludur;
görevleri arasında kurumun görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek;
bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak; performans kriterleri belirlemek;
başkanlığın bütçesini hazırlamak; belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans kriterleri
doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek; kurum faaliyetlerini
ve işlemlerini denetlemek; bulunmaktadır.
Teşkilat: Kurumun merkez teşkilatı, ana hizmet, yardımcı hizmet ve danışma birimlerinden
oluşur; taşra teşkilatı da her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile il müdürlüklerine
bağlı olarak kurulan sosyal güvenlik merkezlerinden oluşur. Danışma birimlerinden Strateji
Geliştirme Başkanlığı’nın görevleri arasında kurumun orta ve uzun vadeli amaç, strateji ve
politikalarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak; kurumun görevlerine ilişkin
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performans ve kalite kriterleri geliştirmek; kurumun yönetimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve
performansla ilgili bilgi ve verilerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak; bulunmaktadır.

13.1.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumunda Bütçe Süreci
Kurumun Strateji Geliştirme Başkanlığı, bütçenin planlanma aşaması, performans kriterlerinin
belirlenmesi ve izlenmesi, çok yıllı bütçenin hazırlanması, yıllık bütçenin uygulanması ve
dönem sonunda kesin hesabın çıkarılması görevlerini yürütür. Sosyal Güvenlik Kurumu
bütçesinde analitik bütçe sınıflandırması kullanılır. Kurumun başkanı, üst yöneticidir; kurumda
harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi görev yapar.
Bütçenin Planlanması
Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesi ve yatırım programı hazırlanırken önceliklerin
belirlenmesi gerekir; bunun için ilk olarak, Kalkınma Planı, Yıllık Program, Orta Vadeli
Program, Orta Vadeli Mali Plan hedefleri doğrultusunda başkanlık tarafından kurumun beş
yıllık stratejik planı ile yıllık performans programları hazırlanır.
Kurumun program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans
hedeflerine ulaşmak için yürüteceklerin faaliyetler ile kaynak ihtiyacını, idarenin mali ve mali
olmayan bilgileri de içerecek şekilde başkanlığın koordinasyonunda harcama yetkililerinin
katılımıyla üst yönetici tarafından kurum düzeyinde hazırlanır.
Performans programı ile bütçe hazırlık süreçleri birlikte başlar; Aralık ayı sonuna kadar
yönetim kuruluna sunulan ve kurumda kesinleşen bütçe büyüklüğüne göre yeniden düzenlenen
performans programı, üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır; kurumun
internet sayfasında da yayımlanan performans programı, Mart ayının on beşine kadar Maliye
ile Kalkınma Bakanlıklarına gönderilir.
Performans programı, üçer aylık dönemler itibarıyla başkanlık tarafından izlenir ve
değerlendirilir; her üç aylık dönemin sonunda hedeflenen performans göstergeleri ile
gerçekleşme durumlarına göre, program revize edilir.
Bütçenin Hazırlanması
Bütçe Çağrısı: Üst yönetici, her yıl Ağustos ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans
programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere harcama birimlerine çağrı yapar.
Gider teklifleri: Harcama birimleri, bütçe fişini kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri
ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli ve ayrıntılı finansman programını
başkanlığın koordinasyonunda hazırlayarak hizmet gerekçesi ile birlikte Eylül ayının ikinci
haftasına kadar başkanlığına teslim eder.
Sosyal güvenlik kurumunun finansman hedefleri, her yıl en geç Ekim ayında bir sonraki yıl
uygulanmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
başkanlığında Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı
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temsilcileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu başkanından oluşan bir komisyon tarafından belirlenir.
Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik alınan ve planlanan tedbirleri, elde edilen
sonuçları ve diğer kamu idarelerinden yapılan önerileri ve sonuçlarını içeren bir rapor, başkan
tarafından altı aylık dönemler halinde Bakanlar Kuruluna, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı sunulur.
Kurum bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına
ve harcamaların yapılmasına yetki ve izin veren bir yönetim kurulu kararıdır; kurumun plan ve
programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik,
tutumluluk ilkeleri ile uluslar arası standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır
Bütçe yılı ve izleyen iki yılın gelir tahmininde, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve
Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Hazırlama Rehberinde yer alan
katsayılar esas alınır; ayrıca prim oranlarındaki yasal değişiklikler vb. gelirlerde artış öngörüleri
de göz önünde tutulur.
Bütçe tasarısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, diğer birimlerden gelen gider-gelir
tekliflerini birleştirip gider bütçesi ile gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gider gelir tahminlerini
hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Gider,
gelir ve finansman bölümlerinden oluşan bütçede, gider bütçesi kurumsal, fonksiyonel,
finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört düzeyde; gelir bütçesi ve
finansmanın ekonomik sınıflandırması da dört düzeyde sınıflandırılır.
Harcama birimlerinden gelen ödeneklerin aylar itibarıyla dağılımını gösteren harcamaları, gelir
gerçekleşme tahminleri ve net finansman kullanımı, dikkate alınarak ayrıntılı finansman
programı hazırlanır ve bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve
düzeltme yapıldıktan sonra ilgili yılın performans programı, bütçe tasarısı ve izleyen iki yılın
gider-gelir tahminleri, Aralık ayı sonuna kadar yönetim kuruluna sunulur.
Kurumun finansman hedefleri doğrultusunda hazırlanmış bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla
ilişkin gelir ve gider tahminleri, Ekim ayının ikinci haftası sonuna kadar 5018 sayılı Kanun
uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere Maliye Bakanlığına yollanır.
Bütçenin Görüşülmesi
Yönetim Kurulu, kurumun bütçe tasarısının metin bölümünü madde madde; ilgili yıl gider
bütçelerini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci
düzeyi; ilgili yıl gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyi; ilgili yıl
finansmanını ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibarıyla toplamları üzerinden görüşür
ve oylayarak kabul eder. Harcama yetkilileri, kendi bütçeleri görüşülürken yönetim kurulu talep
ederse, toplantıda hazır bulunur ve gerekli açıklamaları yaparlar.
Ayrıntılı finansman programı, kurumun stratejik planı, performans programı ve hizmet
öncelikleri dikkate alınarak yönetim kurulunda incelenir; gerekli görülen değişiklikler
başkanlıkça yapılır ve teklife eklenir; ayrıntılı finansman programı, üç aylık dönemler itibarıyla
toplamları üzerinden ikinci düzeyde yönetim kurulunca onaylanır.
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Mali yıl bütçesi, stratejik plan ve kurumun performans programı dikkate alınarak izleyen iki
yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Mali yılın bitiminden
önce yönetim kurulunun kabul ettiği bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.
Bütçenin Uygulanması
Bütçe ödenekleri, kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde nakit planlaması da dikkate alınarak
yönetim kurulunca vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre
kullanılır.
Ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesinde birimlerin ihtiyaçları dikkate alınır; ödenek
gönderme belgesi, merkez harcama birimleri tarafından ayrıntılı finansman programına göre
vize edilen bütçe ödeneklerinin merkez dışı harcama birimlerinin kullanımı için düzenlenir;
Strateji Geliştirme Başkanlığının onayı ile muhasebe birimlerine gönderilir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayıl Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
çerçevesinde gerçekleştirilen ihale işlemlerinde, bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç
ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilir. Bloke tutulan ödenekler, harcama
birimlerinin talepleri üzerine bütçe uygulamalarındaki gelişmeler de dikkate alınarak
başkanlıkça değerlendirilir ve kullandırılabilir. Ödenek üstü harcama yapılamaz.
Bütçe giderinin gerçekleştirilme süreci: İhtiyaç ortaya çıktığında harcama yetkilisi, harcama
talimatı verir; işin - malın –hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığı ya da
gerçekleştirildiği, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanır; gerçekleştirilmeye
ilişkin belgeler, gerçekleştirme görevlisince hazırlanıp kontrol edilir; hazırlanan belgeler,
harcama yetkilisince imzalanır ve muhasebe birimine gönderilir; muhasebe birimince hak
sahibine ödeme gerçekleştirilir.
Gerektiğinde bütçenin tertipler arasında aktarma işlemleri ile başkanlığın ek ve olağanüstü
ödenek teklifleri yönetim kurulunca karara bağlanır.
Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak başkanlıkça gerçekleştirilir;
kayıtları tutulur ve izlenir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarının hazırladıkları mali istatistikler, Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü’ne yollanır; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali
istatistiklerle birleştirilerek ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması
Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı, mali yılın uygulama sonuçlarını, belgeler ve raporlarla
hazırlar; konsolide edilen bilgiler, üçer aylık dönemler halinde tablolaştırılarak sorunları
önleyici ve etkililiği arttırıcı tedbirlere de yer verilerek bütçe uygulaması sonuçları bir rapor
haline getirilir.
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Uygulama Sonunda Yapılan İşlemler
Kurumun başkanlık koordinasyonunda hazırlanan bilançosu, gelir-gider cetvelleri ve faaliyet
raporu, yönetim kurulunca karara bağlanır.
Eskiden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nca TBMM adına yapılan ön denetim, 2011
yılından bu yana Sayıştay Başkanlığı’nca gerçekleştirilmekte; hazırlanan rapor doğrultusunda
Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet ve mali işlemleri, TBMM’de denetlenmektedir. Mali
sorumlulukları olan yetkililerin mali işlemleri, ayrıca Sayıştay’ın yargı denetiminden
geçmektedir.
Yatırım Programının Hazırlanması, İzlenmesi ve Raporlanması
İlgili yılın yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi çerçevesinde yatırım
programının hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar, başkanlık
tarafından harcama birimlerine bildirilir. Harcama birimleri, Orta Vadeli Plan, Orta Vadeli Mali
Plan, kurumun stratejik planı, Maliye Bakanlığı Bütçe Çağrısı ve Yatırım Genelgesi ile Yatırım
Programı Hazırlama Rehberine göre yatırım program tekliflerini hazırlarlar; üst yönetici
tarafından uygun görülen yatırım programı teklifleri Kalkınma Bakanlığına gönderilir; vize
edilenler, uygulamaya konmak üzere harcama birimlerine bildirilir.
Harcama birimleri, Kalkınma Bakanlığınca belirlenen dönemler itibarıyla hazırladıkları yatırım
uygulama raporu ve ekli cetvelleri, başkanlığa yollarlar; başkanlık, kurumun konsolide yatırım
raporunu, Kalkınma Bakanlığına gönderir.
Mali yılsonunda başkanlıkça hazırlanan Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu, Mart ayı sonuna
kadar Sayıştay Başkanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Kalkınma
Bakanlığına gönderilir.

13.2. Döner Sermaye İşletmeleri
Bir kamu kurumu, temel işlevi olan mal veya hizmeti üretirken bir yan çıktı oluşursa ve bu
çıktının da pazarlanabilir niteliği varsa, temel konu olan mal veya hizmet maliyetinin bir
kısmını, fiyat karşılığında sattığı yan ürünü talep edenlerden, karşılayabilir. Bunun için, temel
ihtiyacı karşılayacak kuruma bağlı bir işletme kurulur; sermaye tahsis edilir; temel malhizmetin yanında oluşan yan ürünün pazarlanması işlemleri işletmeye bırakılır. İşletme,
sermayesi ile temel ürünün gerektirdiği makine – teçhizat vb. temin eder; yan ürünün
pazarlanmasından elde ettiği geliri, aynı işlemler için yeniden kullanır.
Ziraat Fakültesinde, örneğin ilgili derste domates ekimi, hasadı ve elde edilen domatesten nasıl
yararlanılacağına ilişkin teorik bilgiler verildikten sonra, ayrıca toprağın çapalanması, domates
fidelerinin dikimi, sulanması, domates suyunun çıkarılması vb. konular, uygulamalı olarak
gösterilmelidir. Dolayısıyla, fide, gübre, sulama teçhizatı, ilgili ders için gerekli unsurlardır;
eğitim için satın alınmalı veya kiralanmalıdır. Öte yandan, uygulama dersinin süresi bittikten
sonra da toprağın çapalanması, sulanması, domateslerin toplanması, suyunun çıkarılıp
şişelenmesi işlemleri devam eder; bu işlerden anlayan işçi istihdamı ve hak ettiği ücret, işveren
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primi vb. ödemelerin de yapılması gerekir. Sonuçta Türkiye’de bir özel bütçeli kurum olan
Ziraat Fakültesinde verilen eğitimin tüm maliyeti, yararlananlar arasında paylaşıldığında, özel
yarar beklentisindeki öğrencinin ödeyeceği yararlanma vergisi de, sosyal fayda bekleyenler
adına genel bütçeden aktarılacak hazine yardımı da ziraat eğitiminin hem teorik hem uygulama
derslerinin maliyetini kapsayacak kadar yüksek tutulmak zorundadır. Oysa, Ziraat Fakültesinde
verilen eğitimden dolayı elde edilen bir yan ürün olan domates ve domates suyunun
pazarlanabilir özelliğinden yararlanarak, bu ürünün fiyat karşılığında satışından elde edilen
kârı, masrafları düştükten sonra yeniden aynı üretim için kullanmak mümkünse, uygulama
dersinin çeşitli maliyetlerini de, belirlenen fiyat karşılığında tüketiciye yansıtmak, mümkündür.
Böylece, hem “yararlanan öder” ilkesi gerçekleşmiş; hem de yararlanma vergisi ile hazine
yardımı tutarlarını kısmak mümkün olur. Ziraat Fakültesi gibi özel bütçeli idarelerin veya
Adalet Bakanlığı gibi genel bütçeli idarelerin, ana fonksiyonunu yerine getirirken oluşan bir
yan ürünün pazarlanma maliyetlerini finanse etmek üzere, başlangıç sermayesinin tahsis
edildiği, döner sermayeli işletmeler, kurulur. Devlet üniversitelerinin döner sermaye
işletmeleri, Adalet Bakanlığının cezaevleri, Tarım Bakanlığının tarımsal işletmeleri, örnek
verilebilir.
Türkiye’de genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye
işletmelerinin bütçeleri, 5018 sayılı yasa geçici 11.maddesine göre, ilgili idarelerin bütçeleri
içinde yer alır; 31.12.2007 tarihine kadar tasfiye edilmeleri gerekirken, bu hüküm sürekli
ertelenmektedir ve günümüzde halen yürürlüktedirler.
2008 yılından bu yana, Hazine Müsteşarlığı, döner sermaye işletmeleri ile diğer kamu
işletmeleri (özelleşme kapsamındakiler dahil Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Bütçe Dışı Fon
İdareleri ) hakkında faaliyetleri ve mali bilgilerini içeren “Kamu İşletmeleri Raporu”
yayınlamaktadır.

13.2.1. Döner Sermaye İşletmelerinde Yetkililer
Devlet üniversitesine bağlı bir döner sermaye işletmesinde, yönetim, yönetim kurulu
tarafından yerine getirilir; üniversite yönetim kurulu aynı zamanda işletmenin de yönetim
kuruludur; işletme üzerindeki yetkilerini uygun görürlerse, kuracakları bir yürütme kuruluna
devredebilirler. Üniversite rektörü, işletmenin de üst yöneticisidir; uygun gördüğü ölçüde bu
yetkiyi devredebilir. Döner sermaye işletme müdürü, idari, mali ve teknik işleri yürütmekle
sorumludur; birim üst yetkilileri, harcama yetkilisidir; işletmede ayrıca, gerçekleştirme
görevlisi ve muhasebe yetkilisi, çalışır; ayrıca, işletmede para almaya ve kasadan ödeme
yapmaya yetkili olarak veznedar, işletmenin kullandığı mal ve malzemelerin kayıt işlemleri
için ayniyat memuru, ambar memuru, görevlendirilir.

13.2.2. Döner Sermaye İşletmelerinde Bütçe ve Bütçe Süreci
İşletmenin gelecek yıl itibarıyla gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin
hususları gösteren bir belge olan işletme bütçesi, metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur. Bütçe
süreci kapsamında yapılacak işlemler, “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
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Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilir. İşletme için hesap dönemi, takvim yılı olup bütçe,1
Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında uygulanır.
Bütçenin Hazırlanma ve Onaylanması
Devlet üniversitesine bağlı döner sermaye işletmesi için, Haziran ayında Bütçe Çağrısı yapılır;
işletmenin birimleri (Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, Tıp Fakültesi Döner Sermaye
İşletmesi) gelir-gider bütçe tahminlerini Ağustos ayında hazırlar; işletme müdürlüğüne
yollarlar; işletme müdürlüğünde Ekim ayında döner sermaye bütçesi konsolide edilir.
Bütçenin metin kısmında da, gelir-gider ve finansman bilgileri, bütçe düzenine, uygulanmasına,
döner sermaye personeline ilişkin bilgiler ve çeşitli hükümler bulunur.
Üniversite yönetim kuruluna sunulan bütçe taslağı, en geç Aralık ayı sonuna kadar onaylanır.
İşletme Müdürlüğünce hazırlanan bütçe, bağlı bulunduğu genel ve özel bütçeli idarelerin
durumuna göre yönetim kurulunun onayını takiben ilgili bakanlık onayı ile yürürlüğe girerler.
Örneğin Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinin işletme bütçeleri Sağlık Bakanlığının
onayına tabidir. İlgili bakanlık tarafından onaylanan bütçeler, en geç Aralık ayı sonuna kadar
işletmelere gönderilir. Buna karşılık, özel bütçeli kurum olarak devlet üniversitelerinde işletme
müdürlüğü tarafından hazırlanan bütçe, yönetim kurulunun onayını takiben rektörün onayı ile
yürürlüğe girer.
Döner sermayeli işletme bütçelerinin uyması gereken ilkeler:
-

Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine
getirilmesi amacıyla kullanılır;

-

Bütçe, izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile birlikte hazırlanır ve değerlendirilir;

-

Bütçe, mali işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar;

-

Tüm gelir ve giderler gayrisafi olarak bütçede gösterilir;

-

Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi, esastır;

-

Bütçede giderlerin gelirleri aşmaması esastır;

-

Bütçe, ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili merci tarafından onaylanmadıkça,
uygulanamaz;

-

Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,
doğruluk ve mali saydamlık esas alınır;

-

İşletmenin tüm gelir ve giderleri, bütçede gösterilir;

-

İşletme hizmetleri, bütçeye konacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem,
ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
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Bütçenin Uygulanması
Onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar, uygulanmak üzere
işletmelere gönderilir; bütçenin bir örneği de muhasebe yetkilisine verilir.
Bir yıl süresince gelirler ve giderler, muhasebe yetkilisince kaydedilir.
Döner sermaye gelirleri, bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışında
kullanılamaz; yıl içinde bütçe tertipleri arasında aktarma yapma yetkisi, üniversite yönetim
kuruluna aittir.
Bütçedeki ödenekler yetersiz kalırsa, ya da iş programında öngörülmeyen işlerin yapılması
gerekirse, ek bütçe yapılabilir; dolayısıyla ek gider talepleri için ek kaynak da gösterilmelidir.
Bütçedeki tüm ek ve değişiklikler, yönetim kurulu kararıyla yapılır.
Uygulama Sonunda
İşletmenin bir yıllık uygulama sonuçları, muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanan kesin
hesap cetvelinde gösterilir; Döner Sermaye İşletmesinin 2014 yılına ilişkin bütçesi, 2012 yılına
ilişkin döner sermaye kesin hesabı, ile birlikte Ekim ayında üniversite yönetim kuruluna
sunulur; kesin hesap cetvellerinin onaylanması, bütçe onayı usulü ve süresine göre yapılır.
Döner sermaye işletmelerinin bilançoları, ilgili idarenin iç denetçileri, Sayıştay ve genel
bütçeye bağlı işletmelerde Bakanlık denetçileri tarafından denetlenir.
İşletmenin bağlı bulunduğu özel bütçeli veya genel bütçeli idarenin kesin hesabı ile birlikte
TBMM’nin onayına sunulur.
Mali sorumlulukları olanlar için Sayıştay yargısı gerçekleştirilir.

13.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
KİT, iktisadi devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadi kuruluşunun (KİK) ortak adıdır;
sermayesinin tamamı devlete ait olan ve iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren
teşebbüslere iktisadi devlet teşekkülü (Ziraat Bankası), yine sermayesinin tamamı devlete ait
olan ama, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri, kamu yararı gözeterek üretip pazarlayan
teşebbüslere de kamu iktisadi kuruluşu (Türk Telekomünikasyon) denir. KİT’in müessese,
bağlı ortaklık ve iştirakleri olabilir.
KİT’ler, kamu kesiminde iktisadi ve ticari nitelikleriyle, bir kanun veya kararnameye dayanarak
sosyal fayda ve maliyeti de göz ardı etmeden özel mallar üretmek üzere, ticari ve sınai alanda
piyasa koşullarına göre çalışmak üzere bakanlar kurulu kararı ile kurulan; sermayesinde
kamunun hakim olduğu; idari ve mali özerklikleri olan tüzel kişiliklerdir. Her KİT, bir
bakanlıkla ilgilendirilmiştir; örneğin Devlet Malzeme Ofisi’nin ilgili bakanlığı, Maliye
Bakanlığı; 1989 yılına kadar Devlet Yatırım Bankası olarak adlandırılan günümüzdeki adıyla
Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın ilgili bakanlığı ise, Başbakanlıktır. İlgili bakanlık, KİT’in
kamu tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesini gözetir.
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KİT’lerin plan, program ve bütçeleri, yatırım – finansman programları, fiyatlama ve tarifeleri,
mal alım – satım işleri, kâr dağıtımları, piyasa ekonomisinde faaliyette bulunan özel işletmelere
benzer. Teşekküllere işletme bütçelerini kararlaştırma konusunda bir ölçüde özerklik
sağlanmışsa da, genel yatırım ve finansman programlarının kesinleşmesinde karar yetkisine
sahip değildirler.
Öte yandan, KİT’lerin mülkiyeti devlete ait olduğundan, önce hükümete, sonra da TBMM’ne
hesap vermeleri de, söz konusudur. Anayasa gereği, KİT’ler, TBMM tarafından
denetlenmektedir. Meclis denetimine hazırlanması için KİT’lerin bir hesap dönemi içindeki
faaliyetleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (BYDK) tarafından incelenmekteyken
2010 yılından bu yana, BYDK’nun tüzel kişiliği sona ermiş; dış denetim, Sayıştay bünyesinde
tek çatı altında toplanmıştır. Dolayısıyla, KİT’lerin meclis denetimine hazırlık niteliğindeki ön
inceleme, günümüzde Sayıştay tarafından yapılmaktadır. TBMM denetiminde de, otuz beş
milletvekilinden oluşan KİT Komisyonu’nun genel kurul adına yaptığı incelemelere ilişkin
hazırladığı rapor, TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirilir.
KİT’ler, 5018 sayılı kanun kapsamında değildir. KİT ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının
yüzde on beşine kadar tutarda bir bedel, genel bütçeye gelir olarak kaydedilir; bu kapsamda
bedel tahsil edilecek kurum ve kuruluşlara uygulanacak hasılat payı oranları, her yıl merkezi
yönetim bütçe kanununda gösterilir.

13.3.1. KİT’in Organları
KİT’de genel müdürlük yürütme organı, yönetim kurulu ise, karar organıdır.
KİT Yönetim Kurulu: Bir başkan ve beş üyeden oluşan KİT yönetim kurulunda başkanlığı
genel müdür, yürütür. İki üye ilgili bakanın teklifi, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
bakanlığın teklifi, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi ile
ortak karar ile atanır; yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.
Yönetim Kurulunun görevleri arasında, teşekkül ve müesseselerin çalışmalarını verimli ve kârlı
olarak yürütülmesine yönelik esasları ve işletme politikalarını belirlemek; genel müdürlük
çalışmalarını izlemek ve denetlemek; teşekkül ve müesseselerin bilanço ve netice hesaplarını,
yıllık ve uzun dönemli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını
onaylayarak ilgili mercilere sunmak; bulunmaktadır.
KİT Genel Müdürlüğü: Teşebbüsü idare ve yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı temsil
etmek yetkisinde bir yürütme organı olarak genel müdürlüğün görevleri arasında, teşebbüsü
mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek; teşebbüs sermayesi
ile diğer mali kaynakların verimlilik ve kârlılık amaçlarına uygun olarak kullanılmasını
sağlamak, bulunmaktadır.
Müessese: bağlı olduğu teşebbüsün yönetim kurulu kararıyla kurulan sermayesinin tamamı
kamu iktisadi teşebbüsüne (SEKA) ait olan işletmelerdir (Kastamonu müessesesi); en yüksek
seviyedeki karar organı yönetim komitesi, yetkili ve sorumlu yürütme organı da müessese
müdürlüğüdür.
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Bağlı ortaklık: Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin % 50’sinden fazlası bir
KİT’e (TEDAŞ) ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir
(Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ); genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel müdür
tarafından yönetilir ve denetlenir.
İştirak: Bir KİT veya bağlı ortaklığın, sermayesinin en az yüzde on beşi, en çok yüzde ellisine
sahip oldukları anonim şirketlerdir; iştiraklerin yönetim kurullarında teşebbüs veya ortaklığı
temsilen her yüzde on beş hisse için en az bir üye bulunur; iştiraklerin bilanço ve netice
hesapları, KİT veya bağlı ortaklığın yıllık faaliyet raporuna eklenir.

13.3.2. KİT’lerde Yatırım-Finansman Programları
Birer yatırımcı kuruluş olan kamu iktisadi teşebbüslerinde yatırımlar ile finansmanın
programlanması önemli bir konudur; KİT’ler, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve
bütçelere dayalı olarak yürütürler. Teşebbüslere yatırım kaynakları, yıllık yatırım ve finansman
programı ile sağlanır.
Finansman imkanları ile teşebbüsün yatırım kapasitesi göz önünde tutularak her teşebbüste,
biri kısa vadeli, diğeri uzun vadeli olmak üzere iki farklı vadede yatırım ve finansman
programları, hazırlanır. Genel Müdürlük tarafından teşebbüsün bir yıllık yatırım ve finansman
programı, kalkınma planının o yıldaki yıllık programına uygun olarak hazırlanırken, teşebbüsün
ilgili kalkınma planına uygun olarak uzun vadeli yatırım ve finansman programı da ayrıca
hazırlanır ve incelenmek üzere ilgili bakanlığa gönderilir.
Teşebbüslere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın
incelemesinden geçtikten sonra, Hazine Müsteşarlığı ile Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir;
kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak ve Kalkınma Bakanlığı ile Sayıştay’ın
görüşleri de alınarak Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlık tarafından hazırlanan
yatırım ve finansman programları, Yüksek Planlama Kurulu’nun onayına sunulur. Kalkınma
Bakanlığı’nın görüşlerini de alarak yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda Genel Yatırım ve
Finansman programında gerekli değişiklikleri, Hazine Müsteşarlığı, yapar.
KİT (Devlet Demiryolları İşletmesi), yapmayı tasarladığı yatırımlara ilişkin mali, ekonomik ve
teknik çalışmalarla hazırladığı yatırım projelerini, takvim yılı başından yedi ay önce ilgili
bakanlığa (Ulaştırma Bakanlığı) gönderir. İlgili bakanlığın projeler üzerindeki
incelemelerinden sonra yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere, aynı
yılın Haziran ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’na gönderilir.
Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz. Bakanlar Kurulunca teşebbüslere kendi imkânları
ile karşılayamayacakları yatırım görevi verildiği takdirde, bu görevlere ilişkin ve öz
kaynaklardan karşılanması gereken kısım, devlet bütçesinden sermaye olarak yılı içinde
karşılanır.
Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı, Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak
Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanır. Teşebbüslere ait yıllık genel yatırım ve finansman
programı, takvim yılı başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanır.
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Bakanlar Kurulunun onayından sonra KİT’e duyurulan yıllık yatırım ve finansman programı
kesinleşir. Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği, Hazine
Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlığa, Kalkınma Bakanlığı’na, Sayıştay’a ve ilgili
bakanlıklara gönderilir.
Küçük tamamlama yatırımları, teşebbüslerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje
maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydıyla,
yönetim kurulunun önerisi ve ilgili bakanlığın onayı ile yapılır. İdame ve yenileme yatırımları
ise, yönetim kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesi ile birlikte kararı izleyen on beş
gün içinde Bakanlığa, Kalkınma Bakanlığı’na ve Sayıştay’a bildirilir .

13.3.3. KİT’lerde İşletme Bütçesine İlişkin Süreç
KİT’ler, üzerlerindeki siyasi müdahaleyi azaltmak ve performansa dayalı stratejik yönetim
anlayışını yerleştirmek üzere, 2008 yılından bu yana stratejik planlarını hazırlamaya
başlamışlardır.
Teşebbüslerin işletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel yatırım ve finansman
programındaki hedefler esas alınarak genel müdürlükçe hazırlanır ve yönetim kurulunca
incelenerek onaylanır ve karara bağlanır. Gerekli hallerde ilgili bakanlık, teşebbüsün bir yıldan
uzun dönemler için işletme bütçesi hazırlamasını isteyebilir. Yönetim kurulunun onayı ile
kesinleşen işletmenin bütçesi, ilgili bakanlığa ve Sayıştay’a gönderilir. Teşebbüslerin yatırım
ve finansman programlarında değişiklik yapılması durumunda işletme bütçesinde de gereken
düzeltmeler yapılır.
İşletme bütçelerinin hazırlanması şekli “İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve
İştirakleri Hakkında Tüzük”de ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İşletme bütçelerinde teşekkülün,
müessese ve iştiraklerin bütçe döneminde ulaşacağı hedeflere erişmesi için alınacak önlemler,
geçmiş dönem faaliyetlerinin karşılaştırmalı tabloları, teşekkül ve işletmelerin mali, iktisadi ve
idari durumlarını gösteren tahliller ve görüşler belirtilmekte; ilgili bakanlık, Kalkınma
Bakanlığı, Sayıştay ve Türkiye İstatistik Kurumu’nca istenen dönemsel bilgiler verilmektedir.
Ayrıca eklerinde, teşekkülün özelliklerine göre, tedarik, üretim, maliyet, satış ve plasman
planları, yatırım ve finansman programları ve kadroları gösterilmektedir.
Teşebbüslerin muhasebe sistemleri, bilançoları ve netice hesaplarıyla ilgili olarak “İktisadi
Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi” uygulanır. Genel müdürlük, bilanço ve
netice hesapları ile faaliyet raporlarını, yıl bitiminden sonraki üçüncü ayın sonuna kadar
hazırlar; Sayıştay’a gönderir.

13.3.4. KİT’lerde Denetim
KİT’lerde hiyerarşik biçimde yapılan iç denetimin yanı sıra ilgili bakanlık, Sayıştay TBMM
KİT Komisyonu aracılığıyla TBMM tarafından dış denetim de gerçekleştirilir; KİT
denetiminde iç denetimden çok dış denetime önem verilmiştir.
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Her teşebbüsün ilgili olduğu bakanlık, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu izlemekle
görevlidir; bu amaçla gerekli görüldüğünde teşebbüsün hesaplarını ve işlemlerini denetler.
Sayıştay’ın ilgili birimlerince hazırlanan yıllık denetim raporları, en geç ilgili olduğu yılın
bitimini takip eden Eylül ayı sonuna kadar Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu’na gönderilir;
kurul, Ekim ayı sonuna kadar rapora son şeklini verir. Bu raporlar, Sayıştay Başkanlığı’nca
denetlenen kuruluşa ve bir örneği de ilgili bakanlığa gönderilir; kuruluş, hazırlayacağı cevabı,
yönetim kurulundan geçirerek raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde Sayıştay’a ve
ilgili bakanlığa gönderir. İlgili bakanlık, bu cevapları kendi görüşleri ile birlikte en geç on beş
gün içinde Sayıştay’a gönderir. Denetlenen kuruluşlara ait yıllık denetim raporları, kuruluş ve
bakanlık cevapları en geç ilgi olduğu yılın bitimini izleyen yılın sonuna kadar Sayıştay Başkanı
tarafından TBMM’ne sunulur. Bu raporlar, Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’na da
gönderilir.
TBMM denetimi, KİT Komisyonunun Sayıştay raporlarını incelemesi ile başlar; komisyonun
hazırladığı rapor, milletvekillerine dağıtılır; siyasi parti grupları, 20 milletvekili, ya da hükümet
tarafından on beş gün içinde itiraz edilmezse, komisyon raporu kesinleşir ve komisyonun
görüşü ile birlikte Genel Kurul’da görüşülür. İtiraz edilen rapor, itiraz süresinin bitiminden
itibaren en çok otuz gün içinde komisyonun görüşü ile birlikte TBMM Başkanlığı’na sunulur;
Genel Kurul’da görüşülür. Görüşme sonucunda Genel Kurul, KİT yönetim kurulunun
aklanmasını kabul eder veya reddeder. Genel Kurul kararları Resmi Gazete’de yayınlanır.
Aklanmayan kuruluşların sorumluları hakkında işlem veya adli kovuşturma yapılabilmesi için
karar, TBMM Başkanlığı’nca Başbakanlığa ve adli mercie bildirilir. Hükümet, bir yıllık
faaliyetleri aklanmayan yöneticileri görevden almak zorundadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de merkezi yönetim kurumlarında karar organı TBMM, mahalli idarelerde ise kendi
meclisleridir; ilgili kurumlara mali yıl içinde harcama yapma ve gelir toplama yetkisi, toplum
adına meclislerce verilir; verilen yetkinin nasıl kullanıldığı da meclislerce denetlenir.
Dolayısıyla, meclis üyeleri, toplumdan devraldıkları bütçe hakkını kullanmakta, söz konusu
kamu kurumlarındaki (yürütme birimlerindeki) faaliyetleri, toplum tercihleri doğrultusunda
yönlendirmektedirler.
Sosyal güvenlik kurumları ile kamu kesiminde işletmecilik yapan döner sermaye işletmeleri ve
kamu iktisadi teşebbüslerinde karar organı, yönetim kurullarıdır; bu nedenle bu kurumlara
bütçe aracılığıyla harcama yapma ve gelir toplamaya yetki veren de, denetimi yapan da üyeleri
atamayla belirlenen, yönetim kurullarıdır.
Bu bölümde, Sosyal Güvenlik Kurumu, döner sermaye işletmeleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri
hakkında kısa ve genel bilgilerle birlikte bütçe süreçleri aktarılacaktır.
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Bölüm Soruları
1Sosyal Güvenlik Kurumunun performans programının yönetim kurulunca
onaylanmasından sonra değişiklik yapılamaz. (Doğru / Yanlış) çünkü….
2Döner Sermaye İşletmeleri, elde ettikleri gelirleri, işletme giderlerinde
kullanırlar; dolayısıyla bütçelerinde genellik ilkesi, uygulanmaz. (Doğru / Yanlış) çünkü….
3Döner Sermaye İşletmeleri, hesap döneminin hem başında, hem de sonunda
TBMM’de incelenirler. (Doğru / Yanlış) çünkü….
4çünkü….

KİT’lerde yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından atanır. (Doğru / Yanlış)

5KİT’de işletme bütçesi, TBMM denetiminden geçtikten sonra uygulanır. (Doğru
/ Yanlış) çünkü….

ARAŞTIRMA KONULARI
1-

İşkur’un organları ile kurumun bütçe sürecini araştırınız.

2Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2013 yılına ilişkin “performans
programını” inceleyiniz.
3Örnek seçeceğiniz bir Bütçe Dışı Fon İdaresinde organlar, yetkililer ve bütçe
sürecini araştırınız.
4-

“Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” ni inceleyiniz.

5-

“İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi” ni inceleyiniz.
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14. KAMU BÜTÇESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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14.1. Birinci Küreselleşme – Devletçilik – İkinci Küreselleşme
İktisat tarihi araştırmalarına göre, 16. ve 17 yy.da tüm Avrupalı devletler, merkantilizme (ticari
felsefeye) göre hareket etmişler; devleti hem ekonomik faaliyetlerin kaynağı, hem de
yararlananı olarak, görmüşlerdir. 18.yy.da Fransa, İngiltere ve Almanya’da devlet mülkiyeti
esasken, İngiltere’de Sanayi Devriminin getirdiği makineleşme, dokuma tezgâhlarında yeni
teknolojilerin kullanılması; buharlı gemiler kullanımının yanı sıra demiryolu taşımacılığının
yaygınlaşması vb. teknolojik gelişmeler ve icatlar ile keşiflerle yaratılan iktisadi canlılık;
Fransa’da Fransız devrimi ile üretim ve ticaret özgürlüğü ile ekonomik liberalizm düşünceleri,
batı Avrupa’da ekonomik yaşamı etkileyen iki olaydır; Adam Smith’in “devletin
ekonomideki rolünün en aza indirilmesi” düşüncesiyle demiryolları vb. alt yapı yatırımları özel
kesimce üstlenilmiştir. Ticaretin, sermaye hareketlerinin ve finansal sistemin liberalleştiği bu
dönem (1870-1914), birinci küreselleşme dönemi, olarak adlandırılır.
Birinci Dünya Savaşından (1914) itibaren,1970lere kadar bir ara dönem yaşanmış; devletçilik
ön plana çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı, kapitalist sistemin ilk dönüm noktasıdır; savaşın
finansmanı ile ekonomik ve sosyal yaşamın devam ettirilmesi; istenen ekonomik, sosyal ve
mali sonuçların elde edilmesi için devlet, bilinçli olarak iktisat politikası önlemlerine
başvurmuştur. Devlet harcamaları, borçları önemli ölçüde artmış; savaş bittikten sonra da eski
seviyelere dönmemiştir. 1929 Ekonomik Bunalımı, kapitalist sistemin ikinci dönüm noktasıdır;
serbest piyasa güçlerinin devlet müdahalesi ile dengelenmesi zorunluluğu, “idare edilen
kapitalizm” ile “karma ekonomi” kavramlarını geliştirmiştir. Piyasa ekonomisi ile kamu
kesiminin birlikte çalışmaları; devletin belli ölçüde girişimci olması; çalışanların belli haklar,
maddi kazanımlar ve sosyal güvence elde etmeleri; giderek kamu harcamalarını daha da
arttırmıştır. Sosyal devlet anlayışı gereği, İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda başta Batı
Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede, devlet, ekonomik yaşamda sosyal görevler
üstlenmeye devam etmiştir.
Az gelişmiş ülkelerde, devletin ekonomik kalkınma amacıyla ekonomiye müdahalesiyle
“kalkınmacı devlet” anlayışı egemen olmuştur. Kalkınmacı devlet anlayışı, sermaye birikimini
arttırmak için yapılacak fiziki ve beşeri yatırımları, bizzat devletin üstlenmesinin yanı sıra
“teşvik edici vergi ve harcama politikaları” ile özel sektörün de özendirilmesidir. Nitekim,
Türkiye’nin planlı kalkınma dönemindeki Beş Yıllık Kalkınma Planlarındaki hedefler,” kamu
kesimi için emredici; özel kesim için yol gösterici” idi; önceliği olan alan ve konularda özel
kesimin yatırım yapması için çeşitli iktisadi ve mali teşvikler veriliyordu.
Her iki dünya savaşı sırasındaki yoğun savunma harcamaları ve ardından savaşların izlerini
ortadan kaldırmak için yoğun alt yapı yatırım harcamaları, arada 1929 Krizini aşma çabaları,
aralarında sömürge olmaktan kurtulanların da olduğu bir dizi az gelişmiş ülke için kalkınma
girişimleri, ticarette korumacılık dönemi, 1960 sonrası yaşanan krizlerle özetlenecek dönemde,
gelişmiş ülkeler için sosyal refah devleti anlayışı, gelişmekte olanlar için de kalkınmacı devlet
anlayışı, devletin ekonomiye müdahalesinin zorunlu kılmış; 1950-1970 dönemi Keynesyen
görüşlerin altın çağı olmuştur.
1970 yılında yaşanan petrol krizi, ekonomik krize dönüşmüştür:
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- Refah devleti uygulamaları ( kamusal faaliyetlerle gelir bölüşümünün emek faktörü lehine
değişimi ve sürekli talep genişlemesi), piyasa ekonomisinin alanını daraltmışken, kamu
hizmetleri ve dolayısıyla kamu harcamaları artış hızı, kamu gelirleri artışından fazla olmaya
başlamış; ekonomideki payı zaten yüksek olan devletin yaşadığı mali kriz, ekonomiye
yayılmıştır.
- Bu dönem, stagflasyon, yani durgunluğun ve enflasyonun bir arada yaşandığı, bir dönemdir;
talep yetersizliği üzerine kurulu Keynesyen çözümler tıkanınca, talep yerine arz’a dikkat edilme
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
- Ardarda yaşanan petrol şokları, birikim sürecini de aksattığından devletin giderek ekonomiden
çekilmesi ve özel kesimin ön plana çıkması yeniden istenir olmuştur.
1970 yılından başlayarak özellikle 1980’li yıllardan itibaren dünyada, liberalleşme rüzgârları
ile ikinci küreselleşme dönemi de başlamıştır.
1970’lerden başlayıp 1980’lerde yoğun bir şekilde şekillenen bir ideoloji olan küreselleşme,
neo-klasik iktisat kuramına dayanır: Tam rekabet koşullarında, piyasanın her türlü devlet
müdahalesinden arındırılması ile üretim kaynaklarının en etkin biçimde dağılacağı; bu yoldan
toplam refahın artacağı; bu nedenle, tüm dünya piyasasının açık ve tek bir bütün olması
gerektiği savunulmaktadır.
Günümüzdeki görüşleri özetlersek, tam rekabet koşulları gerçekleştirilmeli; etkinliğin
sağlanması için bütün işlemler özelleştirilmeli; sermayenin dünya çapındaki dağılımında
etkinliğin gerçekleşmesi için mali piyasalar tümüyle serbest olmalı; ulus-devlet, sendika vb.leri
piyasaya müdahale etmemeli; işsizliğin azalması için sosyal devletin üstlendiği işlevler ve
piyasaya müdahaleler kalkmalıdır.
Küreselleşme, muhafazakâr kuramcılar, çok uluslu (uluslar arası) şirketler, zengin bireyler ve
vakıfların desteklediği bir ideolojidir; her türlü faaliyetin piyasalaştırılması esasına dayanır. Bu
görüşlere uyum sağlamayıp karşı çıkılması durumunda teknolojik değişmenin yarattığı
yeniçağın dışında kalınacağı, vurgulanmakta; küreselleşmenin eleştirilmesi bile, çağdışı
kalmakla eşdeğer görülmektedir. Oysa, karşı çıkılan teknolojik değişmenin getirdiği yenilikler
değil, (küreselleşme savunucularının göz ardı ettiği) dayatılan ekonomi politikalarının
yaratacağı sonuçlardır.
İkinci Küreselleşme, kamu yönetimi ve kamu maliyesinde geçerli anlayışları değiştirmiş;
dolayısıyla kamu bütçesi konusunda bir dizi değişime neden olmuştur.

14.2. Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Maliye Anlayışları
1990’lardan bu yana, kamu kesimi kapsamı yeniden değerlendirilmekte; etkin olacağı
varsayımıyla piyasa firmalarına yer açılırken kamu kurumlarının üretim-dağıtımdan çekilmesi
beklenmektedir. Özelleştirmeler-özerkleştirmelerle, ulus – devlet faaliyetlerinden
vazgeçilirken bir yandan da yerelleşme – bölgeselleşme ön plana çıkmakta; geleneksel
yönetim-karar alma anlayışı, merkezden yerele doğru değişmektedir. Dolayısıyla, ulus
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devletlerin bir yandan küresel düzeyde dünya ekonomisine entegrasyonu beklenirken, bir
yandan da yerel düzeyde yetki ve sorumluluk devrinden söz edilmesi, küresel ve yerelin
etkileşimi, küyerelleşme (glocalization) kavramı ile açıklanmaktadır. Öte yandan, kamu
kurumları da, özel kesim firmaları için geçerli olan teknik ve yöntemlerle etkinlik arayışı
içindedirler.

14.2.1. Özelleştirme - Özerkleşme
Küreselleşme, ulusal boyutta kamu hizmeti anlayışını değiştirmiştir. Günümüzde, kamu
hizmetlerinin özelleştirilmesi, esastır; devlet fonksiyonlarından bazılarının özel kuruluşlara
devrinde, özel sektörde vakıflar gibi kâr amacı olmayan kurumların yanı sıra kâr amacı olan
kurumlar da hizmeti üstlenmektedir. Oysa, özellikle eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik
alanlarında yapılacak özelleştirmeler, toplumdaki gelir eşitsizliklerini arttırır.
Özellikle, doğal tekel koşullarının hüküm sürdüğü piyasalarda 1980’li yıllara kadar kamu
ekonomisi birimlerinin (kamu iktisadi teşebbüslerinin) üretimi üstlenmesi ve sunması anlayışı
egemen iken, 1980’li yıllardan bu yana özelleştirmeler ve piyasa alanının genişletilmesi
yönündeki çabalarla bu alanların özel sektöre açılması, söz konusudur. Birçok ülkede özel
sektöre açılan doğal tekelin tamamı veya bir kısmı (örneğin Türkiye’de elektrik üretimini kamu
kesimi, elektrik dağıtımını özel kesim yapmaktadır) düzenleyici kurumlar (örneğin Türkiye’de
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından ortaya konulmuş olan belirli kurallara göre
faaliyette bulunurlar. Türkiye’de Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar başlığı altında sisteme
giren düzenleme (regülasyon) kurumlarının amaçları arasında, piyasa firmaları arasında
rekabetin aksamamasını ve hizmetlerin en düşük maliyetle üretilmesini sağlamak; aşırı kâr
sağlayıcı bir fiyatlama yapılmasına engel olmak vb. sayılabilir. Bu kurumlar, üretim ve
dağıtımın etkin, adil ve istikrarlı olmasını sağlamak için koydukları kurallara uyulup
uyulmadığını da ayrıca izlerler. Hükümetin siyasi etki alanından uzak olmaları için özerk
olmalıdırlar; nitekim Türkiye’deki düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe sürecinin, diğer
merkezi yönetim kurumlarından farklı tarafları olmakla birlikte (bütçe hazırlığı ve
uygulamasında 5018 sayılı yasa hükümlerine uymazlar), 2006 yılından bu yana Sayıştay
denetimi ve yargısı ile TBMM denetimine tabidirler.

14.2.2. Yerelleşme – Bölgeselleşme –Mekan Esaslı Bütçeleme
Kamu Yönetimi anlayışındaki bir değişme de “yerelleşme”ye ilişkindir. Geçmişte, “yerel
yönetim” dendiğinde bütçeleri ve gelir imkânları doğrultusunda bazı yerel hizmetleri sunan
kurumlar anlaşılırdı; günümüzde ise yerel sorunların çözümünün beklendiği yerel yönetimler,
giderek ulusal ve küresel düzeydeki sorunların çözümünde önemli bir yönetim ortağı, olarak
görülmektedir. Yerelleşme, sürekli küreselleşme ile ilişkili olarak kendini yeniden
üretmektedir.
Yerelleşme / Yerinden Yönetim / Mali Yerelleşme: 1980’lerde devletin etkinsizliği
tartışılırken, 1990’larda ülkelerin dikey mali yapılanmasında yaşadığı sorunlar gündeme
gelmiş; özellikle, kamu harcamalarında mali yerelleşme tartışmaları öne çıkmıştır. Örneğin,
Avrupa Birliği bünyesinde yetki devrine önem verilmekte ve uygulanmaktadır.
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Mali karar alma yetkisinin ve hizmet sorumluluklarının merkezi yönetim dışındaki alt yönetim
birimlerine aktarılması, sürecidir; dolayısıyla, hem harcamacı kuruluşlara hem de yerel
yönetimlere daha fazla yetki verilmesi, şeklinde iki farklı boyutu vardır.
Bütçe sürecinde harcamacı kuruluşlara daha fazla yetki verilmesi; Maliye Bakanlığının
düzenleyicilik fonksiyonunu üstlenmesine örnek olarak, Türkiye’de kurumların iç
denetçilerince kullanılacak iç denetim kriterlerinin, Maliye Bakanlığı “İç Denetim
Koordinasyon Kurulu”nca belirlenmesi; veya eskiden kurumların Bütçe Dairesi Başkanlıkları,
Maliye Bakanlığına bağlı iken, günümüzde Strateji Geliştirme Başkanlıklarının ilgili kurum
bünyesinde olması, gösterilebilir.
Yerel Yönetimlere daha fazla yetki verilmesi: Yerel yönetimlerin kamu hizmeti sunma
konusunda tüketiciye yakınlıklarından ötürü, hizmet talebini yakından izleme üstünlükleri
vardır. Bu nedenle, mali yerelleşme ile, yerel yönetimlere gelir tahsil etme ve harcama yapma
konularında daha çok yetki tanınması, savunulmaktadır. Türkiye’nin de gündeminde olan
konu, yerel yönetimlere ilişkin mevzuatla çerçevelenmeye çalışılmaktadır; ayrıca, köy
yönetimleri hariç yerel yönetimler, Türkiye’ 5018 sayılı yasa hükümlerine de tabidirler.
Bölgeselleşme: Mali yerelleşme kavramının uzantısıdır. Kaynak kullanımı, iç - dış istikrar ile
iktisadi – sosyal gelişmenin, bölgeler itibarıyla dengelenmesi için izlenecek bütçe politikasının
bölgeler arasındaki dengesizlikleri giderici olarak düzenlenmesi gerekir. Merkezi düzeydeki
politika uygulamalarının bölgelere etkisinin beklenen düzeyde olmadığı, sonuçlarıyla
karşılaşıldıkça her bölgenin potansiyeli, kaynakları, rekabet edebilirliği farklı olduğuna göre
avantajlı olduğu unsurları harekete geçirmek ve bölgesel ihtiyaçlarına bölgesel düzeyde
çözümler üretmek yolları aranmıştır.
Bunun için, her bölgenin (mekanın) münferiden ele alınarak, kendi önceliklerine göre hedef
belirlemesi; bölgesine aktarılan kaynakları ve öz gelirleri ile orantılı biçimde faaliyetlerini
geliştirmesi esasına dayanan Mekan Esaslı Bütçelemeden yararlanılmaktadır.
Bu durumda, “Yeni Bölgesel Kalkınma” anlayışına göre, örneğin İstanbul’un finans merkezi
olması, ayrı bir bölgesel kalkınma konusu olarak ele alınmakta; bölgesinin ihtiyacı ve
potansiyelini başka mekanlardan farklı olarak değerlendirmesi, gerektiği, ileri sürülmektedir.
Mekan Esaslı Bütçelemeye örnek olan ve mali yerelleşmenin bir başka uzantısı olarak çeşitli
ülkelerde uygulanan Bölgesel Kalkınma Ajansları, Türkiye’de de 2008 yılından itibaren
kurulmaya başlanmıştır.
Türkiye’deki mevzuata göre,“Bölgesel Kalkınma Ajansları, birkaç mahalli idareyi içine alan,
bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için, istihdam yaratma ve kalkınmanın sürdürülebilir
hale getirilmesi için çalışan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerdir”. 2011 yılı itibarıyla
Türkiye’de yirmi altı bölgede faaliyette bulunan ajansların kalkınma kurulu, yönetim kurulu,
genel sekreterlik ve yatırım destek ofisinden oluşan teşkilatları vardır; gelirleri, genel bütçe
vergi gelirleri tahsilatından, kapsamlarında bulunan belediye ve il özel idaresi bütçe
gelirlerinden, ticaret ve sanayi odası gelirlerinden ayrılan paylar, Avrupa Birliği fonlarından
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sağlanan kaynaklar, kendi faaliyet gelirleri ile bağışlardan oluşur. Proje ve faaliyet destekleme,
araştırma, tanıtım ve yönetim giderleri vardır.

14.2.3. Stratejik Yönetim – Performans Esaslı Bütçeleme
Kurumların geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi; bu hedeflere ulaşmak için
yapılması gerekenlerin tespitine dayanan bir yönetim tekniği olan Stratejik Yönetim, esasen
özel sektörün yararlandığı bir kavramdır. 1970’li yıllardan bu yana kamu yönetimine
yansımıştır. Stratejik yönetim kavramı ile birlikte, performans yönetimi - performans denetimi
– performansa dayalı bütçeleme vb. kavramlar da kamu yönetiminde kullanılır duruma geldi.
Kamu kesiminde kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak; hizmet sunumunda performansı
arttırmak; harcamaların kontrolünü gerçekleştirmek için bütçe ve performans arasında ilişki
kurmaya dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminden yararlanılmaktadır.

14.2.4. Yönetim – Yönetişim
Doğrudan demokrasi dendiğinde, tarihteki site devletlerinde özgür vatandaşların kent
meydanında toplanmaları sonucunda, ortak konular için taleplerinin belirlendiği; dolayısıyla
vatandaşların bütçe hakkını doğrudan kullandıkları anlaşılır. Nüfusun yanı sıra ortak ihtiyaç
sayısı ve kapsamı arttıkça, referandum vb. uygulamalar dışında vatandaşların taleplerini
doğrudan tespit etmek, kolay değildir.
Temsili demokrasilerde ise, vatandaş (asil) olarak seçimlerde kullandığımız oylar aracılığıyla
“belirli bir süre için bizi, bizim adımıza yönetecek” vekillere yetki devretmemiz, söz
konusudur. Toplum üyeleri arasından seçmen niteliğindekilerden sandık başına giden ve
kullandıkları geçerli oyların çoğunluğuna göre yetki alan vekillerimiz (TBMM’de
milletvekilleri, yerel meclislerde meclis üyeleri) 4-5 yıl gibi belirli bir süre, vatandaşın /
hemşerinin bütçe hakkını kullanır; bütçenin siyasi niteliğinden ötürü de hükümete / yerel
yönetime bütçe uygulama (gelir tahsil etme-harcama yapma) yetkisini verir veya vermez.
Hükümet / yerel yönetim de, bürokrata kamu faaliyeti yapma yetkisini devreder. Kısaca, kamu
kesiminde karar alma – kararları uygulama – kararları izleme, yetki devri zinciri ile
gerçekleşmektedir. Devredilen, kamu adına – yararına karar alma yetkisidir.
Toplumsal ihtiyaçların ve kaynakların neler olduğunu, önem sırasına göre belirleyecek olan
vekiller, kamu maliyesi alanı içinde ne yapılacağına; kime yapılacağına; nerede yapılacağına;
hangi ölçekte yapılacağına; finansmanın kimin tarafından ve ne kadar üstlenileceğine ilişkin
kararlar alırlar. Bu çerçeve, seçtiğimiz temsilcilerin (siyasetçilerin) ve atanan bürokratların
toplum adına en doğru ve istenen kararları aldıkları, varsayımına dayanır; buna göre, kamu
yararı objektif bir kavramdır.
1940 – 1950 döneminde piyasa yetersizliği – başarısızlığını gidermek için kamu kesiminin
telafi ediciliği harekete geçirilip iradi maliye politikaları ile çözümler aranmaktaydı. 1970
sonrasında ise, kamunun yetersizliği – başarısızlığı, iradi maliye politikalarını yetersizliği,
tartışılır olmaya başladı. Bu tartışmalar, kamusal kararlarda söz sahibi olan siyasetçilerin,
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bürokratların aldıkları kararların, ekonominin / toplumun ihtiyacını karşılamak yönünde
olmadığı, kendi çıkarlarını kolladıkları varsayımına dayanmaktaydı. Rant kollama
davranışlarından dolayı, kamu yararı kavramı, subjektif bir kavram, olarak nitelenmektedir.
Neoklasik iktisadın piyasadaki iktisadi adam (homoeconomicus) varsayımı, bazı iktisatçılar
tarafından kamu ekonomisi alanına taşınmıştır. “Kamusal Seçiş Yaklaşımı”na göre seçmenler,
siyasetçiler ve bürokratlar da, kamu ekonomisi alanında kendi açılarından rasyonel davranırlar;
toplum çıkarlarını . değil, kendi çıkarlarını azamileştirmeye çalışırlar; her üç grubun rasyonel
beklentileri rant kollama, hizmet kayırmacılığı, patronaj vb. politik yozlaşmalara yol açar.
Ayrıca, asil (vatandaş) vekil kadar mali konuların ayrıntısını bilmemektedir; asimetrik bilgi,
denen bu durum, tercihlerin yanlış yönlenmesine yol açar. Her iki olumsuz durum sonucunda
da, vekillerin asiller adına aldıkları kararlar, toplumdaki çoğunluk tercihlerini
yansıtmamaktadır. Örneğin, gelir dağılımını düzeltme adına yapılacak sosyal – iktisadi transfer
harcamaların siyasal güçle orantılı ya da seçim öncesi dönemde siyasal çıkar sağlamaya yönelik
olarak yapıldığı yönündeki endişeler, politik bütçe dalgalanmaları, olarak tanımlanır.
Devlet aksaklıkları, devletin alanının küçültülmesini; politikacı ve bürokratlara teslim edilecek
kamu kaynaklarının azaltılmasını ve kontrol altında tutulmasını, zorunlu kılmaktadır. Bunun
için, mali kurallar ile kamuda risk yönetimi ve yönetişim önerilmektedir.
Yönetişim, “birlikte yönetmek” anlamında kullanılan bir kavramdır. Çeşitli gönüllü
kuruluşların seçilmiş ve atanmış yetkililerle birlikte yönetime katılmalarını ve yetkililerin bu
gruplarla işbirliği yapmalarını, ifade eder; kamu kesimi ve vatandaşların ortak çalışmaları ile
yöneticilerin “uzlaşmacı-saydam-hesap verebilir-etkin-sorumlu yönetim” anlayışında
olmalarını kapsar. Kamu ve özel sektör ortaklıkları da, yönetişim kavramı içinde açıklanır.
Sosyal bilimler alanında 1970’lerden itibaren yönetişim ve sivil toplum kavramları
kullanılmaya başlanmıştır. İşletmecilikteki toplam kalite yönetimi, müşteri odaklı yönetim
kavramları kamu kesimi için de irdelenmekte; kamu kesiminde kararların hiyerarşik yapının
yanı sıra, hükümet dışı odaklara da danışılarak alınması, tartışılmaktadır. Yönetişim kavramı
ile toplumu yönlendirme sorumluluğu, devletten sivil toplum örgütlerine kaymakta; o zamana
değin kamu ve özel sektör olarak iki sektörden söz edilirken, gündeme üçüncü sektör olarak
sivil toplum ya da gönüllü kuruluşlar da dahil edilmektedir. Böylece, ulusal düzeyde vakıflar
(mal varlığı bazında kurulan), dernek ve hayırsever kuruluşların (düşünce ve emek bazında
kurulan); uluslar arası düzeyde de hükümet dışı kâr amacı olmayan kuruluşların,
katılımcılıkları desteklenmektedir. Sivil toplum kuruluşları, birçok işlevlerinin yanında
kamusal karar süreçlerinde de etkili olmaya başlayarak kamu ekonomisini şekillendirmekte;
vatandaşlar da kendilerini daha çok bu kuruluşlar aracılığıyla ifade etmektedirler.
Öte yandan, seçimdeki oy dağılımına göre vekillerin belirlenmesi ve aldıkları kararlar, toplum
çoğunluğunu yansıtsa bile, toplum içindeki azınlıkların durumu ve tercihleri, göz ardı
edilmektedir; onların da düşünülmesi gerekir. Bunun sonucunda gündeme gelen çeşitli
önlemler içinde, kamu kesiminde yönetim yerine yönetişim faaliyetleri, sayılabilir.
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14.2.5. Mali Kurallar
İradi maliye politikası önlemleri sonucu, kamu harcamalarının sürekli artması; buna karşılık
vergi yükünün zaten ağır ve adil olmadığı bir ortamda, vergilerde aynı artışın yakalanamaması
ve finansmanda borçlanmaya giderek daha fazla ağırlık verilmesi sonucunda ekonomide mali
denge bozulmaktadır. Kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının sürekli artması, borç yükünü
arttırarak borç-faiz kısır döngüsünü yaratır; bir yandan da vergi yükünün ağırlığı, çalışma
gayreti, tasarruflar ve yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Mali disiplin, bütçedeki harcama, vergi, borçlanma, borç ödeme kapasitesi, saydamlık ve hesap
verebilirlikle ilgili bir kavramdır. Çeşitli mali disiplinsizlik gerekçeleriyle oluşan kamu
harcamalarının önlenemeyen artışı ile aşırı vergi ve borç yükü için çeşitli önlemler alınması
gerekmektedir. Bu önlemlerden biri de mali kurallar geliştirmek; kalıcı kurallarla mali
disiplini sağlamak bir başka ifadeyle kurallı maliye politikası uygulamaktır. Mali kurallar
sayısal hedeflerdir; oran veya tavan tutarı olarak belirlenebilir. Harcamalara – vergilere –
borçlanmaya mutlak veya nisbi sınırlamalar getirmek; denk bütçe kuralını izlemek,
sürdürülebilir borçlanma için faiz dışı fazla yaratmak vb. şeklinde belirlenen mali hedefler,
siyasetçilerle bürokratları bağlayıcı niteliktedir; karar alınırken veya uygulamada serbest
davranamazlar.
1970 yılından bu yana gündemde olan ve siyasi otoriteyi belli kurallara tabi tutmak gereği ile
ön plana çıkan mali kuralların savunucularına göre, amacın siyasi otoriteyi etkisiz kılmak
olmadığı; yetki kullanımına çerçeve çizildiği, vurgulanmaktadır. Aksi görüştekiler ise, siyasiler
karşısında teknokratların üstün kılındığını; kamu kesimindeki konuların sadece “teknik konu”
düzeyinde ele alınmaması gerektiğini; iktisadi ve mali olaylar ve gelişimlerinin mali kurallarla
dondurulamayacağını, savunmaktadırlar.

14.2.6. Kamuda Risk Yönetimi
Risk yönetimi yaklaşımı, risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, önlemlerin alınması ve
gözden geçirilmesine dayanır. Kamu kesiminde riskler, tehditleri önlemeye ve kurum itibarını
korumaya yöneliktir
Kamu kurumlarının amaçlarını engelleyecek, hizmet sunumunu aksatacak, kurumun itibarını
zedeleyecek olayları önlemek; yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmanın önüne geçmek; çevresağlık-güvenlik düzenlemelerine uyulmasını sağlamak için kamu kurumlarında iç kontrol
sistemi kurulması önerilir. Böylece, kurumlarda oluşabilecek riskler, önceden belirlenmiş
kriterlerle, fark edilip önlenebilir.
Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca uluslararası
standartlara uygun şekilde düzenlenen iç kontrol sisteminde, Maliye Bakanlığı standartlar ve
yöntemleri belirler; geliştirir ve kamu idarelerine rehberlik eder.
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14.3. Yönetişim ve Bütçeleme
Kamusal kararlarda halkın katılımını güçlendirmek; talep ve tercihlerine daha duyarlı olmak;
halkın bütçe üzerindeki kontrol ve denetimini daha fazla arttırmak olarak özetlenecek olan
yönetişim ve denetişim, mali demokrasi gereğidir. Esas itibarıyla bütçe hakkı, halka aittir ve
demokrasinin mali temelidir. Günümüz temsili demokrasilerinde, bütçe hakkı, bütçenin siyasi
niteliği ve işlevinden hatırlanacağı gibi, yetki devredilen temsilciler eliyle kullanılır. Bu süreçte
aksamalar olacağı endişesiyle halkın doğrudan katılımını arttırma çabaları artmaktadır. Bütçe
hakkının kullanımı ve halkın bu hakkın kullanılmasında daha etkin olması, bütçe sürecinin
demokratikleşmesi, mali demokrasiyi de kurumsallaştırır. Son yıllarda, bütçede mali
saydamlık, hesap verilebilirlik, katılımcı bütçeleme, sosyal bütçe kavramlarından sıklıkla söz
edilmekte ve bunlara ilişkin unsurlara uygulama alanı açılmaktadır.
Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, meslek grupları, dernek ve vakıfların, yönetişim
kapsamında kamu kurumlarının karar alma sürecinde yer almalarına çeşitli örnekler verilebilir:
- Bologna sürecinde, üniversitelerin yönetimine ilişkin planlama ve karar alma aşamalarında,
birer paydaş olarak öğrencilerinin, mezunlarının, ilgili meslek mensuplarının görüşlerini
almaları; uygulama sonuçlarını bu gruplara bildirerek geri dönüşüm sağlamaları, bir yönetişim
örneğidir.
- “Yerel Gündem 21”, bir Birleşmiş Milletler organizasyonudur. Türkiye’de belediyelerde
“Kent Konseyi”, bu organizasyon sürecinde geliştirilen bir yönetişim modelidir. Belediye
yönetiminin hazırlayıp kendi meclisinin onayına sunması gereken belediyenin stratejik planı,
performans programı, bütçe hazırlıklarında, kentin stratejik yönetimi belirlenirken ya da yatırım
ve hizmete ilişkin kararlar alınırken Kent Konseyinin de görüşlerine yer verilmesi; bütçe
uygulama aşamasında Kent Konseyi üyelerinin bilgilendirilmesi; böylece hemşerilerin ve sivil
toplum kuruluşlarının sürece katılımlarının sağlanması, yönetişim kapsamında
gerçekleşmektedir.
Belediye Yasası uyarınca, Kent Konseyine bireysel katılım veya kurumsal katılımla görüş
bildirmek ve gelişmeleri izlemek, mümkündür. Yörenin milletvekilleri, yerel meclis üyeleri ile
belediye başkanlarının doğal üye oldukları Kent Konseyine, sivil toplum üyeleri (dernek, vakıf,
meslek odaları), kamu kurumu temsilcileri (il müdürlükleri, bölge müdürlükleri), diğer üyeler
(üniversite temsilcileri, seçime girmeye hak kazanan siyasi parti temsilcileri, mahalle
muhtarları), kurumsal olarak katılabilmektedir.
- Öte yandan, İl Özel İdaresi ile Belediye yasaları uyarınca ilgili yerel yönetimlerin yerel seçimi
izleyen altı ay içinde yerel birimin beş yıllık stratejik planını hazırlamaları gerekmektedir.
Kalkınma Planı, yıllık programlar ve varsa bölge planlarına uygun hazırlanması gereken
stratejik planları için yerel yönetimler, üniversitelerin, meslek odalarının ve sivil toplum
kuruluşlarının görüşlerini almak durumundadırlar.
- Belediye Yasasında, Hemşeri Hukukuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Buna göre, belediye
hemşerileri arasında sosyal-kültürel ilişkiler geliştirici, kültürel değerleri koruyucu çalışmalar
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yapar; üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil
toplum kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımı sağlanır.

14.3.1. Katılımcı Bütçe – Bütçe Savunuculuğu
Yönetişim ile Türkiye’nin gündemine yeni kavramlar girmiştir. Türkiye’de belediyelerde
(uygulanmakta olduğu kimi yabancı ülkelerdeki gibi), Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi gibi
oluşumlarda, bireysel veya kurumsal katılımlarla, asıl karar organı olan belediye meclisinin
üyelerine, belediye sınırlarında yaşayanların önceliklerini belirlemede yardımcı olunmakta;
yöre halkının doğrudan tercihlerini dikkate alarak hazırlanan ve uygulanan bütçe de, katılımcı
bütçe, olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, Türkiye’de il özel idareleri ile belediyelerde gerek
5018 sayılı yasa, gerekse kendi yasaları uyarınca, stratejik plan hazırlanırken üniversitelerden,
meslek odalarından, sivil toplum örgütlerinden görüş alınır. Kent Konseyi de kentin
önceliklerinin belirlendiği; yatırım ve hizmet kararlarının izlenip katılımcı bütçe sürecinde
hesap verme-hesap sorma ilişkisinin kurulduğu bir platformdur.
Katılımcı Bütçe, küçük ölçekli yerleşim yerlerindeki kamusal ihtiyaçların yöre halkı tarafından
belirlendiği; bütçelendiği ve sonuçlarının izlendiği ve iyi yönetişim için örnek bir bütçeleme
modelidir. Brezilya örneği ile başlatılan bu bütçelemede, kamusal ihtiyaçların belirlenmesi ve
kaynak kullanımında yöre insanının fikirlerinin alınması esası, söz konusudur.
1989 yılında Brezilya’nın Porto Allegre kentinde başlatılan uygulamada, mahalle düzeyinde
yapılan toplantılarda mahallenin öncelikleri tartışılmakta; oylanmakta; mahallenin ihtiyaçları
ve sıralaması, yerel yönetim birimine taşınmakta; kent yönetimi, kendisinin de belirlemiş
olduğu faaliyetlerin yanında, mahallenin taleplerine de yer açmakta; alınan kararlar ve
uygulama sonuçları, mahalle temsilcileri tarafından da izlenmektedir. Yerel yöneticiler, bir
önceki yılki talepler içinde yapılan-yapılamayan projeler hakkında bilgi verdiğinden mahallede
yaşayanlar, istekleri arasından sonuç alınan-alınamayanları izleyebilmektedirler.
Yerel demokrasi modeli olarak kabul edilen katılımcı bütçeye Arjantin, Kanada, Fransa ve
İngiltere gibi çeşitli ülkelerde de başvurulmaktadır. 2007 yılında Türkiye’de Çanakkale
Belediyesi örneği gibi çeşitli pilot yerel uygulamalar başlatılmıştır.
Bütçe Savunuculuğu, katılımcı bütçelemeyi destekleyen, bütçelemede çoğulculuktan yana
olan bir sivil toplum hareketidir. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal
önceliklerin belirlenmesinde bütçe sürecinin içinde olmaları ile ilişkili bir kavramdır.
Politikaların ve yasaların hazırlanması, uygulanması, uygulama sonuçları ile doğrudan
ilgilenilmesi açısından bütçe savunuculuk faaliyetleri, üç farklı nitelik taşımaktadır:
-

kamu kaynaklarının geniş kamu çıkarlarına yönlendirilmesine yönelik olanlar,

-

toplumdaki dezavantajlı kesimleri etkileyen politikalara yönelik olanlar,

-

sivil toplumun kamusal karar alma süreçlerinde daha aktif roller üstlenebilmesine
yönelik olanlar.
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Bütçe savunuculuğu sadece ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmayıp, kamu kaynaklarının
etkili ve hesap verilebilir şekilde kullanılmasını sağlamayı da hedeflemekte; hem bütçedeki
göstergelerle hedefler arasındaki ilişkiyi ve hedeflerin gerçekçilik derecesini, hem de çeşitli
hizmetlere yönelik ayrılan ödeneklerin harcanıp harcanmadığını sorgulama amacını taşımakta;
hedeflerin gerçekleşme oranı belirlenmektedir.
Bütçe savunuculuğunun iki bileşeni vardır: ilki, bütçe analizi; diğeri, stratejik savunuculuk
yöntemi izlemektir. Bütçe analizi, bütçe hakkında bilgi elde etmek; bilgileri analiz etmektir.
Stratejik savunuculuk ise, bilgiyi anlaşılır ve kullanılabilir duruma getirerek karar alıcılar, diğer
ilgililer ve kamuoyuna anlatmaktır.
Bütçe Savunuculuğuna, ihtiyaç duyulmasının nedenleri:
-

bütçenin anlaşılır kılınarak, vatandaşların bütçe sürecine katılmalarını sağlamak;

-

bütçe önerilerinin objektif analizini yaparak izlenecek programların öncelikleri
hakkında kamuoyunu aydınlatmak;

-

daha etkin ve kaliteli kamu hizmeti sunulmasını sağlamak;

-

daha şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bütçe süreçlerini teşvik etmek.

14.3.2. Vatandaş Odaklı Bütçeleme – Vatandaş Bütçesi
1990’lı yıllarda başlayıp 2000’li yıllarda önemi giderek artan kamu bütçesinde şeffaflık,
anlaşılırlık ve bilgiye kolay erişim ile ilgili gelişmeler vatandaşın rahatça takip edebileceği bir
bütçeleme anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Vatandaş Odaklı Bütçeleme, katılımcı bütçelemeyle performans bütçelemenin birleşiminden
doğmuş, hesap verebilirliği arttırmayı hedefleyen yeni bir bütçeleme tekniğidir. Vatandaş,
çoğunlukla resmi temsilcileri aracılığıyla ya da bizzat, bütçe sürecine katılır; yöneticilerle
birlikte bütçe sürecinin her aşamasında talebi değerlendirilir; uygulamayı izler ve uygulama
sonuçlarını kontrol eder.
Vatandaş Bütçesi de vatandaş odaklılıkla ilgili ve onu tamamlayan bir unsurdur; mali
saydamlığı sağlamak için kamu bütçesinin basitleştirilmiş, teknik olmayan bir ek belgesidir.
Finansal kaynaklar, gelirler, giderler hakkında bilgi verilerek vatandaşın kamu kaynaklarının
nereye ve nasıl harcandığı ile kamunun ihtiyaç ve beklentilerinin ne kadar karşılandığını,
anlamasını ve bütçeye ilişkin bilgilere ulaşabilmesini, kolaylaştırır. Vatandaş Bütçesi ile bütçe,
sadece uzmanların anlayacağı bir belge olmaktan çıkar ve sonuçlarına daha çok güven duyulur.

14.4. Sosyal İhtiyaçlar – Sosyal Harcamalar ve Sosyal Bütçe
Yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik, çevre sorunları, ayrımcılık ve toplum
içindeki dezavantajlı kesimler, kamu kesiminin çözüm bulması gereken sosyal ihtiyaçlardır.
Toplumun bu gereksinimlerini karşılamak üzere, sağlık, güvenli yapılaşma ve kentleşme,
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sosyal güvenlik ve sosyal yardım, eğitim, dinlenme, kültür ve din, çevre koruma harcamaları,
sosyal harcamalar, olarak adlandırılır. Sosyal harcamalar, hem sosyal gereksinimleri
karşılamak hem de sosyal sorunlara çözüm getirmek şeklinde iki temel işleve sahiptir.
Kamu kesiminde sosyal harcamalar, öncelikle Sanayi Devrimi ile dar kapsamlı sosyal politika
anlayışı ile başlamış; hızlı sanayileşmenin getirdiği sosyal sorunlar karşısında işçi sınıfını
korumak ve sosyal dengeyi sağlamak amacı için kamu kesiminde sosyal harcamalara
başvurulmuştur. Sadece işçi sınıfı ve yoksul kesimleri değil, toplumun geniş kesimini de
kapsamına alan sosyal harcamalar ise 1929 Ekonomik Bunalımından sonra başlatılmış; 1930’lu
yıllardan itibaren liberal iktisat anlayışı yerini Keynesyen iktisat anlayışına bırakmıştır. Sosyal
devlet, (refah devleti) anlayışı egemen olunca, kamu kesiminin piyasa ekonomisine müdahalesi
de esas kabul edilmiştir; örneğin, devletin sosyal hizmetler sunması; vatandaşlara sosyal haklar
tanınması; sosyal adaleti sağlamak için ödeme gücüne göre vergileme yapılması; böylece vergi
yükü dağılımında adaletin sağlanması; hizmetler, harcamalar ve vergiler aracılığıyla piyasaya
müdahale etmektir.
Zaman içinde sınıf yapısının değişmesi; sanayileşme yerine hizmet sektörünün genişlemesi;
kadın istihdamının ve kayıt dışı çalışmanın artması; sendikal üyeliğin azalması, refah devletinin
arkasındaki desteği azaltmıştır. Ücretlilerin yaşam koşulları iyileştikçe, sosyal sorunlara olan
ilgi ve destekleri azalmış; aralarındaki farklılıklar arttıkça dayanışma gerilemiş; gelirleri
yükseldikçe vergiler daha fazla şikayet konusu olmuştur.
BM İnsan Hakları Bildirgesine göre, her insanın, sağlıklı yaşamaya-eğitim görmeyeçalışmaya-dinlenmeye- eğlenmeye- sosyal güvenceye-toplumun kültürel yaşamına serbestçe
katılmaya hakkı vardır. Birer sosyal gereksinim olan bu haklar, aynı zamanda beşeri sermaye
oluşumuna da katkı sağlamaktadır.
1980’lerden itibaren yaşanan neo-liberal küreselleşme, bir yandan mali sermayeyi ön plana
çıkarmakta, bir yandan da ulusal rekabeti şiddetlendirmektedir. İşletmelerin üretim
maliyetlerinin düşmesi için sermaye üzerinden alınan vergi oranlarının düşürülmesi; bütçe
içinde faiz giderlerinin nisbi payının fazlalığı, vb nedenlerle kamu hizmetlerine ayrılacak
kaynaklar kısıtlanmakta; özellikle kamu yatırım harcamaları ile sosyal nitelikli kamu
harcamaları kısılmaktadır. Buna karşılık, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, artmaktadır.
Sosyal Bütçe, sosyal harcamaların kamu bütçesi içinde eşitlik, gelir dağılımı, yoksulluk,
istihdam vb. çeşitli kriterlere göre yeniden düzenlenmesini ifade eden bir kavramdır.

14.5. Sosyal Bütçe Türleri
Sosyal bütçenin kullanılan kritere göre değişen türleri vardır.

14.5.1. Yeşil Bütçe
Çevre koruması ve eko sistemin kalitesinin sürdürülmesi, canlıların dünyadaki varlığını
sürdürebilmesini sağlar. Sanayi devrimi ile artan üretim ve özellikle küresel karbon emisyonu
fazlalığı hava kalitesini bozduğu gibi çevre kirliliği ve ozon tabakasının delinmesiyle küresel
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ısınmaya yol açmaktadır. Çevreyi korumaya yönelik önlemler alınmadığında sürdürülebilir
kalkınma olmayacaktır. Çevre sorunları ağırlaştıktan sonra alınacak önlemler, çoğu kez daha
maliyetli olacaktır.
Yeşil Bütçe, bütçe sürecinde çevre koruma fonksiyonunun ön planda tutulduğu, bir bütçe
kavramıdır. Doğanın ve biyo-çeşitliliğin korunması; enerji ve kaynakların verimli kullanılması;
iklim değişimiyle mücadele edilmesi; çevre kirliliğinin önlenmesi-temizlenmesi; ulaştırma vb.
projelerin çevreye etkileriyle birlikte değerlendirilmesi, gibi konulara öncelik tanınarak daha
fazla kaynak ayrılır; çevreye olumlu etkileri olan faaliyetlere vergi teşvikleri tanınır; çevreye
olumsuz etkileri olan faaliyetlere yaptırım uygulanır.
Örneğin, Avrupa Birliği’nde çevre örgütlerince, emisyon azaltımı, enerjide tasarruf,
yenilenebilir enerji payının yükseltilmesi hedeflenmişken, bütçe içinde yoğun karbon
emisyonuna yo açan karayolu taşımacılığı ve havacılık ile aşırı balık avı faaliyetlerinin
desteklenmesi “zararlı sübvansiyonlar” olarak nitelenmektedir.

14.5.2. Tür Esaslı Bütçeleme
Birçok toplumda engelliler, sokak çocukları, yetimler, kimsesizler, yoksullar, kadınlar, yaşlılar
ve azınlıklar, diğer kesimlere göre dezavantajlı durumdadırlar; onları korumak, toplumsal
yaşama tam ve eşit koşullarda katılımlarını sağlamak, sosyal devletin görevidir. Toplumdaki
dezavantajlı kesimlerin kamu bütçesinden olumlu yönde etkilenmelerinin sağlanması, Tür
Esaslı Bütçe kavramı ile açıklanır; kamu bütçeleri aracılığıyla desteklenecek kişiler, eğitim,
beceri geliştirme, yönlendirme, kalacak yer temini, belli yaşın üstündekilere iş temini, vb.
olanaklardan yararlanırlar; sosyal dışlanma ile mücadelenin ve dezavantajlı grupları toplumla
bütünleştirmenin en etkili yolu, istihdam olanaklarını arttırmaktır.
Tür Esaslı Bütçe, bütçenin cinsiyet ayrımcılığını kaldırmak ya da engellilerin toplumsal yaşama
kazandırılmaları vb. amaçlarla hazırlanıp uygulanmasını, ifade eder. Toplum içinde yeterince
söz sahibi olamadıkları için tercihlerinin kamusal tercihler içinde yer almadığı kabul edilen
kadınların ve engellilerin, çalışma yaşamına girebilmelerini kolaylaştırmak için, pozitif
ayrımcılık yapılması; kamu kesimindeki kurumların, kreş, yaşlı bakım merkezleri vb. birimleri
kurmaları; bütçelerinden bunlar için harcama yapmaları, bu kavram ile açıklanmaktadır.
Tür esaslı bütçenin bir uzantısı engellilerin çalışma yaşamına kazandırılmalarına yönelik olarak
kamu harcamaları veya vergi düzenlemeleri yapılması; uygun kredi olanakları tanınmasıdır;
engellilere iş olanaklarının verilmesi; ulaşımda zorluk çekmemeleri için toplu ulaşım
araçlarının, kaldırımların, merdivenlerin vb.nin düzenlenmesi için kamu bütçesinde
ayarlanmaların yapılmasını, kapsar.
Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme:
Feminist iktisadi yaklaşım içinde kullanılmaya başlayan ve kamu harcama boyutuyla ilgili bir
kavram olan cinsiyete duyarlı bütçeleme, cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi ve kadına sosyal
yaşamda daha fazla önem verilmesini hedefler; toplumsal cinsiyet eşitliğinin, her türlü yasa,
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politika veya programa yerleştirilmesi;
yansıtılması gerekir.

konunun mali boyutu ile kamu bütçesine de

Öncelikle, bütçe aracılığıyla, kaynakların toplumda toplumsal cinsiyete göre eşitlikçi bir
dağılımı sağlanmalı; ardından uygulanan politikaların toplumsal cinsiyetçi etkileri olduğuna
ilişkin farkındalık arttırılmalı; hükümetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili vaatlerine ilişkin
hesap verebilirlik arttırılmalı; kadınların sosyo- ekonomik statüleri yükseltilmelidir.
Cinsiyete duyarlı bütçeleme ile kaynakların cinsiyetler arasında yarı yarıya paylaştırılması, ya
da kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı bütçeler düzenlenmesi, söz konusu değildir; bu bütçeleme
anlayışı, vatandaşların ihtiyaçları ve öncelikleri belirlenirken cinsiyetler itibarıyla bu ihtiyaçlar
arası farklılıkların ve bu farklılaşmanın nedenlerinin esas alınarak kaynak dağılımının
düzenlenmesini öngören bir yaklaşım biçimidir.
Kamu kaynaklarının cinsiyetler arasında eşit kullanımını garantiye almak amacıyla,
cinsiyetlerin önceliklerinin bütçeye yansıtılması gerekmektedir. Evde çözümlenmesi beklenen
çocuk- hasta- yaşlı bakımı, klasik anlamda kadınlardan beklenir ve bedel ödenmediği için de
“iş” olarak kabul edilmez. Mesleğini yapmak isteyen bir kadının çalışma ortamına girmesini
engelleyen unsurları ortadan kaldırmak gerekir; bunun için, gerek özel kesim gerekse kamu
kesiminde kreş ve çocuk bakım evleri, hasta ve yaşlı bakımı yerleri açılmalıdır. Kamu kurumu
bütçelerinde söz konusu hizmetlere ödenek ayrılması, cinsiyete duyarlı bütçelemenin
uzantısıdır. Bu bütçelemede genelde kamu harcama boyutu ön planda ise de, kadına yönelik
vergi indirimleri ya da özel kefalet fonlarından yararlanılması da söz konusudur. Kamu
kesiminin bu yaklaşımla oluşturduğu bütçe, cinsiyet esaslı bütçedir.
1975’lerden itibaren başlayan görüşler, 1980’li yılların ortalarında Avustralya’da uygulanmaya
başlanmıştır. Günümüzde kırktan fazla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, bütçe ödeneklerinin
cinsiyete göre dağıtılmasına yönelik çalışmalar vardır.
Türkiye 1985 yılında Birleşmiş Milletler “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi”
Sözleşmesini imzalamış 186 üyeden biri olmuş; Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı “Kadının
Statüsü ve Sorunları Başkanlığı” (günümüzde Genel Müdürlük statüsünde çalışmaktadır)
kurulmuştur.
Türkiye’de 5018 sayılı yasa uyarınca, kamu idareleri stratejik plan ve performans programı
hazırlamaktadırlar. Kurumun amaç ve hedefleri arasında, kreş açma, ya da bir belediyenin
sınırları içinde sığınma evi açma kararları gibi, cinsiyetler arası eşitlik yaratıcı (eşitsizliği
giderici) hedeflerin olması, kadınlar için olumlu stratejik amaçlardır. Stratejik amaçlara göre
de, kurumun faaliyetleri ve dolayısıyla bütçesi belirlenir; faaliyet raporu ile de hedeflenenlerle
ulaşılan sonuçların karşılaştırılması ve bir sonraki dönem için gerekli düzeltmelerin yapılması
mümkün olur. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik,
üzerinde durulmalıdır.

84

Uygulamalar

85

Uygulama Soruları

86

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özel ekonomide, bireysel ihtiyaçlar için bedeline katlanılan mal ve hizmet, mübadele yoluyla
elde edilip kişisel faydanın maksimize edilmesi hedef iken, kamu ekonomisinde siyasal süreç
işlemekte; paylaşım, kolektif bir şekilde yönetilmektedir.
İktisadi olay ve beklentiler, toplumsal ihtiyaçların ve dolayısıyla toplam kaynakların özel kesim
ile kamu kesimi arasındaki paylaşımını belirler. Birinci Dünya Savaşına kadar, Klasik İktisat
görüşleri doğrultusunda ihtiyaçlara piyasa çözümleri önerilirken, 1970 yılında dünya çapındaki
petrol bunalımına kadar, Keynesyen İktisatçıların görüşleriyle, devletçi politikalar
uygulanmıştır. Arz Yanlı İktisat görüşlerinin dikkate alınmasıyla da 1980’li yıllardan itibaren
ikinci küreselleşme dalgası ile yeniden piyasa ekonomisi ön plana çıkarılmıştır. Rasyonel
Beklentiler ve Kamu Tercihi Teorisi çerçevesinde siyasetçi ve bürokratlara devredilen
yetkilerin kullanımı, kamu yararı kavramının objektif olup olmadığı ile kamusal tercih ve
ihtiyaçların kapsamı üzerinde tartışmalar yoğunlaşmış; mali demokrasi kavramı kullanılmaya
başlanmıştır.
Bu yeni görüşler, kamu yönetimi ile kamu maliyesinde bir dizi değişime neden olmuş; kamusal
ihtiyaçlar ile kaynakların belirlendiği kamu bütçesi de kamu yönetimi ile kamu maliyesindeki
değişimlerden etkilenmiştir. Artık, bütçelemede Katılımcı Bütçe, Vatandaş Bütçesi, Sosyal
Bütçe vb. yeni kavramlar kullanılmaktadır.
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11929 İktisadi Krizi
olmuştur.(Doğru /Yanlış). Çünkü…

sonrasında

piyasa

ekonomisi

kuralları

geçerli

2Sosyal güvenlik hizmeti, sosyal refah devleti kapsamında olmamalıdır. (Doğru
/Yanlış). Çünkü…
3Bütçe savunuculuğu, sadece vatandaşın taleplerinin duyurulması ile ilişkili bir
kavramdır. .(Doğru /Yanlış). Çünkü…
4Cinsiyet Esaslı Bütçelemede, kaynakların cinsler arasında eşit biçimde
paylaşımı esastır. (Doğru /Yanlış). Çünkü…
5Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana, kamu kesimi, daha yaygınlaşmıştır.
(Doğru /Yanlış). Çünkü…

ARAŞTIRMA KONULARI

1-

Türkiye’de mevcut Kalkınma Ajanslarından birinin bütçesini inceleyiniz.

2Son on yılda Merkezi Yönetim Bütçelerinde, sosyal harcamalardan birinin
gelişimini araştırınız.
3Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün vizyonu – misyonu –
hedeflerini araştırınız.
45araştırınız.

Türkiye’de uygulanan mali kural var mıdır? Araştırınız.
Türkiye’deki Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan birinin görevlerini
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