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Önsöz

Önsöz
Devlet bütçeleri kamu ekonomisinin konusu olan kamu hizmetleri üretiminin
parasal olarak de¤erlendirildi¤i bir araçt›r. Daha çok rekabetçi piyasalar›n karfl›layamad›¤› ihtiyaçlar için kamu kurulufllar› kamu hizmetlerini üretir. Kamu ekonomisi piyasa ekonomisinden farkl› bir yasal yap› içerisinde çal›fl›r. Bu yap› içerisinde haz›rlanan, uygulanan ve denetlenen bütçelerin, ülkelerin siyasi, hukuki ve
ekonomik geliflmelerinde önemli etkileri vard›r. Bu kitapta öncelikle, devlet bütçelerinden beklenen temel görevler ve bu görevleri yerine getirirken, uymas› gereken ilkelere de¤inilmektedir. Daha sonra devlet bütçelerinde ödeneklerin oluflturulmas› sistemleri ve karar alma yöntemleri anlat›lmaktad›r. Türkiye’deki bütçe
süreci, bir baflka deyiflle bütçelerin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve denetlenmesi de
bu kitapta ayr›nt›l› bir biçimde yer almaktad›r.
Editör
Yrd.Doç.Dr. Tayfun MO⁄OL
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DEVLET BÜTÇES‹

Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Devlet bütçesi kavram›n› tan›mlayabilecek,
Devlet bütçesinin hangi görevleri baflarmas›n›n beklendi¤ini aç›klayabilecek,
Devlet bütçesi ve özel kurulufl bütçesi ile aras›ndaki farklar› ay›rt edebilecek,
Devlet bütçesi ile ilgili teorik yaklafl›mlar› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Devlet Bütçesi
Klasik Bütçe ‹fllevleri
Mali ‹fllev
Siyasi ‹fllev
Hukuki ‹fllev

•
•
•
•
•

Denetim ‹fllevi
Ça¤dafl Bütçe ‹fllevleri
Kaynak Tahsisi ‹fllevi
Gelir Da¤›l›m› ‹fllevi
‹ktisadi ‹stikrar ‹fllevi

‹çindekiler

Devlet Bütçesi

Devlet Bütçesi
Özellikleri ve
‹fllevleri

• DEVLET BÜTÇES‹ KAVRAMI VE
ÇEfi‹TL‹ TANIMLARI
• BÜTÇEN‹N KLAS‹K ‹fiLEVLER‹
• BÜTÇEN‹N ÇA⁄DAfi ‹fiLEVLER‹

Devlet Bütçesi Özellikleri ve
‹fllevleri
DEVLET BÜTÇES‹ KAVRAMI VE ÇEfi‹TL‹ TANIMLARI
Genel ekonomi içerisinde hizmetler, özelliklerine göre kamu kesimi veya özel kesim taraf›ndan yerine getirilir. Özel kesim taraf›ndan yap›lmayan hizmetler, kamu
kesimi taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bütçe en basit biçimiyle, kamu kesiminin üretti¤i
hizmetlerin finansman arac›d›r. Tarihsel süreç içinde devletlerin yürüttükleri kamu
hizmetlerinin artmas› ve mevcut kamu hizmetlerinin standartlar›n›n yükseltilmesi
zorunlulu¤u, kamu hizmetlerinin maliyeti ve toplam ülke ekonomisi içindeki pay›n›n sürekli artmas›na neden olmufltur. Artan kamu giderleri ve art›r›lmas› zor olan
kamu kaynaklar› aras›nda bir denge kurma zorunlulu¤u, devletleri bütçe yapmaya
zorlam›flt›r.
Devletin kamu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için harcama yapt›¤›n› ve bu harcamalar› da kamu geliriyle finanse etmesini yukar›da aç›klad›k. Devletin bu süreçte
planlama yapmas›, hangi ihtiyaçlar› karfl›layaca¤›n› belirlemesi ve bu ihtiyaçlar›
hangi kamu gelirleriyle karfl›layaca¤›n› belirleyip kamu harcamalar› ve kamu gelirleri aras›ndaki dengeyi sa¤lamas› gerekir. Kamu önceliklerinin belirlendi¤i, gelece¤e yönelik tahmin ve plan yap›lmas› teorik olarak bu aç›klamay› bütçe kavram›na götürmektedir.
Ülkemizde ise Osmanl›n›n son dönemlerinde bütçe kelimesi baz› belgelerde
kullan›lm›fl olsa da genellikle “muvazene defteri”, “muvazene-i maliye” ve “muvazene-i umumiye” gibi kavramlar daha yayg›n kullan›lm›flt›r. 1961 Anayasas›’ndan
bafllayarak yerleflik bir kavram olarak bütçe kelimesi kullan›lm›flt›r.
Bütçe kavram›; devletin gelir ve gider belgeleri, yürütmenin buldu¤u mali kaynaklarla bu kaynaklar›n kullan›lma gereksinmesini kapsamaktad›r. Bütçe kavram›n›n ilk gelifliminde siyasi ve hukuki niteli¤i a¤›r basarken günümüzde bunlara ekonomik nitelik de eklemifltir. Bütçelerin hükümetler taraf›ndan haz›rlan›p parlamento taraf›ndan onaylanmas› siyasi niteli¤ini oluflturmaktad›r. Bütçe sürecinin belirli
yasal çerçevede yürütülmesi ise hukuki niteli¤ini vurgulamaktad›r. Daha sonralar›
geliflen müdahaleci devlet, sosyal devlet anlay›fl›yla bütçenin ekonomik niteli¤i de
kazand›¤›n› görmekteyiz. Özellikle bütçenin, var olan s›n›rl› kaynaklarla insanlar›n
ve toplumlar›n gereksinmelerini karfl›layabilmeye çal›flmas› ve ekonomiye yön verip ekonomik istikrars›zl›klar› gidermeye çal›flmas› ekonomik özelli¤i ön plana ç›karmaktad›r.
Devlet bütçesinin tan›m› yap›lmaya çal›fl›ld›¤›nda çeflitli yazarlar›n farkl› tan›mlar
yapt›¤›n› görmekteyiz. Her bir yazar bütçenin farkl› özelliklerini vurgulamaktad›r.

1961 Anayasas›’ndan
bafllayarak yerleflik bir
kavram olarak bütçe
kelimesi kullan›lm›flt›r.
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Devlet Bütçesi

Günümüz ça¤dafl bütçeleri
bu tan›mlamalar›n hepsini
kapsamaktad›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

“Bütçe nedir?” sorusuna verilen baz› yan›tlar flunlard›r:
• Bütçe, en basit olarak gelir giderleri gösteren bir dokümand›r.
• Bütçe, gelecekte devletin harcayaca¤› paralarla toplayaca¤› gelirlerin tahmindir.
• Bütçe, kaynaklarla amaçlara ulaflmak için bir araçt›r.
• Bütçe, fiyat etiketli bir hedef s›n›flamas›d›r.
• Bütçe, kaynaklar›n s›n›rl› olmas› ve ihtiyaçlar›n sonsuz olmas› nedeniyle alternatif hizmetler aras›nda tercih yapma mekanizmas›d›r.
• Bütçe, tercihlerin amaçlara ulaflmak üzere koordine edilmesi anlam›nda bir
pland›r.
• Bütçe, amaçlara nas›l ulafl›laca¤›n› gösteren ayr›nt›l› bilgi içeriyorsa bir çal›flma plan›d›r.
• Bütçe, yürütme organ› ile halk aras›nda yap›lan bir sözleflmedir.
Görülece¤i üzere çeflitli yazarlar bütçenin çeflitli özelliklerini ön plana ç›karan tan›mlamalar yapm›fllard›r. Bu tan›mlamalar›n hepsi do¤rudur ancak ayn›
zamanda eksiktir. Çünkü günümüz ça¤dafl bütçeleri bu tan›mlamalar›n hepsini
kapsamaktad›r.
Bütçe kelimesi, Latince “bulga” kelimesinden gelmektedir. Bu kavram›n ‹ngilizce karfl›l›¤› “budget” veya “balance”t›r. “Budget” kelimesi dünyada yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bu kelime, kavram›n ortaya ilk ç›kt›¤› ‹ngiltere’de
“para çantas›” karfl›l›¤› kullan›lm›flt›r. “Budget”, ‹ngiltere’de Hazine Bakan›n›n bütçeyi Parlamentoya sunulmak için tafl›d›¤› ve bütçe evraklar›n› bulunduran çantay› ifade etmifltir. Daha sonralar› bütçe kelimesi, günümüzdeki anlam›yla kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Klasik anlamda bütçe flöyle tan›mlanabilir;
Devlet bütçesi “kamu kurum ve kurulufllar›n›n, belirli bir dönem için gelir ve
giderlerini tahmin eden, bunlar›n uygulanmas›na önceden izin veren hukuki bir
doküman”d›r. Görülece¤i gibi klasik tan›m, bütçenin siyasi ve hukuki niteli¤ini
vurgulamaktad›r. Ancak bütçenin ifllevleri, okundu¤unda anlafl›laca¤› gibi bütçenin tan›mda yer almas› gereken baflka nitelikleri de vard›r. Dolay›s›yla ça¤dafl anlamda bütçe tan›m› için, bütçelerin kaynaklar› etkin tahsis eden, gelir da¤›l›m›nda
adaleti ve ekonomik istikrar› sa¤layan bir araç olarak kullan›lmas› da klasik tan›m
içersine yerlefltirilmelidir. Böylece bütçe, klasik maliyecilerin anlad›¤› dar kapsaml› bir mali denge arac› olmaktan ç›k›p ekonomik denge arac› olmaya geçifliyle niteli¤i ve kapsam› geniflletilmektedir.
SIRA
S‹ZDE
Devlet bütçesi
nas›l
tan›mlanabilir?

Bütçe kavram›yla ilgili olarak farkl› tan›mlar mevcuttur. Paul Leroy-Beaulieu’a
D Ü fi Ü N E L ‹ M
göre bütçe “Belirli bir dönemde toplanacak gelirler ile yap›lacak giderlerin tahmini ve karfl›laflt›rmal› cetveli oldu¤u kadar yetkili organlar taraf›ndan bu giderlerin
R U
yap›lmas› veS oO gelirlerin
toplanmas› için verilen izindir.” fleklindedir.
Frans›z maliyeci Edgar Allix bütçeyi “Devletin belli bir süre içindeki gelir ve giderlerini tahmini
belirleyen, gelirin toplanmas›na giderin yap›lmas›na izin
D ‹ K K Aolarak
T
veren bir tasarruftur.” fleklinde tan›mlam›flt›r.
Rene Stourm’un tan›m›: “Devlet bütçesi, kamu gelirleri ile giderlerinin önceden
SIRA S‹ZDE
verilmifl iznini (tahmin ve onay) kapsayan bir tasarruftur.”
Prof.Dr. Gülay Coflkun’un bütçenin ça¤dafl özelliklerini de içeren genifl bir tan›m› ise “Bütçe,
en genifl ulusal amaçlara hizmet etmek gayesiyle kaynaklar›n kaAMAÇLARIMIZ
mu ve özel sektörlere da¤›l›m›n› yapar; ulusal ekonominin geliflmesi, tam çal›flma,
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fiyat istikrar› ve ödemeler dengesinin olumluya gidebilmesi için devletin harcamalar›n› ve gelirlerini aksettiren ekonomik bir belgedir; mevcut veya yeni hizmet
programlar›na ödenek sa¤lanmas› ve gelirlerdeki (vergiler) hukuki de¤ifliklikleri
için yürütmenin yasama organ›ndan taleplerini teflkil eder; Hükümetin geçmifl y›llarda yapt›¤› harcamalar›n›n yasama organ› ve kamuoyunda hesab›n› veren bir rapordur.” biçimindedir.
1 May›s 1862 tarihli Frans›z Kararnamesi’nden al›nan ve 26 May›s 1927 tarihli ve
1050 say›l› Muhasebe-i Umumiye Kanunu’muzun 6. maddesinde yer alan tan›m:
“Bütçe, devlet daire ve kurulufllar›n›n bir y›ll›k gelir ve gider tahminlerini gösteren
ve bunlar›n uygulama ve yürütülmesine izin veren bir kanundur.” fleklindedir.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3’üncü maddesinin f
bendine göre bütçe “belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerin tahmini ile bunlar›n
uygulanmas›na iliflkin hususlar› gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlü¤e konan belgeyi” ifade etmektedir.
Bütçe en genifl ulusal amaçlara hizmet etmek gayesiyle kaynaklar›n kamu ve
özel sektörlere da¤›l›m›n› yapar; ulusal ekonominin geliflmesi, tam çal›flma, fiyat istikrar› ve ödemeler dengesinin olumluya gidebilmesi için devletin harcamalar›n› ve
gelirlerini aksettiren ekonomik bir belge kavramlar› bulunur.
Devlet bütçesi 5018 say›l› Kamu Mali yönetimi ve Kontrol KanunundaSIRA
nas›lS‹ZDE
tan›mlanm›flt›r?

BÜTÇEN‹N KLAS‹K ‹fiLEVLER‹

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Bütçenin Mali ‹fllevi

S O R U üzerine alBütçenin en eski ve en ola¤an ifllevlerinden biri mali ifllevdir. Devletin
m›fl oldu¤u baz› görevler vard›r. Kamu Maliyesi derslerinden hat›rlayaca¤›n›z üzere devletler en az›ndan jandarma devlet anlay›fl› içersinde iç veD ‹ d›fl
hizK K Agüvenlik
T
metlerini yerine getirmektedir. Bu hizmetlerin gerektirdi¤i baz› giderlerin yap›lmas› da zorunludur. ‹flte mali ifllev, devlet hizmetlerinin gerektirdi¤i maliyetleri ve
SIRA S‹ZDE
bunlar›n finansman›n› zorunlu k›lmaktad›r. Elbette bu giderler ve gelirler aras›nda
bir denge kurulmas›n› da gerektirmektedir.
Klasik iktisadi düflüncenin gere¤i olarak eskiden, devlet AMAÇLARIMIZ
hizmetlerinin finansman›n›n sadece vergilerle yap›lmas› istenirken günümüzde kamu hizmetlerinin finansman›nda vergiler önemli bir pay almas›na ra¤men vergi d›fl› farkl› gelirler de
kullan›lmaktad›r. Hatta klasik iktisatç›lar›n tamamen reddetti¤i Kborçlanma
‹ T A P da günümüzde devletin finansman›nda oldukça yayg›n bir biçimde kullan›labilmektedir.
Bütçenin mali ifllevi, devlet hizmetlerinin gerektirdi¤i maliyetleri ve bunlar›n finansman›n› zorunlu k›lmaktad›r. Elbette bu giderler ve gelirler
T E Laras›nda
E V ‹ Z Y O N bir denge
kurulmas›n› da gerektirmektedir.

S O R U
Bütçenin en eski ve en
ola¤an ifllevlerinden biri
mali ifllevdir
D‹KKAT

N N

Bütçenin Siyasal ‹fllevi

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

Dünya tarihinde ilk bütçelerin yap›lma nedeni, devletin hangi hizmetleri yapaca¤›n› ve bu hizmetlere halk›n katk›s›n›n ne olaca¤›n› belirlemek arzusudur. Bu nedenle de bütçenin ortaya ç›k›fl›n›n temel nedeni “siyasal”d›r. Siyasi rejimlerin en
yayg›n› olan demokrasilerin geliflmesinde de bütçelerin etkisi çok fazlad›r.
Temsili demokrasilerde parlamentolar, halk›n isteklerini ve ihtiyaçlar›n› ortaya
koyar. Hükümetler de halk›n bu isteklerini bütçe arac›l›¤›yla gerçeklefltirmeyi amaç
edinmifl siyasal bir organd›r. Hükümetler politikalar›n› bürokrasiye uygulatarak
halk›n isteklerini karfl›lam›fl olmaktad›r. Hükümetlerin siyasi tercihlerinin parla-

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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Demokratik olmayan
toplumlarda bütçenin siyasi
ifllevinden bahsedilemez.

mentolar arac›l›¤›yla onaylanmas› ve uygulanmas› bütçenin siyasi ifllevini aç›klamaktad›r. Parlamentolarda, hükümetlerin haz›rlay›p getirdi¤i bütçelerin onaylanmas›, bir yandan bütçenin uygulanmas›na izin verirken di¤er yandan hükümete de
bir anlamda güvenoyu verilmektedir. Çünkü bütçenin parlamentoda onaylanmamas› hâlinde hükümet politikalar›n› uygulama olana¤›n› yitirmektedir. Dolay›s›yla
parlamento hükümetin politikalar›n› be¤enmedi¤ini ifade etmifl olmaktad›r ki bunun anlam› güvensizliktir.
Bütçenin siyasi ifllevi sadece demokratik ülkelerde geçerlidir. Çünkü halk›n isteklerinin ve r›zas›n›n bütçelerde yer bulabilmesi ancak demokratik haklar›n kullan›m›yla gerçekleflebilmektedir. Örne¤in baz› bask› gruplar›n›n, temsil ettikleri
grubun istekleri ve ç›karlar› için lobi faaliyetleri yapmas›, konferanslar düzenlemesi veya gösteriler yapmas› demokratik yöntemlerle bütçelerin etkilenmesine örnektir. Ancak örne¤in totaliter rejimlerde bütçe yap›lsa bile, bu bütçeler halk›n demokratik haklar› kullanmas› söz konusu olmad›¤› için büyük olas›l›kla sadece diktatörün istedi¤i ve flekillendirdi¤i bütçe olacakt›r. Devlet bütçelerinden siyasi olarak
beklenen görev, halk›n istekleriyle uyumlu ve halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir
araç olmas›d›r.
Bütçenin siyasi ifllevi sadece demokratik ülkelerde geçerlidir. Çünkü halk›n isteklerinin ve r›zas›n›n bütçelerde yer bulabilmesi ancak demokratik haklar›n kullan›m›yla gerçekleflebilmektedir

Bütçenin Hukuki ‹fllevi
Bütçenin klasik tan›m›nda yer alan bir unsur da bilindi¤i üzere bütçenin hukuki bir
doküman olmas›d›r. Gelir toplanmas›, gider yap›lmas›, borç al›nmas› gibi bütçe uygulamas›yla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dal›, mali hukuktur. Mali hukuk kapsam›nda devlet gelirlerine ve giderlerine dayanak oluflturan tüm yasalar, bütçenin
haz›rlanmas›na, uygulanmas›na, denetlenmesine iliflkin yasalar, Say›fltay Yasas›,
kesin hesap kanunlar›, vergi yasalar› ve borçlanma yasalar›, d›fl ülkelerle yap›lan
mali anlaflmalar yer almaktad›r. Elbette bu yasalar›n bafl›nda anayasalar gelmektedir. Çünkü bütçe hakk›yla ba¤lant›l› olan, yürütme ve yasama organlar›n›n konuya iliflkin s›n›rlar›n› çizen kurallar anayasalarda yer almaktad›r.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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SIRA S‹ZDE
Bütçenin hukuki
doküman olmas› ne demektir?

Tüm bütçe ifllemlerinin yukar›da say›lan yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere uyD Ü fi Ü N E L ‹ M
gun yap›lmas› ve uygun yap›lmayan ifllemleri ve kiflileri de cezaland›rmas› bütçenin hukuki ifllevidir. Hukuki ifllevin bir baflka aç›dan önemi, bütçe uygulamas›nda
S O R U
kamu ile vatandafllar
aras›nda ortaya ç›kabilecek uyuflmazl›klar›n da hukuki çerçevede ilgili yarg› organlar› taraf›ndan çözümlenmesidir.
1982 Anayasas›’nda
bütçe yasa olarak adland›r›lmas›na ra¤men bütçe yasas›n›n
D‹KKAT
hukuki niteli¤i hakk›nda farkl› görüfller vard›r. Baz› yazarlar, yasa yapma yöntem
ve tekni¤i bak›m›ndan bütçelerin di¤er yasalardan hiçbir fark›n olmad›¤›n› belirtir.
SIRA S‹ZDE
Buna göre bütçe; yürütme organ›nca haz›rlan›r, yasama organ›nda önce ilgili komisyonda daha sonra genel kurulda görüflülür ve yasalafl›r. Bu nedenle bütçenin
hukuki niteli¤inin
yasa olmas› gerekmektedir. Çünkü di¤er yasalar›n yap›lmas›yla
AMAÇLARIMIZ
bütçenin yap›lmas› aras›nda genelde bir fark yoktur. Özellikle baz› hukukçular
bütçe kanunlar›n›n biçimsel olarak yasaya benzemesine ra¤men yasa olamayaca¤›n› iddia etmektedirler.
Çünkü yasalar›n sürekli, düzenleyici, yasaklay›c› ya da ceK ‹ T A P
zaland›r›c› nitelikte hükümleri ve nitelikleri tafl›mayan metinler olmas› gerekmekte
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ancak bütçelerde bunlar yer almamaktad›r. Bu nedenle bütçelerin hukuki niteli¤i
bir flart tasarruf veya idari tasarruftur.
Bütçenin hukuksal niteli¤i konusunda iki farkl› görüfl aras›nda yer alan bir görüflte, bütçenin gider k›sm›n›n idari tasarruf, gelir k›sm›n›n ise yasa oldu¤u biçimindedir. Bütçenin gider k›sm›n›n hukuki de¤eri bir meclis karar› ve bir flart tasarruftur çünkü y›l içersinde yasada görülen ödenek miktarlar› idarenin iste¤i gere¤i de¤iflebilmektedir. Buna karfl›l›k bütçe gelirlerine iliflkin olarak bütçe yasas›, vergi yasalar›n›n ve her türlü mali yükümlülükler getiren yasalar›n bir y›ll›k sürede de
(mali y›l veya bütçe y›l›) yeniden uygulanmas›na izin veren bir yasad›r. Dolay›s›yla bütçe kanunlar›, hukuksal aç›dan karma bir nitelik tafl›maktad›r.

Bütçenin Denetim ‹fllevi
Bütçenin klasik anlamdaki tan›m› düflünüldü¤ünde bütçenin denetim ifllevi de hemen anlafl›lacakt›r. Çünkü bütçenin tan›m›nda yer alan gelir ve giderlerin uygulanmas›na önceden izin veren bir belge olmas› sonucunda, verilen bu iznin de nas›l
kullan›ld›¤›n›n denetlenmesini gerektirmektedir. Bir baflka deyiflle parlamento hükümete vermifl oldu¤u uygulama iznini en az›ndan mali y›lsonunda denetlemek isteyecektir. Bu denetim siyasi denetim olarak adland›r›lmaktad›r.
Bilindi¤i gibi devlet bütçeleri ülke ekonomilerinde oldukça önemli büyüklüklere sahiptir. Çeflitli ülkelerde GSMH’nin yaklafl›k %20’si ile %60’› aras›nda paya sahiptir. Bu kadar büyük bir paran›n harcanmas›n›n ve paran›n toplanmas›n›n mali
y›l içersinde denetimin yap›lmas› gereklidir. Bireyler olarak biz para harcarken nas›l kontrollü olmaya çal›fl›yorsak devletin de ayn›, hatta daha fazla, özen göstermesi gerekmektedir. Bu denetim ayn› zamanda görevini yapan ve yapmayan kamu
görevlilerini belirlemek için de kullan›lmaktad›r. ‹darenin kendi kendini denetlemesi anlam›nda yönetsel veya idari denetim olarak adland›r›lmaktad›r.
Devlet bütçesinin bir yandan büyüklü¤ü aç›s›ndan, di¤er yandan kamu paras›n›n kullan›lmas› aç›s›ndan etkin kullan›lmas› gerekmektedir. En az kaynakla en
fazla sosyal fayday› sa¤layacak biçimde bütçe uygulamas›n›n yap›lmas› etkinlik denetimi olarak adland›r›lmaktad›r. Günümüzde bu denetim biraz daha gelifltirilerek
‹ngilizce karfl›l›¤› (effectiveness, efficiency and economy) 3E olarak k›salt›lan ve
Türkçeye de verimlilik, etkililik ve tutumluluk yani VET olarak çevrilen denetim
türü gelifltirilmifltir.
SIRA S‹ZDE
En fazla sosyal fayday› sa¤layacak biçimde bütçenin uygulama ne demektir?

4

Bütçelerin hukuki ifllevinin gere¤i olarak mali y›l içersinde yap›lan tüm bütçe
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ifllemlerinin hukuki mevzuata uygun olmas› da gerekmektedir. Bütçe ifllemlerinin
hukuka uygun olup olmad›¤› ise ancak yap›lacak denetimle mümkündür. Bu deS O R U
netim de yasall›k, mevzuat veya biçimsel denetimi olarak adland›r›lmaktad›r.

BÜTÇEN‹N ÇA⁄DAfi ‹fiLEVLER‹

D‹KKAT

Bütçenin klasik ifllevleri yan›nda, günümüz modern devletlerinde ça¤dafl ifllevleri de bulunmaktad›r. Özellikle devlet anlay›fl›nda meydana gelen de¤iflmelerle
SIRA S‹ZDE
birlikte devlet bütçelerine klasik ifllevlerin d›fl›nda baz› yeni ifllevlerde yüklenmeye bafllanm›flt›r.
Devlet bütçeleri günümüzde kaynaklar› daha etkin tahsis
etmek, gelir da¤›l›AMAÇLARIMIZ
m›nda adaleti sa¤lamak, ekonomide istikrar› sa¤lamak, kamu yönetiminde bir araç
olarak kullan›lmak gibi yeni ifllevleri üzerine alm›flt›r.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Devlet anlay›fl›nda meydana
S Obirlikte
R U
gelen de¤iflmelerle
devlet bütçelerine klasik
ifllevlerin d›fl›nda baz› yeni
ifllevlerde yüklenmeye
D‹KKAT
bafllanm›flt›r. Devlet
bütçeleri günümüzde
kaynaklar› daha etkin tahsis
SIRA S‹ZDE
etmek, gelir da¤›l›m›nda
adaleti sa¤lamak,
ekonomide istikrar›
sa¤lamak, kamu
AMAÇLARIMIZ
yönetiminde bir
araç olarak
kullan›lmak gibi yeni
ifllevleri üzerine alm›flt›r.
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Kaynak Tahsisinde Etkinlik ‹fllevi
Bu ifllev, bir yandan kamu kesimi ve özel kesim aras›nda kaynak tahsisinde etkinli¤in sa¤lanmas›n› amaçlarken di¤er yandan kamu kesiminin yapaca¤› hizmetlerde
birbirine rakip ç›kar ve talepler aras›nda kaynak tahsis etmesini de amaçlar.
Hangi hizmetlerin kamu taraf›ndan, hangilerinin özel sektör taraf›ndan yap›laca¤›na karar verebilmek için, ne tür hizmetler hangi sektörde daha etkin üretilebilir sorusuna yan›t aranmal›d›r. Örne¤in kamu maliyesi derslerinden bilindi¤i üzere
ekonomilerde tam kamusal mallar olarak adland›r›lan mal/hizmetlerin özel sektörce üretilemedikleri bu nedenle de kamu kesimi taraf›ndan üretilmelerinin zorunlu
oldu¤unu bilinmektedir. Bir baflka deyiflle kamu mallar›, kamu kesiminde daha etkin üretilmektedir.
Tam kamusal mallar›n yan›nda yar› kamusal mallar olarak adland›r›lan mal ve
hizmetlerde de özel sektör ya eksik kaynak tahsis etmekte ya da afl›r› kaynak tahsis etmektedir. Örne¤in temel e¤itim hizmetleri tamamen özel sektöre b›rak›lm›fl
olsa yeterli geliri olamayan ailelerin çocuklar› okuma olana¤› bulamayacak, dolay›s›yla e¤itimsiz kalacakt›r. Bu nedenle bu eksik e¤itim hizmetini devletin tamamlamas› gerekmektedir. Benzer biçimde sigara, içki gibi toplum sa¤l›¤›na zararl›
mallarda da devletin hiçbir müdahalede bulunmad›¤› düflünülürse özel sektörün
sadece kâr (kazanç) motivasyonu ile bu tür mallara fazla kaynak tahsis edece¤i
tahmin edilebilir. Bu nedenle, devletin bu afl›r› kaynak tahsisini azaltmak için baz›
görevler üstlenmesi gerekmektedir.
Yine özel sektörün kaynak tahsisinde etkinli¤i sa¤layamad›¤› bir baflka konu
d›flsall›klard›r. Bilindi¤i üzere d›flsall›klar, iki ekonomik birimin ekonomik faaliyetinden üçüncü kiflilerin fiyat mekanizmas› d›fl›nda fayda veya zarar görmesidir.
D›flsall›k, fayda veya zarar biçimde, ortaya ç›kt›¤›nda özel sektörün kaynaklar› ya
eksik ya da fazla tahsis etti¤i bilinmektedir. Bir baflka deyiflle özel sektör etkin kaynak tahsisi yapamamaktad›r. Bu nedenle yine devletin bu konuda bütçeleri arac›l›¤› ile baz› görevler üstlenmesi gerekmektedir.
Piyasa ekonomileri, bazen tam rekabetçi çal›flmamaktad›r. Tam rekabet koflullar›n›n geçerli olmad›¤› piyasalarda, örne¤in monopol piyasalar›nda devletin, kaynaklar›n etkin tahsis edilmesi için baz› görevler üstlenmesi gerekmektedir. Benzer
sorun, ölçe¤e göre artan getirili endüstrilerde de ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü bu tür
endüstrilerde de tekelleflme e¤ilimi yüksektir.
Kaynak tahsisinde etkinsizlik ortaya ç›karan bir baflka konu risk ve belirsizliktir. Gelecekle ilgili ortaya ç›kan risklere karfl› bugünden önlem almak gerekmektedir. Ancak, gelecekle ilgili belirsizlikler bugünden rasyonel karar almay› engellemektedir. Örne¤in her bireyin çal›flma gücü do¤al yollardan bir gün sona erecektir. Do¤al yollardan olmasa bile gelecekte çal›flma gücünü yitirme (ifl kazas›, sakatlanma, çal›flamaz duruma getirecek bir hastal›k gibi) riskiyle karfl› karfl›yad›r. Çal›flma gücünün yitirilmesiyle en az›ndan bakmakla yükümlü oldu¤u, çocuklar› efli,
anne ve babas›n›n zor durumda kalmas›na neden olabilecektir. Bireylerden bu
risklere karfl› bugünden önlem almas›n› zorlamak gerekmektedir. Bu nedenle söz
konusu riskler özellikle sosyal riskler ise kamu kesiminin bütçeleri arac›l›¤› bu etkinsizlikle mücadele etmesi gerekmektedir.
Kamu kesimi kendi içinde, hangi hizmetleri üstlenece¤ine, hangi hizmetlere
daha fazla hangilerine daha az kaynak tahsis edece¤ine karar vermesi gerekmektedir. Devletin elindeki kaynaklar›nda k›s›tl› olmas› ve toplumsal ihtiyaçlar›n da
sonsuz oldu¤u düflünülürse tercih yapmak zorunda oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
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Gelir Da¤›l›m›nda Adalet ‹fllevi
Serbest piyasa ekonomileri, devlet taraf›ndan herhangi bir düzenleme yap›lmad›¤›nda gelir da¤›l›m›n› bozdu¤u bilinmektedir. Gelir da¤›l›m›n›n gittikçe bozulmas›n›n toplumsal huzursuzluklar yarataca¤› bilindi¤ine göre, devletin bütçeleri arac›l›¤› ile gelir da¤›l›m›n› düzeltme görevini üstlenme gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Günümüzde devletlerin zaman zaman “modern Robin Hood” olarak davranmas› gerekti¤i söylenmektedir. Bir baflka deyiflle devletin zenginden daha çok al›p genifl halk kesimlerine hizmet götürmesi gerekti¤i söylenmektedir. Devletler bu biçimde bir politika izlerlerse gelir da¤›l›m›nda nispi bir düzelme ortaya ç›kacakt›r.
Bilindi¤i üzere gelir da¤›l›m› türleri oldukça çeflitlidir: bireysel gelir da¤›l›m›,
sektörel gelir da¤›l›m›, bölgesel gelir da¤›l›m› gibi. Devlet bütçeleri arac›l›¤›yla siyasi irade isterse bütün gelir da¤›l›m› türlerinde bir iyileflme sa¤layabilir. Toplad›¤›
vergiler, verdi¤i hizmetler, harcad›¤› paralarla gelir da¤›l›m›nda adaleti sa¤lamas›
oldukça kolayd›r.

Ekonomik ‹stikrar ‹fllevi
Serbest piyasalar›n baz› ekonomik koflullarda, ekonomik istikrar› sa¤layamad›¤›
veya koruyamad›¤› bilinmektedir. Ekonomiler zaman zaman depresyonist bask›lar
alt›nda, baflka zamanlarda ise enflasyonist etkiler alt›nda kalmaktad›r. Bu ve buna
benzer ekonomik sorunlar› devletlerin bütçeleri arac›l›¤›yla çözmeye çal›flmas› gerekmektedir. Ekonomik istikrar› sa¤lama kavram› tam istihdam› sa¤lanmay›, fiyat
istikrar›n› sa¤lanmay›, ödemeler dengesini sa¤lanmay› ve ekonomik kalk›nmay›
sa¤lamay› kapsamaktad›r.
Ekonomilerde eksik istihdam koflullar› geçerli olabilmektedir. Günümüzde, özellikle iflgücü piyasas›nda iflsizli¤in yayg›n bir sorun olarak tüm ülkelerde yafland›¤›
görülmektedir. ‹flsizlik sorunun piyasa ekonomileri taraf›ndan çözümlenememesi
hâlinde kamu kesiminin yine devlet bütçesi ile iflsizlikle mücadele etmesi gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Benzer biçimde yayg›n bir fiyat istikrars›zl›¤› olan enflasyon sorunu da kamu kesiminin müdahalesi olmadan çözümlenmesi oldukça güçtür.
D›fl ödemeler dengesinin önemli bir k›sm›n› oluflturan d›fl ticaret aç›¤› ele al›n›rsa ithalatla ihracat aras›ndaki aç›¤›n kapat›labilmesi için devlet müdahalesi kaç›n›lmaz olabilmektedir. Uluslararas› anlaflmalar›n el verdi¤i ölçüde, ithalat›n s›n›rland›r›lmas› için vergileme, ihracat› teflvik için vergi iadesi gibi uygulamalar d›fl ticaret aç›¤›n›n ve böylece de d›fl ödemeler dengesinin sa¤lanmas›na yönelik uygulamalara sadece birer örnektir.
Kalk›nmay› sa¤lama veya sürdürülebilir ve istikrarl› bir büyüme için yine devlet bütçelerine görev yüklenmektedir. Bu anlamda baz› sektörlerin teflvik edilmesi, bütçelerde alt yap› hizmetlerini desteklemek ve daha fazla yat›r›m yapmak gerekebilmektedir. Vergi teflvikleri veya ucuz kredi sa¤lanmas› iktisadi kalk›nman›n
sa¤lanmas› da büyümeye yönelik önemli roller oynamaktad›r.
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Özet
Devlet bütçesinin klasik anlamda birçok tan›m›ndan ortaya ç›kan ortak tan›m flöyle yap›labilir: Bütçe, kamu kurum kurulufllar›n›n belirli bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden bunlar›n yürütülüp uygulanmas›na
önceden izin veren hukuki bir belgedir. Ça¤dafl anlamda ise klasik tan›m içersine; kaynaklar›n etkin kullan›m›n› sa¤lama, gelir da¤›l›m›n› düzeltme, ekonomik istikrar› sa¤lama gibi unsurlar›nda eklenmesi gerekmektedir.
Klasik anlamda devlet bütçesinden baflarmas›n› istedi¤imiz görevler; siyasi, hukuki, mali ve denetim görevleridir. Siyasi ifllev, yasama organ›nda parlamenterler ve
siyasi partiler halk›n isteklerini aç›klamalar›yla ortaya
ç›kmaktad›r. Hükümetler, vatandafllar›n isteklerini hükümet programlar› hâline getirip bütçe arac›l›¤›yla bürokrasiye uygulatmay› amaçlam›fl ve üstlenmifl bir siyasal giriflimcidir.
Hukuki ifllev ise ilk olarak her ülkede bütçeye iliflkin
temel yetkilerin, ilkelerin ve hukuksal s›n›rlar›n ilgili ülkelerin anayasas›nda belirlenmesinde belirginleflir. Çünkü yürütme ve yasama organlar›n›n konuyla iliflkin karfl›l›kl› yetki s›n›rlar›n› çizen kurallar›n anayasal çerçevede uygulamaya konulmas› istenir. Ayr›ca bütçe uygulamas›nda, kamu yönetimi birimleri ve vatandafllar aras›nda ortaya ç›kan uyuflmazl›klar da yarg› organlar› taraf›ndan çözümlenmektedir.
Bütçelemenin mali ifllevi ise devletin giderleri için alternatif gelir kaynaklar›n›n bulunmas›n› ve gelir ve giderle aras›nda bir denge kurulmaya çal›fl›lmas›n› ifade
etmektedir.

Bütçenin denetim ifllevi ise kamu hizmetlerinin amaçlar› en iyi gerçeklefltirecek biçimde kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n ve amaçlara yönelik harcama ve gelirlerin
yasalara uygun bir biçimde olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› ve sonuçlar›n›n ortaya konmas›n› içermektedir.
Ça¤dafl anlamda devlet bütçesinden baflarmas›n› istedi¤imiz görevler ise kaynak tahsisinde etkinli¤i sa¤lama, ekonomik istikrar› sa¤lama, gelir da¤›l›m›nda adaleti sa¤lama ve kamu yönetimine yard›mc› olma olarak
s›ralanabilir.
Kaynak tahsisinde etkinli¤i sa¤lama, kamu ve özel sektörün üretimi ile sosyal faydan›n en çok olmas› için çal›fl›lmas›n› gerektirir. Sosyal fayday› artt›rmak için kamu kesiminin hangi ihtiyaçlar› karfl›lamas› gerekti¤i, hangilerini
özel sektöre b›rakmas›n›n do¤ru olaca¤›n› araflt›r›p bütçelerin buna göre düzenlemesi gerekmektedir.
Gelir da¤›l›m›nda adaleti sa¤lama ifllevi de piyasa ekonomisine herhangi bir müdahale olmad›¤›nda gelir da¤›l›m›n› bozucu etkiler yaratt›¤›, dolay›s›yla gelir da¤›l›m›n› düzeltmede devlete bir ifl düfltü¤ü ile ilgilidir. Elbette bu adaletsizli¤i giderilmesinde devlet bütçeleri
kullan›lacakt›r.
‹ktisadi istikrar› sa¤lama ifllevi ise fiyat istikrar›n› sa¤lama, tam istihdam› sa¤lama, ödemeler dengesini sa¤lama ve ekonomik kalk›nmay› sa¤lama fleklinde s›n›fland›r›labilir. Piyasa ekonomilerinin bu ekonomik sorunlar› tam anlam›yla çözememesi ve sorunlar› daha da kötülefltirmesi hâlinde devletin bütçesini kullanarak bu
sorunlarla mücadele etmesi gerekmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi devlet bütçesi kavram›n› çeflitli tan›mlar›ndan ç›kan sonuç de¤ildir?
a. Ayr›nt›l› gelir kaynaklar› ve giderleri kapsamas›
b. Gelir gider tahmini olmas›
c. Belirli bir dönem için yap›lmas›
d. Yetki veren bir yasa olmas›
e. Devlet mallar›n› kapsamas›
2. Hükümetlerin vergi ödeyicisi bireylerin taleplerini
bütçe yoluyla üstlenmesi bütçenin ifllevlerinden hangisi kapsam›ndad›r?
a. Siyasi
b. Ekonomik
c. Hukuki
d. Mali
e. Ça¤dafl
3. Devletin bütçe yoluyla mal ve hizmet üretmesi ve
ayn› zamanda yar› kamusal mal ve hizmetlerde özel
sektörü tamamlay›c› rol oynamas› hangi bütçe ifllevi
kapsam›ndad›r?
a. Gelirlerin da¤›l›m›
b. ‹ktisadi istikrar
c. Kaynak tahsisi
d. ‹ktisadi büyüme
e. Denetim
4. Bütçedeki harcama ve gelirler aras›nda mali denge
(mali iliflki) oluflturmay› sa¤layan bütçe ifllevi hangisidir?
a. Denetim ifllevi
b. Hukuksal ifllevi
c. Mali ifllevi
d. Etkinlik ifllevi
e. Verimlilik ifllevi
5. Afla¤›dakilerden hangisi devlet borçlar›n›n uygulan›fl›n› düzenleyen hukuk dal›d›r?
a. ‹dare hukuku
b. Vergi hukuku
c. Özel hukuk
d. Mali hukuk
e. Genel hukuk

6. Klasik bütçe ifllevlerine hangisi dahil edilebilir?
a. Kaynak tahsisi ifllevi
b. Gelir da¤›l›m›n› düzenleme ifllevi
c. ‹ktisadi etkinlik ifllevi
d. ‹ktisadi kalk›nma ifllev
e. Mali ifllev
7. Afla¤›dakilerden hangisi ça¤dafl anlay›fl içerisinde
devlet bütçesine yüklenen görevlerden biri de¤ildir?
a. Ekonomik geliflmeyi sa¤lama
b. Tam çal›flmay› sa¤lama
c. Fiyat istikrar›n› sa¤lama
d. Ödemeler dengesini sa¤lama
e. Kamu harcamalar›na finansman sa¤lama
8. Sosyal refah devletini gerçeklefltirmek için bütçenin
ifllevlerinden hangisi öncelikle gereklidir?
a. Siyasi
b. Denetim
c. Kaynak tahsisi
d. Gelir da¤›l›m›
e. Kalk›nma
9. Enflasyon, deflasyonla ve cari aç›kla ekonomik mücadele bütçenin hangi ifllevi kapsam›ndad›r?
a. Kaynak tahsisi ifllevi
b. Gelir da¤›l›m› ifllevi
c. Mali ifllev
d. ‹ktisadi büyüme ifllevi
e. ‹ktisadi istikrar
10. Kamu harcamalar›na finansman sa¤lama afla¤›daki
ifllevlerden hangisiyle iliflkilidir?
a. Siyasal ifllev
b. Hukuki ifllev
c. Denetim ifllev
d. Mali ifllev
e. Ekonomik ifllev
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Yaflam›n ‹çinden

13.05.2005
Uzun dönemli bütçenin ifllevleri
Devletin her y›l haz›rlayaca¤› bütçeyle bir sonraki y›l
yapaca¤› harcamalar için Meclis’ten yetki almas› anayasal bir zorunluluktur. Bütçe yasalar› devletin yapaca¤›
harcamalar için s›n›rlar koyar. Vergi gelirleri tahmini
olarak bütçede yer al›r.
Her y›l yap›lan bütçeler kamu finansman›nda izlenecek
uzun dönemli stratejiler konusunda fazla bir bilgi vermezler. Cari y›lda kamu finansman›n›n nas›l flekillenece¤i konusunda y›ll›k bütçeler ipuçlar› verirler.
Uzun dönemli stratejiler ancak birden fazla y›l› kapsayan devlet bütçesi haz›rlamakla oluflturulabilir. Bu düflüncenin bir parças› olarak, 1960 Anayasas›’n›n getirdi¤i Befl Y›ll›k Plan uygulamas› zaman içinde en hafif deyimiyle yozlaflt›r›lm›flt›r. Plan›n ba¤lay›c›l›¤› olmad›¤› gibi, planlar haz›rlayan iktidarlar taraf›ndan dahi bir daha
bak›lmayan bir doküman hâlini alm›flt›r.
YARINI GÖRMEK
Uzun dönemli bütçe haz›rlanmas› ve uygulanmas› Befl
Y›ll›k Plan uygulamalar›ndan farkl› olmal›d›r. Ekonominin genel dengesinden çok, bütçe harcamalar›n›n yönlendirilece¤i alanlar saptanmal›, gelirlerin tahsis edilece¤i yap›sal alanlar belirlenmelidir.
Örne¤in, her y›l bütçe gelirlerindeki olas› reel art›fllar
emek maliyeti üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas›na
yönelik olarak feragat edilebilmelidir. Ayn› flekilde, sosyal güvenlik sisteminin finansman aç›klar›n›n toplan faiz d›fl› harcamalar›n içindeki pay› önce sabit, sonra da
indirilmeye çal›fl›lmal›d›r.
IMF ile son yap›lan standby düzenlemesinde sosyal güvenlik sisteminin aç›klar› konusunda bu yönde bir ad›m
at›lm›fl görünmektedir. Ama bunun nas›l gerçeklefltirilece¤i konusunda tüm bütçe kalemleri bilinmedi¤inden
fazla bir bilgimiz yoktur.
2001 Krizi’nden sonra çok y›l› kapsayan bütçe uygulamas›na geçilece¤i söylenmiflti. Henüz, bu konuda kamuoyunun dikkatine gelmifl somut ad›mlar at›lmad›. Bu
çeflit bir uygulamaya geçildi¤inde, iktidarlar›n kamu finansman› aç›s›ndan ellerindeki seçenekler çok daha iyi
görünecektir. ‹lerideki y›llar›n gelirlerini ipotek alt›na
alabilecek uygulamalar›n sonuçlar› daha iyi saptanabilecektir. K›sacas›, bugün al›nan kararlar›n yar›nki seçe-

nekleri nas›l k›s›tlayabildi¤i ve genel hedeflerden sapma olas›l›klar› çok daha iyi analiz edilebilecektir. Kamu
finansman›nda daha bilinçli kararlar al›nabilecektir.
KALICI ‹ST‹KRAR
Çok y›l› kapsayan bütçeler, inand›r›c› olduklar› taktir
de, ekonomik birimlerin ileriye dönük beklentilerini flekillendirme aç›s›ndan da önemli bir rol oynayacakt›r.
Ekonomik istikrara en büyük tehditlerden biri iktidarlar›n ileride kamu finansman›nda disiplini kaybedece¤i
beklentisidir.
Örne¤in, Amerikan ekonomisinin son dönemde risklerinin artm›fl olmas›nda bugünkü kamu finansman aç›klar› yan›nda, aç›klar›n gelecekteki olas› olumsuz gidiflat› çok büyük etkenlerdendir. Bu konuda inand›r›c› önlemlerin aç›klanmam›fl olmas› beklentileri daha da kötülefltirmektedir. Hâlbuki geçmiflte, çok y›l› kapsayan
bir program çerçevesinde bütçe aç›klar›n›n kapat›laca¤›
yönünde ad›mlar›n at›lmas› hem inand›r›c› olmufltu hem
de uzun dönem fiyat istikrar› içinde yüksek ekonomik
büyümenin gerçekleflmesine neden olmufltu.
Sürdürülebilir büyümenin gerçeklefltirilmesi ve ekonomik istikrar› tehdit edebilecek risklerin azalt›lmas› aç›s›ndan çok y›l› kapsayan bütçelerin haz›rlan›p ciddiyetle uygulanmalar› Türkiye ekonomisine her aç›dan çok
fley kazand›racakt›r.
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Okuma Parças›
UZUN DÖNEML‹ BÜTÇEN‹N ‹fiLEVLER‹
DEVLET‹N her y›l haz›rlayaca¤› bütçeyle bir sonraki y›l
yapaca¤› harcamalar için Meclis’ten yetki almas› anayasal bir zorunluluktur. Bütçe yasalar› devletin yapaca¤›
harcamalar için s›n›rlar koyar. Vergi gelirleri tahmini
olarak bütçede yer al›r.
Her y›l yap›lan bütçeler kamu finansman›nda izlenecek
uzun dönemli stratejiler konusunda fazla bir bilgi vermezler. Cari y›lda kamu finansman›n›n nas›l flekillenece¤i konusunda y›ll›k bütçeler ipuçlar› verirler.
Uzun dönemli stratejiler ancak birden fazla y›l› kapsayan devlet bütçesi haz›rlamakla oluflturulabilir. Bu düflüncenin bir parças› olarak, 1960 Anayasas›’n›n getirdi¤i Befl Y›ll›k Plan uygulamas› zaman içinde en hafif deyimiyle yozlaflt›r›lm›flt›r. Plan›n ba¤lay›c›l›¤› olmad›¤› gibi, planlar haz›rlayan iktidarlar taraf›ndan dahi bir daha
bak›lmayan bir doküman hâlini alm›flt›r.
YARINI GÖRMEK
Uzun dönemli bütçe haz›rlanmas› ve uygulanmas› Befl
Y›ll›k Plan uygulamalar›ndan farkl› olmal›d›r. Ekonominin genel dengesinden çok, bütçe harcamalar›n›n yönlendirilece¤i alanlar saptanmal›, gelirlerin tahsis edilece¤i yap›sal alanlar belirlenmelidir.
Örne¤in, her y›l bütçe gelirlerindeki olas› reel art›fllar
emek maliyeti üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas›na
yönelik olarak feragat edilebilmelidir. Ayn› flekilde, sosyal güvenlik sisteminin finansman aç›klar›n›n toplan faiz d›fl› harcamalar›n içindeki pay› önce sabit, sonra da
indirilmeye çal›fl›lmal›d›r.
IMF ile son yap›lan standby düzenlemesinde sosyal güvenlik sisteminin aç›klar› konusunda bu yönde bir ad›m
at›lm›fl görünmektedir. Ama, bunun nas›l gerçeklefltirilece¤i konusunda tüm bütçe kalemleri bilinmedi¤inden
fazla bir bilgimiz yoktur.
2001 Krizi’nden sonra çok y›l› kapsayan bütçe uygulamas›na geçilece¤i söylenmiflti. Henüz, bu konuda kamuoyunun dikkatine gelmifl somut ad›mlar at›lmad›. Bu
çeflit bir uygulamaya geçildi¤inde, iktidarlar›n kamu finansman› aç›s›ndan ellerindeki seçenekler çok daha iyi
görünecektir. ‹lerideki y›llar›n gelirlerini ipotek alt›na
alabilecek uygulamalar›n sonuçlar› daha iyi saptanabilecektir. K›sacas›, bugün al›nan kararlar›n yar›nki seçenekleri nas›l k›s›tlayabildi¤i ve genel hedeflerden sapma olas›l›klar› çok daha iyi analiz edilebilecektir. Kamu
finansman›nda daha bilinçli kararlar al›nabilecektir.

KALICI ‹ST‹KRAR
Çok y›l› kapsayan bütçeler, inand›r›c› olduklar› taktirde, ekonomik birimlerin ileriye dönük beklentilerini
flekillendirme aç›s›ndan da önemli bir rol oynayacakt›r.
Ekonomik istikrara en büyük tehditlerden biri iktidarlar›n ileride kamu finansman›nda disiplini kaybedece¤i beklentisidir.
Örne¤in, Amerikan ekonomisinin son dönemde risklerinin artm›fl olmas›nda bugünkü kamu finansman aç›klar› yan›nda, aç›klar›n gelecekteki olas› olumsuz gidiflat› çok büyük etkenlerdendir. Bu konuda inand›r›c› önlemlerin aç›klanmam›fl olmas› beklentileri daha da kötülefltirmektedir. Hâlbuki, geçmiflte, çok y›l› kapsayan
bir program çerçevesinde bütçe aç›klar›n›n kapat›laca¤›
yönünde ad›mlar›n at›lmas› hem inand›r›c› olmufltu hem
de uzun dönem fiyat istikrar› içinde yüksek ekonomik
büyümenin gerçekleflmesine neden olmufltu.
Sürdürülebilir büyümenin gerçeklefltirilmesi ve ekonomik istikrar› tehdit edebilecek risklerin azalt›lmas› aç›s›ndan çok y›l› kapsayan bütçelerin haz›rlan›p ciddiyetle uygulanmalar› Türkiye ekonomisine her aç›dan çok
fley kazand›racakt›r.
Kaynak: Buluto¤lu, Kenan (1988). Bütçe ve Kamu Harcamalar›, Filiz Kitabevi, ‹stanbul
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e
2. a
3. c
4. c
5. d
6. e
7. e
8. d
9. e
10. d

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçe Kavram›” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Siyasi ‹fllev” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Kaynak Tahsisi ‹fllevi”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Mali ‹fllevi” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Mali ‹fllevi” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Klasik ‹fllevler” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Mali ‹fllevi” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gelir Da¤›l›m› ‹fllevi”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ekonomik ‹stikrar ‹fllevi”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Mali ‹fllevi” konusunu
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›tlar›
S›ra Sizde 1
Devlet bütçesi “kamu kurum ve kurulufllar›n›n, belirli
bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden, bunlar›n uygulanmas›na önceden izin veren hukuki bir
doküman”d›r.
S›ra Sizde 2
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
bütçeyi “belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerin tahmini ile bunlar›n uygulanmas›na iliflkin hususlar› gösteren
ve usulüne uygun olarak yürürlü¤e konan belge” olarak tan›mlam›flt›r.
S›ra Sizde 3
Bütçenin klasik tan›m›nda yer alan bir unsur da bilindi¤i üzere bütçenin hukuki bir doküman olmas›d›r. Gelir
toplanmas›, gider yap›lmas›, borç al›nmas› gibi bütçe
uygulamas›yla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dal›
mali hukuktur. Mali hukuk kapsam›nda devlet gelirlerine ve giderlerine dayanak oluflturan tüm yasalar, bütçenin haz›rlanmas›na, uygulanmas›na, denetlenmesine
iliflkin yasalar, Say›fltay Yasas›, kesin hesap kanunlar›,
vergi yasalar› ve borçlanma yasalar›, d›fl ülkelerle yap›lan mali anlaflmalar yer almaktad›r.

S›ra Sizde 4
En az kaynakla en fazla sosyal fayday› sa¤layacak biçimde bütçe uygulamas›n›n yap›lmas› etkinlik denetimi
olarak adland›r›lmaktad›r.
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Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Devlet Bütçesi ilkelerini s›n›fland›rabilecek,
Devlet Bütçe ilkelerini aç›klayabilecek,
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe ilkelerini
aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Genellik ilkesi
Y›ll›k olma ilkesi
Bütçe tekli¤i ilkesi
Önceden izin ilkesi
Alenilik ilkesi
Anlafl›l›r olma ilkesi

•
•
•
•
•

S›n›rl› yetki ilkesi
Samimiyet ilkesi
Do¤ruluk ilkesi
Mali saydaml›k
Hesap verme sorumlulu¤u

‹çindekiler

Devlet Bütçesi

Devlet Bütçe ‹lkeleri

• BÜTÇE ‹LKELER‹N‹N
SINIFLANDIRILMASI
• BÜTÇEN‹N TEMEL ‹LKELER‹
• 5018 SAYILI KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹
VE KONTROL KANUNU’NA GÖRE
BÜTÇE ‹LKELER‹

Devlet Bütçe ‹lkeleri
BÜTÇE ‹LKELER‹N‹N SINIFLANDIRILMASI
Bütçe ilkeleri, klasik bütçe ilkeleri ve modern bütçe ilkeleri olarak ikiye ayr›labilir.
Genellik ilkesi, teklik ilkesi, y›ll›k olmas› ilkesi, önceden izin alma ilkesi, alenilik
ilkesi, anlafl›l›r olma ilkesi, samimiyet ilkesi, do¤ruluk ilkesi, denkli¤i ilkesi klasik
bütçe ilkeleridir. Klasik bütçe ilkeleri Neumark taraf›ndan s›n›fland›r›lm›flt›r. Neumark bütçe ilkelerini, statik ve dinamik ilkeler olarak ikiye ay›rm›flt›r. Statik bütçe
ilkeleri, bütçenin kapsam›n› ve fleklini ortaya koyan ilkelerdir. Dinamik ilkeler,
bütçenin haz›rlanmas›, onaylanmas› ve uygulanmas›n› ortaya koyan ilkelerdir. Statik bütçe ilkeleri flunlard›r:
i) Maddi ilke: Do¤rudan bütçenin kapsam›n› ilgilendiren genellik ilkesidir.
ii) fiekli ilkeler: Bütçe belgelerinin flekli ile ilgili olan birlik ve aç›kl›k ilkeleridir.
Neumark’a göre dinamik bütçe ilkeleri do¤ruluk, alenilik, önceden izin alma ve
tahsis ilkeleridir. Anlatt›klar›m›z› bir flekil yard›m›yla flu flekilde aç›klayabiliriz:
Neumark’a göre dinamik bütçe ilkeleri nelerdir?

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Statik Bütçe ‹lkeleri

S O R U
Dinamik Bütçe ‹lkeleri
D‹KKAT

Genellik ‹lkesi

Do¤ruluk ‹lkesi
SIRA S‹ZDE

Birlik ve Açl›k ‹lkesi

Alenilik ‹lkesi
AMAÇLARIMIZ

Tahsis ‹lkesi
K ‹ T A P

Fritz Neumark:
1900 do¤umlu Yahudi as›ll›
Alman iktisatç›d›r. 1936’da
Hitler Almanyas›’ndan
Türkiye’ye göç ederek,
‹stanbul Üniversitesine
ö¤retim üyesi olarak kat›ld›.
Üniversitede, maliye ve
iktisat dersleri verdi. Türkçe
olarak çok say›da eser
yay›mlad›. Türkiye’den
ayr›ld›ktan sonra Frankfurt
Üniversitesinde uzun y›llar
görev yapm›flt›r. Bir ara ayn›
üniversitenin rektörlü¤ünde
de bulunmufltur. Kamu
maliyesi alan›nda
milletleraras› kurulufllarda
görev yapm›fl ve vergi
alan›ndaki incelemeleriyle
ünlüdür.

1

SIRA S‹ZDE

Ü fi Ü N E L ‹ M
fiekil D2.1

Klasik Bütçe ‹lkeleri

S O R U

Kaynak: Cumhuriyetin
75. Y›l›nda, Bütçe
D‹KKAT
Disiplini Aç›s›ndan
Genellik ve Birlik
‹lkelerinden Sapmalar
isimli kaynak SIRA
temelS‹ZDE
al›narak
taraf›m›zdan
çizilmifltir. AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

Önceden ‹zin Alma
‹lkesi
TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Ça¤dafl bütçe ilkeleri ise toplama ilkesi ve yeknesakl›k ilkesidir. Toplama ilkesi, devletin bütün gelir ve giderlerini bir araya getirmesidir. Yeknesakl›k ilkesi ise
bütçede, bütçenin ana ilkelerinin uygulanmas›n› sa¤layarak aç›kl›k ve düzenin
sa¤lanmas›n› amaçlar. Bütçedeki bölüm ve k›s›m say›s›n›n azalt›larak ve benzer
gelir ve giderleri grupland›rmas›n› içerir. Klasik maliyeciler ve modern maliyeciler,
bütçede genellik ve birlik ilkelerine önem vermektedirler.
SIRA S‹ZDE

2

Bütçenin temel ilkeleri, temel özellik ve fonksiyonlar›n›n gerçekleflmesi için uyD Ü fi Ü N E L ‹ M
gulamas› zorunlu
olan ilkelerdir. Bütçenin denetim, yönetim ve planlama arac› olabilmesi için kamu kesiminin tüm kaynak ve harcamalar›n› bütünü kapsamas› ve
O R U
bütün kamuSkesiminin
kaynak ve harcamalar›n›n tek bir bütçe taraf›ndan yönetilmesi gerekir. Yürütme organ›n›n halk taraf›ndan denetlenebilmesi için, kamu kesiminin kaynak
ve harcamalar›n›n tamam›yla yeterli ve do¤ru bilgi sahibi olmas›,
D‹KKAT
miktar› ve birleflimi konusunda onay vermesi gerekir. Ayr›ca, yürütme organ›n›n
bütçeyi bir yönetim arac› olarak kullanmas›nda, kamu kesimi kaynak ve harcamaSIRA S‹ZDE
lar›n›n tüm ayr›nt›lar› ile ekonomi üzerindeki etkisinin bilmesi ve hesaplamas› zorunludur. Sonuç olarak planlama arac› olarak bütçenin kullan›labilmesinde tüm
kamu kaynak
ve harcamalar›n›n toplam arz ve talep içindeki yerinin ve büyüklüAMAÇLARIMIZ
¤ünün bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu zorunluluklardan kaynakl› bütçenin temel özellik ve ifllevlerinin gerçekleflmesi için bütçe ilkelerini gereklidir.

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

BÜTÇEN‹N TEMEL ‹LKELER‹
Ünite 1’de inceledi¤imiz bütçe ifllevlerinin kendinden beklenen bir biçimde yerine
getirilebilmesi,
T E L E V bütçe
‹ Z Y O N gelir ve giderleri konusunda tam ve do¤ru bilgi al›nmas›yla
bütçenin aç›k bir biçimde görülmesi için, baz› ilkelerin olmas› gerekir. Bu ilkeler,
bütçelerin haz›rl›k ve uygulama tekni¤ine iliflkin kurallard›r. Söz konusu ilkeler 19.
yüzy›ldan itibaren gelifltirilmifl ve özellikle parlamenter demokratik rejimle yöneti‹NTERNET
len ülkelerde yasama organ›n›n kamu harcamalar›n›n tümünü kendi izin ve denetimi alt›nda tutma arzusundan kaynaklanm›flt›r. Ça¤›m›zda bu ilkeler devletin ekonomik faaliyetlerinin genifllemesi sonucu ekonomik aç›dan da tart›fl›lm›fl ve kamu
ekonomisinde kaynaklar›n etkin bir biçimde kullan›lmas›na olan katk›lar› araflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Geliflen bütçe ilkelerinin önem derecesi, sosyal ve ekonomik
flartlara ba¤l› olarak de¤iflti¤inden daha önce konan baz› ilkeler zaman içerisinde
önemini yitirmifl, yeni baz› ilkeler ortaya ç›km›flt›r.

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Ça¤dafl bütçeSIRA
ilkeleri
S‹ZDEnelerdir?

3

Bütçe ilkelerinin
önem derecesi nelere ba¤l› olarak de¤iflmektedir?
SIRA S‹ZDE
Bütçe ilkelerinin gerek say› gerekse yap›lar› konusunda yazarlar aras›nda birÜ fi Ü N E L ‹ M
leflme söz Dkonusu
de¤ildir. Bütçe ilkeleri ile ilgili de¤iflik s›n›fland›rmalara ve
aç›klamalara rastlanmaktad›r. Bafll›ca bütçe ilkeleri genellik, y›ll›k olma, teklik,
S O R Usamimiyet, denklik, önceden izin alma, giderlerin öncelikle, böaç›kl›k, do¤ruluk,
lümler itibariyle oylanmas›, mali saydaml›k ve hesap verilebilirlik ilkeleri olarak
belirtilebilir.D ‹ K K A T

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

2. Ünite - Devlet Bütçe ‹lkeleri

Genellik ‹lkesi
Genellik ilkesinin üç farkl› boyutu vard›r. Bir baflka deyiflle genellik ilkesinin uygulamas› üç yöntemle gerçekleflir:
• Bütün gelirlerin ve giderlerin bütçede gösterilmesi yöntemi,
• Gayri safi hâs›lat yöntemi
• Ademi tahsis yöntemidir.
Bütün gelirlerin ve giderlerin bütçede gösterilmesi yöntemi, devlet maliyesinin
tek bir varl›k olarak ele al›nmas›n› gerektirir. Buna göre, tüm gelirler bir ortak havuzda toplan›p tüm harcamalar yine bu havuzdan yap›l›r. Baflka bir anlat›mla bütçenin, her türlü harcama ve geliri bütünüyle kapsamas›, bütçe d›fl›nda hiçbir devlet geliri ve harcamas›n›n b›rak›lmamas›d›r. Bu ilke ile bütçede, tüm kamu gelir
(kaynak) ve harcamalar›n›n bütün ayr›nt›lar› ile yer almas›na genellik ilkesi ad›
verilir.
Bu ilkeye göre hem gelirler hem de giderler gayri safidir. Buna gayri safi yöntem de denilir. Gelirleri toplayan kamu kurulufllar› bundan giderlerini düflüp kalan› bütçeye net gelir yazamaz. Kurulufllar bütçe ile ald›klar› ödeneklere, kendi faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri ekleyerek harcamalar›n› ço¤altamazlar. Baflka
bir anlat›mla, gelir ve giderlerin eksiksiz olarak yani biriyle di¤erini mahsup etmeksizin veya gelir arkas›nda gider ve gider arkas›nda gelir gizlemeksizin bütçeye
yaz›lmas› hâlinde, bu ilke geçerlidir.
Gayri safi has›lat yöntemi; bütçede gelirlerin brüt tutarlar›na göre yer almas›d›r.
Gelirler, gelirin elde edilmesi için gerekli masraflar düflülmeksizin bütçeye yaz›l›r.
Böylece bütçede bir tarafa gayri safi olarak gelir, di¤er tarafta ise tüm giderler aç›k
bir flekilde görülebilir. Gelirleri toplayan kamu kurulufllar› bundan giderlerini düflüp kalan› bütçeye net gelir yazamaz. Kurulufllar bütçe ile ald›klar› ödeneklere,
kendi faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri ekleyerek harcamalar›n› ço¤altamazlar. Baflka bir anlat›mla, gelir ve giderlerin eksiksiz olarak yani biriyle di¤erini
mahsup etmeksizin veya gelir arkas›nda gider ve gider arkas›nda gelir gizlemeksizin bütçeye yaz›lmas› hâlinde, bu ilke geçerlidir. Örne¤in, devlet herhangi bir
vergiyi elde etmek için çeflitli masraflar yapar. Bu masraflardan hiçbiri vergiden
düflülmeksizin bütçeye gider olarak, vergide gelir olarak yaz›l›r. Memurlara verilen maafllardan kaynakta vergi stopaj› yap›ld›¤› hâlde maafllar brüt tutarlar›yla bütçede gider olarak, stopaj› yap›lan vergiler gelir olarak ayr› olarak al›r. Giderlerin
gayri safi olmas› ilkesi sayesinde, iktidar kamu kurulufllar›n›n gelir kaynaklar› yaratarak harcamalar›n› art›rma yolunu kapatm›flt›r. Böylece kurulufllar ancak yasama organ›nca kabul edilen miktarda harcama yapabilir. Çünkü kurulufl herhangi
bir faaliyeti sonucu gelir elde ederse bunu devletin gelir bütçesine yazd›rmakla
yükümlüdür.
Ademi tahsis yönteminide; belirli kaynaklardan elde edilen gelirler, belirli hizmetlere tahsis edilmeyip bütün hizmetlerin karfl›l›¤› olarak kabul edilir. Örne¤in;
mahkemelerin alm›fl oldu¤u harçlar, trafik cezalar› bu dairelerin hizmetlerini görebilmeleri için kendilerine tahsis edilmez, do¤rudan do¤ruya hazineye gelir yaz›l›r.
Bu yöntemle devletin tek hazinesi olmas› esas›n› kabul eder. Devletin bütün gelirlerinin bu hazinede toplanmas› ve giderlerin bu hazineden ödenmesi gerekir. Türk
bütçe sisteminde genellik ilkesinin istisnas› olan uygulamalar ise bütçe d›fl› fon uygulamalar›, koflullu ba¤›fl ve yard›mlar ve belirli hizmetlere tahsis edilen borçlanma gelirleridir.
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Bütçenin Birlik ‹lkesi
Bütçenin tekli¤i ilkesi, (bütçenin birli¤i ilkesi) devletin bütün gelir ve giderlerinin
tek bir bütçe içinde toplanmas›d›r. Devlet bütçesi bir bütçe olarak devletin bütün
gelir ve giderlerinin görülmesine imkân verecektir. Böylece, kamu kurulufllar›n›n
yürütmek istedi¤i hizmet programlar› ve bunlara verilen ödenek miktarlar› hakk›nda kesin bilgi ve denetim sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, birlik kural›n›n gerekçesi genellik
kural› gerekçesine dayan›r. Bir ülkedeki tüm kamu kesimi için tek bir bütçe düzenlenebilmesi için kamusal hizmetlerin toplumun tümünü ilgilendiren ve ülke çap›nda bölünmez nitelikte olmas› gerekir. Kamu tüzel kiflili¤inin bütçe yaparken tüm
gelir ve giderlerini tek bir bütçe içinde toplamas›na birlik ilkesi veya teklik ilkesi
denir. Ayr›ca, tek bir bütçe ile maliyetlerin ve gelirlerin hepsi bir arada görülür. Bu
ilkeye göre devletin yapm›fl oldu¤u bütün kamu hizmetlerine iliflkin giderler ve
toplad›¤› tüm kamu gelirlerinin, ayr› bütçelerde de¤il de tek bir bütçede gösterilmesini gerektirir.
SIRA S‹ZDE

4

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi ÜKamu
N E L ‹ M Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre genel yönetim büt5018 say›l›
çesi kavram› ile birlik ilkesi tesis edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Çünkü bu kavram genel
bütçe, özel bütçe,
S O R U düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n bütçesi, sosyal güvenlik
kurumlar›n›n bütçesi ve mahallî idarelerin bütçelerini kapsamaktad›r.

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Kamu tüzel SIRA
kiflili¤inin
S‹ZDE bütçe yaparken tüm gelir ve giderlerini tek bir bütçe içinde toplamas›na ne denir?

Bütçenin Y›ll›k Olmas› ‹lkesi
Bütçenin y›ll›k olmas› ilkesi; gelir ve gider tahminlerinde do¤ruluk derecesini arSIRAdenetimini
S‹ZDE
t›rmak, bütçe
daha do¤ru ve verimli yapmak amac›na dayanmaktad›r.
Bu ilke, bütçe gelir ve giderlerine iliflkin izin ve yetkilerin bir y›l için verilmesini
öngörmektedir. Buna göre, gerek gelir tahminleri gerekse ödenekler ancak bir y›l
AMAÇLARIMIZ
için geçerli olabilecektir. Bir y›ll›k dönemin genel olarak kabul edilmesinin nedeni, hasat zaman›, iklimler gibi do¤al olaylar›n ak›fl› ile ekonomik faaliyetlerin planlanmas›ndaKve‹ Thesaplanmas›nda
yayg›n bir zaman ölçüsü olmas›ndan ileri gelmekA P
tedir. Bütçenin ve hesap döneminin y›ll›k olmas›, piyasa ifllemleri için de geçerli
oldu¤undan devlet, vergi gelirlerini toplama bak›m›ndan da y›ll›k devre ile ba¤l›d›r. Gelir ve
T E Lkurumlar
E V ‹ Z Y O N vergilerinin has›lat› takvim y›l›nda iflletmelerin elde ettikleri
kârlara göre belirlenmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle devlet gelirlerini art›rmak
veya azaltmak için y›ll›k dönem, en uygun planlama dönemi olarak kabul edilmektedir. Yaln›z burada dikkat edilmesi gereken konu, vergi yasalar›n›n bir y›ll›k
T E R N Eyasalar
T
olmad›¤› ve‹ Ndi¤er
gibi sürekli oldu¤udur. Ancak her y›l yasama organ› bütçe ile vergilerin toplanmas›na yeniden izin vermektedir. Yasama organ›, yürütme
organ›na gelir toplama ve gider yapma izin ve yetkisinin bir y›l için verilmektedir.
Bir y›ll›k süre yaln›z bütçe gelir ve giderlerine iliflkin yetki ve izinlerin süre ile s›n›rlanm›fl olmas› demektir. Ama harcama ve vergiye iliflkin kanunlar di¤er kanunlar gibi süresiz uygulanabilir. Bu ilke 1982 Anayasas› madde 161’de belirtilmifltir.

N N

Madde 161: Bütçenin
haz›rlanmas› ve
uygulanmas›,
K ‹ T A P
devletin ve kamu iktisadi
teflebbüsleri d›fl›ndaki kamu
tüzel kiflilerinin harcamalar›,
Ty›ll›k
E L Ebütçelerle
V ‹ Z Y O Nyap›l›r.
Mali y›l bafllang›c› ile genel
ve katma bütçelerin nas›l
haz›rlanaca¤› ve
uygulanaca¤› kanunla
belirlenir.
‹ N T E kalk›nma
R N E T planlar› ile
Kanun,
ilgili yat›r›mlar veya bir
y›ldan fazla sürecek ifl ve
hizmetler için özel süre ve
usuller koyabilir.
Bütçe kanununa, bütçe ile
ilgili hükümler d›fl›nda
hiçbir hüküm konulamaz.

Önceden ‹zin Alma ‹lkesi
K›saca önceden izin alma ilkesi, belli bir döneme (mali y›la) ait harcama yapma ve
gelir toplama yetkisinin, yasama organ›nca o mali y›l bafllamadan önce bir bütçe
yasas› ile yürütme organ›na verilmesi, önceden izin alma ilkesi olarak adland›r›l›r.
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Bu, gelecek bir y›l içinde gelirlerin toplanmas›na ve harcamalar›n bütçe yasas› ile
getirilmifl esaslar ve s›n›rlar içinde yap›lmas›na izin verme anlam›na gelmektedir.
Millet temsilcileri veya milletvekilleri bu ön izin ile yürütme organ›na yani hükümete, bütçe yasas› ile öngörülen gelirleri toplama ve harcamalar› yapma iznini verirler. Gelir toplamak, harcama yapmak, borçlanmak gibi mali olaylar çeflitli idari
ifllemlerin yap›lmas› ile gerçekleflebilir. Bu nedenle yasama organ› kendisine ait
olan hak ve yetkileri kullanmaya ve bu ifllemleri yapmaya yürütme organ›n› ve kamu yöntemini yetkili k›lmaktad›r.
Önceden izin alma ilkesi nedir?

SIRA S‹ZDE

5

Önceden izin alma ilkesi, harcama aç›s›ndan en fazla bütçede yer alan miktar
D Ü fi Ü N E L ‹ M
kadar harcaman›n, öngörülen hizmetler için yap›labilmesine izin
vermesi demektir. Bütçede belirtilen miktardaki ödenek yetmedi¤i takdirde ancak yeni bir yasa ile
S O aç›s›ndan
R U
bu ödenek art›r›labilir. Bu ilke do¤rultusunda bütçe yasas›, gelir
çeflitli
vergileri düzenleyen hükümlerin, yasalar›n belli bir mali y›l için uygulanmas› iznini ve yükümlülü¤ünü getirmektedir. Devlet borçlanmalar› aç›s›ndan ilke, belli bir
D‹KKAT
s›n›ra kadar borçlanmaya gidebilme yetkisinin yasama organ›nca yürütme organ›na verilmesini aç›klar. Ancak böyle bir yetki bütçe yasas› yan›nda baflka yasalarla
SIRA S‹ZDE
da yürütme organ›na verilebilir.

Alenilik ‹lkesi

AMAÇLARIMIZ

N N

Bütçenin tasar› aflamas›ndan bafllayarak kesin hesap kanununa kadar geçen sürede ortaya ç›kan bütün belgelerin gerçek durumu yans›tmas›n›, bütçe ile ilgili bilgi
ve belgelerin kamuoyunun dikkatine, incelemesine ve bilgisine
K ‹ sunulmas›d›r.
T A P
Alenilik ilkesinde bilgi ve belgelerinin kamuoyuna sunulmas› gerekti¤inden baz› kurumlar bu ilkenin istisnas›d›r. Askerî istihbarat ve M‹T bütçeleri bu istisnaya
örnektir.
TELEV‹ZYON

SIRA S‹ZDE
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D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

Anlafl›l›r Olma ‹lkesi
Bütçe tahminlerinin ve bütçe uygulama sonuçlar›n›n incelemek isteyen herkes ta‹ N T E Bu
R N Eilkenin
T
raf›ndan kolayl›kla anlafl›laca¤› flekilde düzenlenmesini gerektirir.
amac›, bütçenin herkes taraf›ndan kolayca anlafl›l›r bir belge olarak düzenlenmesidir.
Ancak bugün bütçe çok genifl kapsaml› bir belge olmas› nedeniyle bunun basit ve
anlafl›l›r olmas› gerekmektedir.

Samimiyet ‹lkesi
Bütçe gelir ve giderlerinin gerçe¤e en yak›n flekilde tahmin edilmesidir. Bu ilkeye
göre Maliye Bakan›nca bütçe tahminlerinin do¤ruyu ve gerçe¤i yans›tacak biçimde haz›rlanmas› gerekir. Di¤er bir anlat›mla, bütçe gelir ve giderlerinin gerçe¤e en
yak›n tahmin edilmesi samimiyet ilkesinin gere¤idir. Bu ilkenin di¤er ad› subjektif
do¤ruluk ilkesidir.

Do¤ruluk ‹lkesi
Bütçede yer alan gelir ve gider tahminlerinin ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik
koflullara uygun olmas› gerekir. Böylece do¤ru tahmin, ülkenin içinde bulundu¤u
ekonomik koflullar›n bozulmadan iyileflmesini sa¤layacakt›r. Bu ilkenin di¤er ad›
objektif do¤ruluk ilkesidir.

‹NTERNET
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Bütçedeki Giderlerin Bölümler ‹tibariyle Onaylanmas›
‹lkesi
Bu ilkeye göre bir kuruluflun bütçe yasa tasar›s›, yasama organ›nda görüflülüp
onaylan›rken bölümler (programlar) itibariyle görüflülerek onaylanmas› ve yasalaflmas›d›r. Böylece kuruluflun her bir bölümünün ödenek miktar› yasama organ› taraf›ndan kabul edilerek onayland›¤› için onun de¤ifltirilmesi de ancak yasama organ› karar› ile olabilir.

S›n›rl› Yetki ‹lkesi
Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler d›fl›nda hiçbir hüküm konulamaz. 1982
Anayasas›’n›n 161. maddesinde bu ilke aç›k olarak tan›mlanm›flt›r.

Tasarruf ‹lkesi
Harcamalar yap›l›rken ödeneklerle kamu hizmeti aras›nda ba¤lant› kuran bir ilkedir. Yani bütçede ödenek olarak ayr›lan paradan en yüksek ç›kt›n›n sa¤lanmas›
amac›yla kamu harcamas› yap›lmal›d›r.

Denklik ‹lkesi
Bütçede yer alan giderlerle gelirlerin denk olmas› amaçlan›r. Bütçe tahminlerinde
veya bafllang›çta haz›rlanan bütçenin denk olmas› bütçenin uygulama sonuçlar›n›n denk olaca¤› anlam›n› tafl›maz. Önemli olan, bütçe uygulama sonuçlar›nda
sa¤lanan denkliktir. Bu denklik ayn› zamanda, bütçede samimiyet, do¤ruluk ilkelerine de uyuldu¤unu gösterir. Bütçe denkli¤i konusunda üç farkl› bütçe yaklafl›m› vard›r.
Klasik Bütçe Kuram›: Devletin normal gelirleri olan vergi, harç, resim, mülk ve
teflebbüs gelirleri temel kaynakt›r. Kamu harcamalar›n› finanse etmek için borçlanmaya baflvurulmas› kabul edilmemektedir. Bu yaklafl›m da bütçe denkli¤ini as›l
amaçt›r.
Devri Bütçe Kuram›: Alvin Harvey Hansen taraf›ndan gelifltirilmifltir. Devri bütçe teorisinde temel yaklafl›m, ekonominin refah dönemlerinde sa¤lanacak bütçe
fazlalar›n›n, ekonomik duraklama dönemlerinde ortaya ç›kan bütçe aç›klar›n› finanse etmede kullan›lmas›d›r. Bu nedenle devlet bütçesi haz›rlan›rken ekonomik
bak›fl aç›s› genifl uygulama dönemlerini de içermelidir.
Devri bütçe teorisi, bütçenin denkli¤ini y›ll›k de¤il, belli dönemlere göre ayarlamaktad›r. Bu dönemler, üç ya da befl y›ll›k dönemleri kapsamaktad›r. Ekonominin geniflleme dönemlerinde elde edilen bütçe fazlalar›-üç ya da befl y›ll›k dönemler-sonunda bütçe denkli¤i sa¤lanmaya çal›fl›l›r.
Telafi Edici Bütçe Kuram›: William Henry Beveridge taraf›ndan gelifltirilmifltir.
Telafi edici bütçe teorisi, devletin belirli s›n›rlar çerçevesinde, genel ekonomiyi
durgunluktan kurtarmak için bütçe aç›klar›n› mali bir araç olarak görmektedir. Genel ekonomiyi geniflleme safhas›na sokmak ve tam istihdam seviyesine ulaflt›rmak
için devlet, özel sektör harcamalar›ndaki yetersizlikleri giderip kamu harcamalar›
ile ekonomiyi dengesine kavuflturacakt›r. Telafi edici bütçe devletin ekonomiye
müdahalesini gerekli görmektedir. Bu yüzden devlet ekonomideki toplam talep
yetersizli¤ini giderebilmek için kamu harcama yapmal›d›r. Artan kamu harcamalar›n› finanse etmek için devlet borçlanmaya baflvurabilir.
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Her türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda denetimin sa¤lanmas› amac›yla kamuoyu zaman›nda bilgilendirmesini ifade eder. Bu amaçla bütçeler,
görev, yetki ve sorumluluklar›n aç›k olarak tan›mlanmas›n› sa¤lamal›d›r. Hükümet
politikalar›, kalk›nma planlar›, y›ll›k programlar, stratejik planlar ile bütçelerin haz›rlanmas›, yetkili organlarda görüflülmesi, uygulanmas› ve uygulama sonuçlar› ile
raporlar›n kamuoyuna aç›k ve ulafl›labilir olmas› gerekmektedir. Ayr›ca genel yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri taraf›ndan sa¤lanan teflvik ve desteklemelerin
bir y›l› geçmemek üzere belirli dönemler itibar›yla kamuoyuna aç›klanmas›, kamu
hesaplar›n›n standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüfl muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluflturulmas› zorunludur.

IMF, “‹yi Uygulamalar
Tüzü¤ü” Mali saydaml›kla
ilgili desteklenmesini
istedi¤i dört temel ilke
bulunmaktad›r. Bunlar:
l. Rollerin ve
Sorumluluklar›n Aç›k
Olmas›
2.Bilginin Kamuya Aç›k
Olmas›
3.Bütçe Haz›rlama,
Uygulama ve Raporlama
Süreçlerinin Aç›k Olmas›
4.Denetim ve ‹statistiki Veri
Yay›nlanmas›n›n Ba¤›ms›z
Olmas›

Mali Saydaml›k ‹lkesi

Hesap Verme Sorumlulu¤u ‹lkesi
Her türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda görevli ve yetkili
olanlar; kaynaklar›n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullan›lmas›ndan, muhasebelefltirilmesinden, raporlanmas›ndan ve kötüye kullan›lmamas› için gerekli önlemlerin al›nmas›ndan sorumludur ve yetkili k›l›nm›fl mercilere hesap vermek zorundad›r.

5018 SAYILI KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹ VE KONTROL
KANUNUNA GÖRE BÜTÇE ‹LKELER‹
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamas›nda bütçe ilkeleri
önemli bir yer tutmaktad›r. 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda bütçe ilkeleri Madde 13’te bütçelerin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve kontrolünde afla¤›daki ilkelere uyulur ifadesi ile yer alm›flt›r. Bu maddeye göre;
Bütçelerin haz›rlanmas› ve uygulanmas›nda, makroekonomik istikrarla birlikte
sürdürülebilir kalk›nmay› sa¤lamak esast›r.
Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla kullan›l›r.
Bütçeler kalk›nma plan› ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun flekilde, idarelerin stratejik planlar› ile performans ölçütlerine ve faydamaliyet analizine göre haz›rlan›r, uygulan›r ve kontrol edilir.
Bütçeler, stratejik planlar dikkate al›narak izleyen iki y›l›n bütçe tahminleriyle
birlikte görüflülür ve de¤erlendirilir.
Bütçe, kamu mali ifllemlerinin kapsaml› ve saydam bir flekilde görünmesini sa¤lar.
Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esast›r.
Bütçelerde gelir ve gider denkli¤inin sa¤lanmas› esast›r.
Bütçeler, ait oldu¤u y›l bafllamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya
yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmad›kça uygulanamaz.
Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.
Bütçeler kurumsal, ifllevsel ve ekonomik sonuçlar›n görülmesini sa¤layacak flekilde Maliye Bakanl›¤›nca uluslararas› standartlara uygun olarak belirlenen bir s›n›fland›rmaya tâbi tutularak haz›rlan›r ve uygulan›r.
Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlar›n›n raporlanmas›nda
aç›kl›k, do¤ruluk ve mali saydaml›k esas al›n›r.
Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmifl yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçeklefltirilir. Bütçelerde, ödenekler belirli
amaçlar› gerçeklefltirmek üzere tahsis edilir.

5018 say›l› Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol
Kanununun Amac›
... kalk›nma planlar› ve
programlarda yer alan
politika ve hedefler
do¤rultusunda kamu
kaynaklar›n›n etkili,
ekonomik ve verimli bir
flekilde elde edilmesi ve
kullan›lmas›n›, hesap
verebilirli¤i ve mali
saydaml›¤› sa¤lamak üzere,
kamu mali yönetiminin
yap›s›n› ve iflleyiflini, kamu
bütçelerinin haz›rlanmas›n›,
uygulanmas›n›, tüm mali
ifllemlerin
muhasebelefltirilmesini,
raporlanmas›n› ve mali
kontrolü düzenlemektir.
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Özet
Bütçe ilkeleri, klasik bütçe ilkeleri ve modern bütçe ilkeleri olarak ikiye ayr›labilir. Genellik ilkesi, teklik ilkesi, y›ll›k olmas› ilkesi, önceden izin alma ilkesi, alenilik
ilkesi, anlafl›l›r olma ilkesi, samimiyet ilkesi, do¤ruluk
ilkesi, denkli¤i ilkesi klasik bütçe ilkeleridir. Modern
bütçe ilkeleri ise toplama ve yeknesakl›k ilkesidir.
Bütçe ilkeleri, bütçelerin haz›rl›k ve uygulama tekni¤ine iliflkin kurallard›r. Söz konusu ilkeler 19. yüzy›ldan
itibaren gelifltirilmifl ve özellikle parlamenter demokratik rejimle yönetilen ülkelerde yasama organ›n›n kamu
harcamalar›n›n tümünü kendi izin ve denetimi alt›nda
tutma arzusundan kaynaklanm›flt›r. Ça¤›m›zda bu ilkeler devletin ekonomik faaliyetlerinin genifllemesi sonucu ekonomik aç›dan da tart›fl›lm›fl ve kamu ekonomisinde kaynaklar›n etkin bir biçimde kullan›lmas›na olan
katk›lar› araflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Geliflen bütçe ilkelerinin önem derecesi, sosyal ve ekonomik flartlara ba¤l›
olarak de¤iflti¤inden daha önce konan baz› ilkeler zaman içerisinde önemini yitirmifl, yeni baz› ilkeler ortaya ç›km›flt›r. Bütçe ilkelerinin gerek say› gerekse yap›lar› konusunda yazarlar aras›nda birleflme söz konusu
de¤ildir. Bütçe ilkeleri ile ilgili de¤iflik s›n›fland›rmalara
ve aç›klamalara rastlanmaktad›r. Bafll›ca bütçe ilkeleri
genellik, y›ll›k olma, teklik, aç›kl›k, do¤ruluk, samimiyet, denklik, önceden izin alma, giderlerin öncelikle,
bölümler itibariyle oylanmas›, mali saydaml›k ve hesap
verilebilirlik ilkeleri olarak belirtilebilir.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamas›nda bütçe ilkeleri önemli bir yer tutmaktad›r.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda
bütçe ilkeleri madde 13’te bütçelerin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve kontrolünde afla¤›daki ilkelere uyulur ifadesi ile yer alm›flt›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi birlik ilkesine dâhildir?
a. Genel bütçeli kurulufllar
b. Ola¤anüstü bütçeler
c. Yar› özel bütçeler
d. Özerk bütçeler
e. Özel iflletme bütçeleri
2. Afla¤›dakilerden hangisi birlik ilkesinin tan›m›d›r?
a. Bütçenin TBMM onaylanmas›
b. Gider arkas›na gelir, gelir arkas›na gider saklanmamas›
c. Devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bir bütçede toplanmas›
d. Bütçenin resmî gazetede yay›mlanmas›
e. Bütçenin mali y›la girmeden önce onaylanmas›
3. Ademi tahsis ve gayri safi has›lat yöntemleri hangi
bütçe ilkesini oluflturur?
a. Aç›kl›k
b. Genellik
c. Y›ll›k olma
d. Tasarruf
e. Mali saydaml›k
4. Afla¤›dakilerden hangisi bütçe ilkeleri içerisinde yer
almaz?
a. Aç›kl›k
b. Genellik
c. Hesap verilebilirlilik
d. Verimlilik
e. Tasarruf
5. M‹T hangi bütçe ilkesinin istisnas›d›r?
a. Genellik
b. Y›ll›k olma
c. Do¤ruluk
d. Birlik
e. Alenilik

6. Bütçenin haz›rl›k aflamas›nda bilgilere ulaflmak isteyen özel kurulufllar›n bu bilgilere ulaflma hakk› hangi
bütçe ilkesinde yer al›r?
a. Genellik
b. Y›ll›k olma
c. Do¤ruluk
d. Mali saydaml›k
e. Anlafl›l›r olma
7. Bütçe kanununa bütçe d›fl› hiçbir hüküm konulamaz
ifadesi hangi ilkeyi aç›klamaktad›r?
a. S›n›rl› yetki
b. Alenilik
c. Bölümler itibariyle onay
d. Do¤ruluk
e. Aç›kl›k
8. 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda bütçe ilkeleri hangi maddede gösterilmektedir?
a. 13
b. 18
c. 14
d. 12
e. 11
9. Kamu kurulufllar›n›n gelirden giderleri düflüp kalan›
bütçeye gelir yazamamas› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Safi has›lat yöntemi
b. Gayri safi has›lat yöntemi
c. Net de¤er yöntemi
d. Etkinlik yöntemi
e. Verimlilik yöntemi
10. Bütçenin denkli¤inin bir y›ll›k de¤il, belli dönemlere göre ayarlayan bütçe teorisi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Devri bütçe
b. Telafi edici bütçe
c. S›f›r temelli bütçe
d. Program bütçe
e. Klasik bütçe
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Yaflam›n ‹çinden

06.08.2011
YUNAN‹STAN’IN YÖNET‹fi‹M SORUNU
Yunanistan’da hem ülkenin yönetimi düzeyinde hem
de mikro düzeyde yönetiflim konusunda köklü de¤ifliklikler yap›lmas› söz konusu.
Bir süre önce Atina’da Yunanistan krizi ve yönetiflim
(governance) sorunlar›n›n ele al›nd›¤› bir toplant›ya kat›ld›m. Toplant›n›n bana ilginç gelen yönü “Ne yapmal›?” yerine “Önümüzdeki dönemde hem makro düzeyde ve hem de mikro düzeyde yönetiflim sorunlar› nas›l
ele al›nmal›?” üzerinde duruluyor olmas›yd›. ‹lk soru
önemsiz de¤il, ama yan›tlar biliniyor. ‹kinci soruyu yan›tlamak ise kolay de¤il. Çünkü hem ülkenin yönetimi
düzeyinde hem de flirket vs. gibi mikro düzeyde yönetiflim konusunda köklü de¤ifliklikler yap›lmas› söz konusu. Bunun için de toplumun genifl bir kesiminin deste¤ini alan kapsaml› yap›sal de¤iflim program›n› sab›rla
uygulamak gerekiyor. Söylemesi kolay...
Pazarl›klar siyasal
Avrupa Birli¤i (AB) ve Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF)
Yunanistan’a açt›klar› kredinin beflinci dilimini serbest
b›rakmak için ülkenin bir ‘Ba¤›ms›z Özellefltirme Komisyonu’ kurmas›n› istemeleri bu sorunun ciddiyetinin
somut bir göstergesi olarak düflünülebilir. Bu komisyonun özellefltirmenin yap›lmas›ndan ve ayr›ca bu yolla
elde edilecek gelirin Yunanistan’›n borçlar›n›n ödenmesinde kullan›lmas›n› sa¤lamaktan sorumlu olmas› istenmifl (Radikal, 26 May›s 2011). Hükümetin ifli zor görünüyor. Çünkü muhalefet, hükümet ‘evet’ derse ‘Düyun-u Umumiye’ benzetmesine yak›n bir gerekçeyle,
‘hay›r’ derse ‘ülkeyi bat›fla sürüklemek’ itham›yla karfl›
ç›kacak gibi. Yunanistan Cumhurbaflkan› Karolos Papulias’›n bu konuda partiler aras›nda iflbirli¤i aray›fl› giriflimi de flimdilik sonuç vermedi.
Öte yandan, Troyka dedikleri Avrupa Merkez Bankas›,
IMF ve Avrupa Komisyonu da yönetiflim aç›s›ndan Yunanistan’dan daha baflar›l› durumda de¤il. Her kurumun Yunanistan’dan farkl› istekleri var ve bunlar birbirleriyle tutarl› de¤il (‘In Stand-off Over Greece: Will ECB
Have to Fold?’, WSJ, 26 May›s 2011). Bu durumda da
teknik çözüm bulmak olanaks›z. Bu nedenle de siyasal
düzeyde pazarl›klar ön plana ç›k›yor ve piyasalar›n tedirginli¤i artarak devam ediyor.

Kredi verenler de suçlu
Yunanistan’da siyasetçilerin sorumsuzluk gösterip ülkeyi borç bata¤›na sürükledikleri aç›k. Ancak Yunanl›lar da davran›fllar›yla ve oylar›yla bu yola girilmesini
hem istemifl hem de desteklemifller. Dolay›s›yla fatura
Yunan toplumuna kesiliyor. Ama burada da bir sorun
var. Al›nan borçtan yararlanan, yani gelecek nesillerin
(oy veremeyenler) refah›ndan çalarak olanaklar›n›n üzerinde yaflamay› seçmifl olan bugünkü nesil (oy verenler) faturay› gelecek nesillere ödetmeye çal›fl›yor. Bu
hakkaniyete s›¤›yor mu? Anlayamad›¤›m bir nokta var:
Bütün bu olayda, Yunanistan’a borç verenlerin hiç mi
kusuru yok? Kredi riski diye bir kavram var. Risk de¤erlendirme modelleri var. Bankalar›n kredi verirken bunlar› hesaba katmas› gerekti¤i hemen her ülkenin mevzuat›nda yer al›yor. Bu modellerden hangisi Yunanistan’a bu kadar borç vermenin riskli olmad›¤› sonucunu
verebilir ki? Herhalde hiçbirisi. Anlafl›lan, baz› bankalar
pervas›zca kredi vermeye devam etmifller ve Yunanistan borcunu ödeyemezse faturay› baflkalar›na (örne¤in
Alman vergi mükellefine) aktarman›n yolunu bulacaklar›n› düflünmüfller. Bu cesaretin verilmesi de haks›zl›k
de¤il mi?
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Okuma Parças›
‹lk “Vatandafl Karnesi”, TEPAV Deste¤iyle
Manisa’da Uyguland›
Türkiye’de ilk kez TEPAV ile Dünya Bankas›’n›n teknik
deste¤iyle Manisa’da “vatandafl karnesi” uygulamas›
yap›ld›.
MAN‹SA - Türkiye’de ilk “vatandafl karnesi” uygulamas›, TEPAV’›n deste¤iyle Manisa’da gerçeklefltirildi. Manisa merkezde sunulan kamu hizmetlerine not veren
vatandafllar, kentin en önemli üç sorunu olarak ise trafik-ulafl›m, iflsizlik ve otoparklar› gösterdi. Vatandafl karnesi uygulamas›nda anket çal›flmas›n›n yan› s›ra mahalleler düzeyinde kamu hizmet öncelikleri belirlendi ve
Belediye Çözüm Merkezi’ne gelen talep ve flikâyetlerin
analizi yap›ld›.
TEPAV’›n Manisa Kent Konseyi’nin talebi üzerine vatandafl karnesi çal›flmas›n›n tasarlanmas›na ve yürütülmesine Dünya Bankas›’yla birlikte teknik destek verdi¤i uygulama, Manisa Valili¤i, Manisa Belediyesi, Celal
Bayar Üniversitesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas›
(MTSO) ortakl›¤›nda gerçeklefltirildi. Saha uygulamas›n› A&G araflt›rma flirketinin üstlendi¤i çal›flma ayn› zamanda MTSO öncülü¤ünde 2010 y›l›nda TEPAV’›n da
deste¤iyle bafllat›lan “Manisa 2023 Strateji Gelifltirme
Projesi” kapsam›nda yer ald›.
Çal›flmada, 12 bölgeye ayr›lan Manisa’dan al›nan tesadüfî örneklem ile 2.500 hanede yafllar› 18-65 yafl aras›nda de¤iflen vatandafllara anket uygulanarak son bir y›l
içindeki deneyimlerinden yola ç›karak ildeki kamu hizmetlerine not vermeleri istendi. Bu puanlar do¤rultusunda da ortaya vatandafl karnesi ç›kt›.
Yap›lan anketlerle, vatandafllar›n kamu hizmeti memnuniyetinin dereceleri ve bu hizmetlere ne ölçüde eriflebildi¤i konular›n›n yan› s›ra ildeki sosyo-ekonomik
durum ve yaflam kalitesi ile ildeki bölgeler aras›ndaki
farkl›l›klar da ölçüldü.
Vatandafl karnesi uygulamas›nda, sadece anket gerçeklefltirilmedi. Muhtarlarla hizmet önceliklendirmesi çal›flmas› ve belediye çözüm merkezî flikâyetlerinin analizi
de yap›ld›. Muhtarlar Meclisi’nde yap›lan çal›flmada yöneltilen “Bütçeniz olsayd› hangi hizmete ne kadar kaynak ay›r›rd›n›z?” sorusuna muhtarlar›n verdi¤i yan›tlar
do¤rultusunda ilk üç s›ray› e¤itim, sa¤l›k ve kentsel altyap› hizmetleri ald›.

Çal›flmada, Manisa Belediyesi çözüm merkezine gelen
dilek ve flikayetler vatandafl karnesi çal›flmas›n›n kullan›m›na aç›ld›. Manisa Belediyesi Çözüm Merkezi’ne
2010 y›l›nda internet mesaj›, telefon ça¤r›s› ve yaz›l›
olarak gelen 5.236 talep ve flikâyet bildirimi tek tek gözden geçirilerek s›n›fland›r›ld›. Buna göre; en çok talep
ve flikayet bildiriminin al›nd›¤› dört alan su ve kanalizasyon iflleri (%23), yol ve kald›r›m iflleri (%19), kirlilik
(%17) ve hayvanlarla ilgili flikayetler (%13) oldu.
Vatandafl karnesi uygulamas›, Manisa Kent Konseyi’nin
29 Kas›m 2011 Sal› günü Manisa Belediye Meclisi Salonu’nda yap›lan genel kurulunda da ele al›nd›. Manisa
Kent Konseyi Baflkan› Mustafa Pala uygulama ve sonuçlar› hakk›nda bilgi verdi. Manisa’y› her yönüyle anlamak isteyenlerin uygulama sonuçlar›na bakabilece¤ini ve yap›lacak yat›r›mlarda bu verilerden yararlan›labilece¤ini söyleyen Pala, “Vatandafl karnesi çal›flmas›ndan en büyük beklentimiz kentin paydafllar› aras›nda
kamu hizmetlerinin kalitesinin en mükemmel hâle getirilmesine iliflkin bir diyalog bafllat›lmas›d›r” dedi.
Vatandafl karnesi nedir?
“Kamu hizmetlerinin performans› hakk›nda hizmet kullan›c›lar›n›n de¤erlendirmelerine dayanan kat›l›mc› anketleri” olarak tan›mlanan uygulama, salt veri toplama
çal›flmas› de¤il, halk›n geri bildirimlerinin al›nmas›yla
birlikte medya ile sivil toplumun savunuculu¤u arac›l›¤›yla kamunun hesap verme yükümlülü¤ünü yerine getirmesini teflvik eden bir araç olarak gösteriliyor. Uygulama, 1994’te Hindistan’da ba¤›ms›z bir sivil toplum kuruluflunun bir çal›flmas› sonucu ortaya ç›km›fl ve bugün
dünyan›n de¤iflik co¤rafyalar›nda uygulanan iyi yönetiflim araçlar›ndan biri.
Kaynak: Manisa Vatandafl Karnesi 2011 - Rapor Özeti,
TEPAV
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. a

S›ra Sizde 1
Neumark bütçe ilkelerini, statik ve dinamik ilkeler olarak ikiye ay›rm›flt›r. Statik bütçe ilkeleri, bütçenin kapsam›n› ve fleklini ortaya koyan ilkelerdir. Dinamik ilkeler; bütçenin haz›rlanmas›, onaylanmas› ve uygulanmas›n› ortaya koyan ilkelerdir.

2. c
3. b
4. d
5. e
6. d
7. a
8. a

9. b
10. a

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Birlik ‹lkesinin Tan›m›”
bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Birlik ‹lkesinin Tan›m›n›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçenin Genellik ‹lkesinin Tan›m›” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçe ‹lkeleri” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Alenilik ‹lkesi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Mali Saydaml›k ‹lkesi”
bölümünü gözden geçiriniz
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “S›n›rl› Yetki ‹lkesi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “5018 Say›l› Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gayri Safi Has›lat Yöntemi” bölümünü gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Devri Bütçe” bölümünü gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Ça¤dafl bütçe ilkeleri ise toplama ilkesi ve yeknesakl›k
ilkesidir. Tahsis ilkesi; bütçenin yürütülmesi, hedef tutarl›l›¤›, denklik y›ll›k olma ve giderlerin bölümler itibariyle onanmas› ilkelerine karfl›l›k gelir. Toplama ilkesi,
devletin bütün gelir ve giderlerini bir araya getirmesidir.
Yeknesakl›k ilkesi ise bütçede, bütçenin ana ilkelerinin
uygulanmas›na sa¤layarak aç›kl›k ve düzenin sa¤lanmas›n› amaçlar. Bütçedeki bölüm ve k›s›m say›s›n›n
azalt›larak ve benzer gelir ve giderleri grupland›rmas›n›
içerir. Klasik maliyeciler ve modern maliyeciler, bütçede genellik ve birlik ilkelerine önem vermektedirler.
S›ra Sizde 3
Ça¤›m›zda bu ilkeler devletin ekonomik faaliyetlerinin
genifllemesi sonucu ekonomik aç›dan da tart›fl›lm›fl ve
kamu ekonomisinde kaynaklar›n etkin bir biçimde kullan›lmas›na olan katk›lar› araflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Geliflen bütçe ilkelerinin önem derecesi, sosyal ve ekonomik flartlara ba¤l› olarak de¤iflti¤inden daha önce konan baz› ilkeler zaman içerisinde önemini yitirmifl, yeni
baz› ilkeler ortaya ç›km›flt›r.
S›ra Sizde 4
Kamu tüzel kiflili¤inin bütçe yaparken tüm gelir ve giderlerini tek bir bütçe içinde toplamas›na birlik ilkesi veya teklik ilkesi denir. Ayr›ca tek bir bütçe ile maliyetlerin
ve gelirlerin hepsi bir arada görülür. Bu ilkeye göre devletin yapm›fl oldu¤u bütün kamu hizmetlerine iliflkin giderler ve toplad›¤› tüm kamu gelirlerinin, ayr› bütçelerde de¤il de tek bir bütçede gösterilmesini gerektirir.
S›ra Sizde 5
Önceden izin alma ilkesi, harcama aç›s›ndan en fazla
bütçede yer alan miktar kadar harcaman›n, öngörülen
hizmetler için yap›labilmesine izin vermesi demektir. Bütçede belirtilen miktardaki ödenek yetmedi¤i takdirde ancak yeni bir yasa ile bu ödenek art›r›labilir. Bu ilke do¤rultusunda bütçe yasas›, gelir aç›s›ndan çeflitli vergileri
düzenleyen hükümlerin, yasalar›n belli bir mali y›l için
uygulanmas› iznini ve yükümlülü¤ünü getirmektedir.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Torba bütçeleme sistemini aç›klayabilecek,
Klasik bütçe sistemini aç›klayabilecek,
Performans bütçe sitemini aç›klayabilecek,
Program ve planlama programlama bütçeleme sistemini aç›klayabilecek,
Yeni performans bütçe sistemini aç›klayabilecek,
S›f›r esasl› bütçeleme sistemini aç›klayabilecek,
Yat›r›m Bütçelemesini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Torba bütçe
Klasik bütçe
Performans bütçe
Program bütçe
Planlama programlama bütçeme
sistemi

•
•
•
•

S›f›r esasl› bütçe
Art›r›mc›l›k
Yeni performans bütçe sistemi
Yat›r›m Bütçesi

‹çindekiler

Devlet Bütçesi

Devlet Bütçeleme
Teknikleri

• G‹R‹fi
• TORBA (LUMP-SUM) BÜTÇELEME
• KAMU KES‹M‹NDE KAYNAK
KULLANMA SÜREC‹
• KLAS‹K BÜTÇE TEKN‹⁄‹ (HARCAMA
KALEM‹ BÜTÇES‹, ÖRGÜT BÜTÇES‹)
• PERFORMANS BÜTÇELEME
• PROGRAM BÜTÇELEME
• PLANLAMA PROGRAMLAMA
BÜTÇELEME (PPBS)
• KLAS‹K, PERFORMANS VE PROGRAM
BÜTÇELER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI
• YEN‹ PERFORMANS BÜTÇE
• SIFIR ESASLI BÜTÇELEME
• YATIRIM (KAP‹TAL, SERMAYE) BÜTÇES‹

Devlet Bütçeleme
Teknikleri
G‹R‹fi
Devletin kaynaklar› s›n›rl› ve üretmesi gereken sosyal nitelikli mal/hizmetler sonsuzdur. Bu nedenle devletler de özel kifliler gibi tercih yapmak zorundad›r. Dolay›s›yla öncelik s›ralamas› ve tercih yapmak bütçecili¤in en önemli özelli¤idir. Devlet bütçelerinde kaynaklar›n belirli kurumlara, belirli ifllere veya belirli amaçlara
ayr›lmas›, tahsis edilmesi için çeflitli teknikler kullan›lmaktad›r. Belki sorulmas› gereken ilk soru fludur: Hangi temelde bütçe büyüklükleri belirlenecektir? Çünkü kurum temelinde mi, yap›lacak ifller temelinde mi ya da belirli amaç temelinde mi
bütçelerin tahsis edilece¤i belirlenmelidir. Örne¤in belirli bir kuruma ne kadar bütçe ayr›laca¤›na nas›l karar verilecektir? Neden bir kurumun bütçesi di¤erinden daha büyüktür? sorular›n›n yan›tlar› bütçeleme tekniklerinde yatmaktad›r. Bütçeleme
teknikleri, kamu kaynaklar›n›n bütçelere farkl› yollarla nas›l tahsis edildi¤ini aç›klamaktad›r.

TORBA (LUMP-SUM) BÜTÇELEME
Bütçeleme sistemleri içersinde en basit olan› “lump-sum” veya “torba bütçe” olarak bilinen sistemdir. Bu bütçe sisteminde kamu kesimi çeflitli aç›lardan genifl kategorilere ayr›l›r. Örne¤in e¤itim, sosyal güvenlik ve sa¤l›k gibi veya Millî E¤itim
Bakanl›¤›, Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› gibi. Daha sonra bu kategorilerin kullanacaklar› toplam kaynak genellikle baflbakanlar belirlenir. Bir benzetme yapmak gerekirse belirli bir miktar para torban›n içersine konulur ve o paray› kullanacak bakana veya sorumlu kifliye teslim edilir. Verilen bütçeyi kullanacak kiflinin, ödeneklerini harcayaca¤› yerler konusundaki yetkileri çok genifltir ve herhangi bir k›s›tlama
yoktur. Ancak torba bütçe uygulamas›nda belli kurallar konularak k›s›tlamalara gidilebilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu tür k›s›tlamalar olmad›¤› sürece harcaman›n nereye yapt›¤› konusunda bilgi edinilmesi zordur.
Torba bütçeleme tekni¤inin belirli üstünlükleri vard›r. Birinci olarak torba bütçelerin haz›rlamas› kolayd›r ve haz›rl›klar için geçecek zaman ve katlan›lacak maliyetler çok düflüktür. ‹kinci olarak ödeneklerin büyüklükleri konusunda karar vericilerin uzlaflmas› oldukça kolayd›r. Bütçeler genifl kategoriler baz›nda yap›ld›¤›
için yasama ve yürütme organ› aras›ndaki fikir ayr›l›klar›n› çözmek kolayd›r. Bakanl›¤›n bütçesinin ayr›nt›lar›na girildikçe her bir ayr›nt› tek tek tart›flma konusu
olaca¤› için anlaflmak zaman alabilecek ve belirli maliyetler ortaya ç›kacakt›r. Bir
baflka deyiflle bir bakanl›¤›n bütçesine karar verildikten sonra, bu bakanl›¤›n para-
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lar› hangi programlara veya faaliyetlere harcayaca¤› konusunda tart›flmalara gerek
kalmaz. Torba bütçenin üçüncü üstün yan› olarak, bütçe haz›rl›klar›nda dikkatlerin ayr›nt›lardan ve dar kapsaml› konulardan daha genifl kapsaml› konulara kaymas› söylenebilir.
Torba bütçeleme tekni¤ine yönelik elefltiriler, üstün yanlar›ndan oldukça fazlad›r.
‹lk olarak harcaman›n nereye yap›ld›¤› bilinmek isteniyorsa bu tür bilgiye torba bütçede ulaflmak zordur. Harcaman›n nereye yap›ld›¤›n›n bilinmemesi hâlinde, kötüye
kullan›m ya da yolsuzluklar›n ortaya ç›kmas› kolaylaflmaktad›r. ‹kinci ve belkide daha önemli elefltiri, yap›lan harcamalar›n etkilerinin neler oldu¤u konusunda da bilgi
edinilmesinin zor olmas›d›r. Kullan›lan ödenekler nedeniyle katlan›lan maliyetlerin,
sonucunda ne tür faydalar ortaya ç›kt›¤› anlafl›lamamaktad›r. Bu nedenle katlan›lan
maliyetlere de¤ip de¤medi¤i soru iflareti olarak kalmaktad›r. Üçüncü elefltiri bütçelerin ayr›nt›lar›n›n bu bütçeleme tekni¤inde görülmemesi, bürokrasiye çok genifl takdir
yetkisi vermektedir. Ancak bu takdir yetkisinin iyi veya kötü kullan›m› söz konusu
olabilir. Son elefltiri ise hizmet veya bakanl›k önceliklerinin belirlenerek farkl› programlar›n bu önceli¤e göre s›raland›rma torba bütçe sisteminde imkâns›z olmas›d›r. Bu
sorun da hükümetlerin öncelik s›ralamalar›n›n bilinmesini engellemektedir. Dolay›s›yla halk›n, hükümetlerin icraatlar› hakk›nda yorum yapmas› da engellenmektedir.
SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D‹KKAT

D‹KKAT

Tablo 3.1
SIRA S‹ZDE
Kaynak
Kullan›m
Süreci ve Polis
Güvenlik Hizmeti

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

KAMU KES‹M‹NDE KAYNAK KULLANMA SÜREC‹

Ü fi Ü N E L ‹ M sistemi kamu kurulufllar›n›n kaynak kullanma süreci ile ilifl‹zleyen üç Dbütçeleme
kili olu¤u için öncelikle bu süreç burada aç›klanacakt›r. Kamu kurulufllar›, kaynak
sat›n alan veS kaynaklar›
belirli faaliyetleri yapmak için kullanan birimlerdir. Bu faO R U
aliyetleri gerçekleflti¤inde de belirli sonuçlara ulafl›l›r. Bu süreç Tablo 3.1 yard›m›yla aç›klanabilir.

S O R U

AMAÇLARIMIZ

Torba bütçeSIRA
sisteminin
S‹ZDE üstün ve sak›ncal› yönlerini aç›klayabiliyor musunuz?

Kaynak Kullan›m Aflamalar›

N N

SIRA S‹ZDE

Girdiler

Girdiler

‹flçilik, enerji al›m›, araç-gereç, tüketim mal›
AMAÇLARIMIZ
al›m›

Polis ücretleri, devriye arabas› yak›t al›m›,
silah-mermi al›m›

Faaliyetler

Performans Ölçüleri
K ‹ T A P

Devriye Faaliyeti, Olaylara Müdahale faaliyeti

Günlük devriye say›s›, y›ll›k olaylara müdahale
say›s›

Sonuçlar

Sonuç Ölçütleri

TELEV‹ZYON

Toplum huzurunun artmas›
‹NTERNET

Örnek Polis Güvenlik Hizmeti

Suç oranlar›nda azalma, halk memnuniyet
anketleri

‹ N T E R N Egücü,
T
Polis güvenlik
polis memur hizmeti, devriye araçlar›n›n yak›t›, güvenlik
personelinin silahlar› gibi kaynaklar› sat›n al›r. Bu kaynaklarla belirli iflleri ve faaliyetleri yerine getirir. Bu faaliyetlere örnek olarak devriye gezme, h›rs›zl›k olaylar›n› araflt›rma ve suçlular› yakalama, olaylara müdahale etme ve suçlular› tutuklayarak adalete teslim etmek verilebilir. Yap›lan bu faaliyetler ile istenen sonuçlara ulafl›l›r. ‹stenen sonuçlar ise, vatandafllar›n daha güvenli yaflamas›, can ve mal güvenliklerinin sa¤lanmas› ve bunlar›n sonucunda toplumun huzur düzeyinin ve dolay›s›yla toplum refah›n›n artmas›d›r.
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KLAS‹K BÜTÇE TEKN‹⁄‹ (HARCAMA KALEM‹
BÜTÇES‹, ÖRGÜT BÜTÇES‹)
Klasik bütçeleme tekni¤inin temel ç›k›fl noktas›nda kamu harcamalar›n›n denetlemesi, israf ve suistimallerin önlenmesi vard›r. Harcama kontrolü temel amaç
olunca bunu baflarman›n da en kolay yolu, bütçe girdilerini denetlemekten geçmektedir. Bu bütçeleme sisteminde, devletin bir y›l sonra neleri sat›n alaca¤›n›n
bir listesi yap›lmaktad›r. Ne kadar iflçilik sat›n al›nacak ve ne kadar ödeme yap›lacak, ne kadar elektrik tüketilecek ve ne kadar ödeme yap›lacak gibi sorular›n
yan›tlar› aranmaktad›r. Klasik bütçeleme, kaynak kullan›m sürecinin ilk aflamas›
ile ilgilidir. Bir baflka deyiflle girdilerin sat›n al›nmas› klasik bütçenin odaklaflt›¤›
ilk aflamad›r.
Klasik bütçeleme sistemi, devletin örgüt yap›s›na dayal› ödenek tahsis eder.
Bütçeler örgüt yap›s› içerisindeki kurulufllar baz›nda yap›lmaktad›r. Bu nedenle
klasik bütçelemeye örgüt bütçesi de denilmektedir. Kurulufllar›n yapt›¤› ifller veya
hangi kamusal hizmetleri gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› önemli de¤ildir. Bir kamu kuruluflu hangi mal ve hizmetleri sat›n alacak ve bunlar için ne kadar ödeme yapacak sorusunun yan›t›, o dairenin ödenek miktar›n› belirlemektedir.
Klasik bütçelemede bir kamu kurumu faaliyetine devam ediyorsa yapt›¤› iflte
baflaral› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n ödenek almaya devam eder. Bir bakanl›k
birden çok kamusal amaca yönelik hizmet yapabilir veya bir amaca birden çok bakanl›k veya kamu kurumu hizmet edebilir. Bu nedenle belirli amaçlar› baflarman›n
maliyetlerini ç›karmak ve baflar›y› ölçmek mümkün de¤ildir.
Klasik bütçede ödeneklerin verilmesi sisteminin kamu kesimi örgüt SIRA
yap›s›S‹ZDE
ile iliflkileri nas›ld›r? Aç›klayabilir misiniz?
D Ü fi Ü N E dikkate
L‹M
Klasik bütçeleme uzun zaman dilimi içinde maliyet de¤iflimlerini
almadan on iki ayl›k girdiler için ödemeleri tahmin etmeye çal›fl›r. Ödenekler, harcamalar›n kontrolü için en uygun süre kabul edilen on iki ay için verilir.
bilindiS O R Ancak
U
¤i üzere kamusal amaçlar, örne¤in okuma yazma oran›n›n artt›r›lmas›, suç oranlar›n›n azalt›lmas›, bir y›ll›k bir süreçte baflar›labilecek amaçlar de¤ildir. Uzun y›llara
D‹KKAT
sarkan harcamalar› ve bunlar›n planlanmas›n› gerektirmektedir. Klasik bütçe bir y›la odakland›¤› için bu tür uzun dönemli amaçlar›n gerçekleflmesinde baflar›s›z olSIRA S‹ZDE
maktad›r.
Bütçe yapma anlay›fl›n›n temelinde, belirli amaçlara yönelik olarak kaynak tahsisinde etkinlik ve farkl› alternatiflerin karfl›laflt›r›lmas› vard›r. Ancak klasik bütçeAMAÇLARIMIZ
lemenin girdilere odaklanmas›, devletin temel ifllevlerine bak›fl›n› engellemekte ve
kamu kurumlar›n› geleneksel ifllemlerine hapsetmektedir. Kamu kurumlar› sadece
normal ifllemlerini nas›l yürütece¤ini düflünerek ödenek istemeye
K ‹ T Abafllamaktad›r.
P
Böylece ifllemlerini daha etkin veya daha ucuza yapabilmenin alternatiflerini araflt›rma ihtiyac› gütmezler. Örne¤in devriye gezen polis araçlar› için en ucuz ve etkili rotay› araflt›rma gere¤i duymaz. Bütçeleme süreci, kaynaklar›n
kullan›mda tasarTELEV‹ZYON
ruf sa¤layan alternatif üretim tekniklerini, faaliyetleri gerektirir. Ancak klasik bütçeleme bunu sa¤layamamaktad›r. Örne¤in klasik bütçelemede, kâ¤›t fiyatlar› % 50
artm›flsa kamu kurumunun kâ¤›t al›m› için ödenek talebi de % 50 artacakt›r. Daha
‹NTERNET
az kâ¤›t kullanarak ayn› faaliyeti yerine getirmenin yolu aranmayacakt›r.
Klasik bütçelemenin girdilere yönelik olmas›n›n sak›ncas›, bir özel sektör iflletmesinden örnekle daha iyi anlafl›labilir. Bir bilgisayar üreticisini düflünelim. Bu
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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üretici, bilgisayar için gerekli parçalar› sat›n almakta, bilgisayar›n ifllemcisini, mouse ve klavyesiyle birlikte di¤er gerekli aksam› sat›n ald›¤›nda iflçilik hizmetleri ile
bunlar› birlefltirmektedir. Bu ifllemler için toplam harcama miktar›na dikkat etmekte ancak üretti¤i bilgisayar say›s›n› veya kaç tanesini satabilece¤ini veya bu üretimden ne kadar kâr elde edebilece¤ini düflünmemektedir. Sadece sat›n ald›¤› mal ve
hizmet tutarlar›na önem vermektedir. Tahmin edilebilece¤i gibi böyle bir üreticinin piyasada tutunamayaca¤› da aç›kt›r. Çünkü üretti¤i bilgisayarlar› nas›l daha
ucuza mal edebilece¤inin alternatif yollar›n› ve kâr›n› düflünmek, satabilece¤i bilgisayar say›s›na göre üretimde bulunmak zorundad›r.
Tablo 3.2
Klasik Bütçe Örne¤i

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹
2012 Mali Y›l› Bütçesinden Bir Kesit
Personel Giderleri

16.294.000

Memurlar
Sözleflmeli Personel
‹flçiler
Geçici Personel

11.590.000
174.000
3.342.000
1.188.000

Mal ve Hizmet Al›m Giderleri

927.000

Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Al›mlar›
Menkul Bak›m Onar›m Gideri
Gayrimenkul Bak›m Onar›m Gideri

221.000
135.000
26.000
120.000
415.000
10.000

Klasik bütçelemenin belki de en önemli aksakl›¤›, devletin katland›¤› maliyete
de¤ecek bir sosyal fayda ortaya ç›k›p ç›kmad›¤›n› belirleyememesidir. Klasik bütçeleme devletin kasas›ndan ç›kan paralar› maliyet olarak görmekte, sadece finansal ifllemleri yans›tmaktad›r. Harcamalar›n alternatif maliyetleri ile ilgilenmemektedir. Bir baflka deyiflle “Kullan›lan kaynaklar baflka bir alternatifte kullan›lsayd›, daha fazla sosyal yarar sa¤lanabilir miydi?” sorusunun yan›t›n› aramaz.

PERFORMANS BÜTÇELEME
Performans bütçeleme sistemi kamu kurumlar›n›n faaliyet performanslar› ile bunlar› baflarma dereceleri üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Fakat bu uygulama, klasik bütçede oldu¤u gibi kullan›lan kaynaklar üzerinde yo¤unlaflmaz. Performans bütçeleme, mali y›l içinde ölçülebilir faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çal›fl›r. Kaynak kullanma sürecinin ikinci aflamas› olan sat›n al›nan girdilerle belirli faaliyet ve
iflleri yapma üzerinde yo¤unlafl›r.
Performans bütçeleme tekni¤i üç aflama kullanmaktad›r. Birinci aflamada bütçeler faaliyetlere veya ifl yüklerine göre s›n›flan›r. Dolay›s›yla bunlara göre tercih
yapmak gerekmektedir. Örne¤in yollar›n asfaltlanmas›, poliklinik hizmetleri, ameliyat yapma gibi faaliyetler belirlemek ve bunlar aras›nda tercihler yapmak performans bütçenin temelini oluflturur. ‹kinci aflamada, bütçeler bu biçimde yap›land›r›ld›ktan sonra performans ölçümlemeleri yap›l›r. Her bir faaliyetin maliyetleri toplan›r. Üçüncü aflmada gerçekleflen maliyetlerle hedeflenen aras›ndaki farkl›l›klar
ve nedenleri raporlan›r.
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Performans bütçenin hangi aflamalarda gerçekleflmesinde fayda vard›r?
Aç›klayabilir miSIRA S‹ZDE
siniz?
D Ü dayand›¤›
fi Ü N E L ‹ M
Performans bütçeleme, faaliyetlere ve bunlar›n maliyetlerine
için daha düflük maliyetle daha iyi hizmet üretimine olanak sa¤lar. Ayr›ca performans
bütçe ile ilgili tart›flmalar girdilerden, kaynaklar›n faaliyetlere nas›l
S O R Ukullan›ld›¤›na
kayd›rmaktad›r. Yöneticilerin faaliyet sonuçlar›n› de¤erlendirmeye ve onlar›n hesap vermelerine olanak yaratmaktad›r. Performans bütçeleme, maliyetleri faaliyetD‹KKAT
lere ba¤lar. Böylece daireler aras›nda ve zaman içinde karfl›laflt›rma yapma olana¤› da elde edilebilir
S‹ZDE
Tablo 3.3’te polis devriye faaliyetinin basit bir performansSIRA
bütçe
örne¤i görülmektedir. ‹htiyaç bafll›¤›, tahmin edilecek y›l, içinde bulunan mali y›l ve öncesindeki faaliyetin yapt›¤› ve yapaca¤› iflleri göstermektedir. ‹fl yükü bölümü, ihtiyac›
AMAÇLARIMIZ
karfl›lamak için gerekli kaynaklar› ve iflgücü gereksinimini ortaya koymaktad›r. Her
bir faaliyetin birim maliyetini göstermek performans bütçenin temel özelli¤idir.
Böylece polis devriye hizmetinin toplam maliyeti de ortaya ç›kabilmektedir.
K ‹ T A P

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U
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N N

Polis Devriye Hizmetleri
‹htiyaç
Devriye Say›s› (Günlük)

2010

2011T E L E V ‹ Z Y O N 2012

30

35

‹flgücü (Kifli)

2

2

Yak›t (Litre)

5

4

4

‹flgücü (TL)

100

120

130

Yak›t (TL)

3.5

4.3

4.8

Birim Maliyet (Devriye Bafl› TL)

200 + 17.5

240 + 17.2

260 + 19.2

Günlük
Toplam Maliyet (TL)

217.5 x 30
6.525

257.2 x 35
9.002

279.2 x 40
11.168

‹fl Yükü (Devriye Bafl›)

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Tablo 3.3
Performans
T E LBütçe
EV‹ZYON
Örne¤i

40
‹NTERNET

2

Maliyeti (Devriye Bafl›)

Performans bütçe sistemine çeflitli elefltiriler de yap›lmaktad›r. Birinci olarak
birçok kamu yöneticisinin performans bütçe kavram›ndan hofllanmamas› ve bu
nedenle tekni¤in çal›flmas›n›n zor oldu¤u iddia edilmektedir. Çünkü performans
bütçe, kamu kurumlar›n›n iflletme ayr›nt›lar›, ifl yükleri, amaçlara ulaflma dereceleri gibi konular›n vergi mükellefleri, yasama organ› gibi gözlemcilerin incelemesine
olanak sa¤lamaktad›r.
‹kinci olarak bütçe ödeneklerini onaylayan yasama organ›, ilgi alan›n›n harcama kalemlerinden kurum faaliyetlerine kayd›r›lmas›ndan memnun olmayabilir.
Özellikle bütçe gelirleri ve bütçe dengesi gibi faktörlerin dikkate al›nmamas› yasama organ›n› rahats›z edebilir.
Performans bütçe, faaliyetlerin baflar›l›p baflar›lmad›¤›na göre kamu yöneticilerinin de¤erlendirilmesine olanak sa¤lad›¤› için, bürokratlar taraf›ndan sevilen bir
teknik olmamas› da üçüncü elefltiri konusu olmaktad›r.

‹NTERNET
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Dördüncü elefltiri konusu performans bütçe haz›rlanmas›n›n, kolayca tahmin
edilebilece¤i gibi, klasik bütçeye göre daha pahal› bir teknik olmas›d›r. Yasama ve
yürütme organ› aras›nda, her bir kamu kurumunun faaliyetlerinin ne olmas› gerekti¤i konusunda düflünce birli¤i olmas› gerekir. E¤er böyle bir düflünce birli¤i yoksa bütçeler üzerinde uzlaflma da zaman alacak ve maliyetli olacakt›r.
Beflinci elefltiri ise baz› performans ölçülerinin uygun olmamas› veya yan›lt›c›
olmas› gösterilmektedir. Örne¤in yap›lan vergi denetimlerinin say›s› bir performans ölçüsü olabilir çünkü kolayl›kla ölçülebilir. Ancak denetim say›s›n›n artmas›,
denetimin niteli¤inin artt›¤› anlam›na gelmeyebilir. Ayr›ca denetim say›s›n›n artmas›, toplumsal gereklere yani vergi denetimi örne¤inde, vergi kay›p ve kaçaklar›n›
azalt›p azaltmad›¤› (hatta artt›rd›¤›) da sorun olabilir.
Alt›nc› elefltiri performans ölçüleri kamu yöneticileri taraf›ndan etkilenebilir olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Örne¤in polis güvenlik hizmetinde yap›lan tutuklama say›s› performans ölçüsü ise güvenlik güçleri nispeten daha kolay olaylarla ilgilenerek tutuklama say›s›n› artt›rabilirler.
Son elefltiri ise baz› kamu hizmetlerinden performans bütçeyi tam anlam›yla uygulayabilmek çok zor hatta olanaks›zd›r. Örne¤in savunma hizmeti için ayr›lacak
bütçe büyüklü¤ü sorunu, performansa dayal› al›namaz. Savunma hizmeti “haz›r
bulunma” ve “cayd›r›c›l›kla” iliflkili bir hizmettir. Cayd›r›c›l›k stratejisi bir sald›r›
yokken ifller. Ancak haz›r bulunmada ise gerçek bir savafl ortam› olmadan performans›n ölçülmesi mümkün de¤ildir.

PROGRAM BÜTÇELEME
Program bütçeleme sistemi ayn› kamusal amaca yönelik çal›flan tüm faaliyetleri ve
programlar› düzenlemeye çal›fl›r. Bu faaliyet veya programlar›n hangi kamu kurumunun sorumlulu¤u oldu¤una bak›lmaz. Örne¤in kariyer gelifltirme program› için
birçok kamu kurumunda bulunan meslek edindirme faaliyetleri birlikte düflünülecektir. Bu biçimde, farkl› kamu kurumlar›n›n faaliyetlerinin koordine edilmesi ile
kamusal hizmetler daha iyi yerine getirilebilecektir. Program bütçe, kaynak kullan›m sürecinin son aflamas› olan yap›lan kamu hizmetinin sonuçlar› ve toplum refah› üzerindeki etkileri ile ilgilenir.
Program bütçe, kamu kurumlar›n›n sosyal amaçlara olan etkilerini analiz etmeyi
gerektirir. Daha fazla polis memuru çal›flt›rmak ya da daha fazla devriye hizmeti vermek ayn› zamanda suç oran›n› azaltmakta m›d›r? Meslek edindirme faaliyetleri gerçekten iflsizlik oran›n› azaltmakta m›d›r? Bu sorular›n yan›tlar› aranmaktad›r.
Program bütçe sosyal amaçlara ulaflman›n alternatif yollar›n› de¤erlendirmeyi
ve her alternatifin sosyal fayda ve maliyetini ortaya koymay› gerektirmektedir.
Böylece bir alternatifin di¤erine neden tercih edildi¤i de aç›klanm›fl olmaktad›r.
Program bütçe sürecince öncelikle devletin hangi iflleri yapaca¤›n›n belirlenmesi gerekir. Daha sonra bütçe teklifleri ve uygulamas› bu hizmetler çerçevesinde
yap›l›r. Program bütçe sistemi dikkatleri harcama kalemlerinden ve faaliyetlerin
performanslar›ndan harcaman›n as›l amac›na yani topluma hizmet vermeye kayd›r›r. Asl›nda tüm devlet faaliyetlerinin toplum refah›n› artt›rmaya yönelik oldu¤u
söylenebilir. Ancak program bütçenin amac›, bu genifl amac›n (toplum refah›n› artt›rma) parçalar›n› tan›mlamak, söz konusu parçalar aras›nda ve parçalar›n amaçlar›na ulaflmadaki etkilerini araflt›rmaktad›r.
Program bütçe, benzer amaca katk› sa¤layan programlar› birlefltirir ve böylece
ayn› iflin yap›lmas›nda kullan›lacak fonlar aras›nda bir rekabet bafllar. Program bütçede farkl› amaçlara yönelen programlar aras›nda rekabet yoktur.
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Programlar›n yap›land›r›lmas›nda önemli olan bir konu, zaman boyutunun mali y›ldan (bir y›ldan) daha uzun zaman dilimini kapsamas›d›r. Çünkü program amac›na ulaflabilmek birden çok y›la ihtiyaç gösterebilir. Her ne kadar programlar için
verilen ödenekler y›ll›k olsa da, karar al›c›lar program›n toplam maliyeti ile ilgilenirler. Program bütçe, kamu kurum yöneticilerini, bütçe tekliflerini haz›rlarken ayn› ifli baflarman›n alternatif yollar›n› ve istenen amaca en az maliyetle ulaflman›n
yolunu aramaya zorlamaktad›r.
Program bütçenin uzun vadeli planlamaya dayal› olmas› gerekir mi?SIRA
Tart›fl›n›z.
S‹ZDE
Program bütçe sosyal fayda ve maliyetlerin ölçülmesini gerektirir. Bu da karar
D Ü fi Ü N E L ‹ M maliyetlealmay› oldukça kolaylaflt›r›r. Tüm programlar›n kullanaca¤› kaynaklar›n
ri ile alternatif maliyetlerini ve bu maliyetlere katlanman›n sonucunda elde edilecek sosyal yararlar›n karfl›laflt›rmal› olarak ve alternatif yollar› ile
sunulmaS Obirlikte
R U
s›n› gerektirmektedir.
Suç Oran›n Düflürülmesi Hizmeti
Suçlar› Önleme

190.000

Devriye Hizmetleri
E¤itim Hizmetleri
Madde Ba¤›ml›l›¤›na Karfl› E¤itim
‹nsan Haklar› E¤itimi
Kamu Reklamlar›

140.000
50.000

Olaylara Müdahale

500.000

Toplumsal Olaylara Karfl›
H›rs›zl›k Olaylar›na Karfl›
Darp Olaylar›na Karfl›
Trafik Kazalar›na Karfl›

150.000
100.000
50.000
200.000

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE
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Program Bütçe
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Tablo 3.4’te basit bir program bütçe örne¤i verilmifltir. Suç oran›n düflürülmesi
için yap›lmas› gereken ifller, suçlar› önleme ve olaylara müdahale olarak iki programa ayr›lm›flt›r. Her bir program›n gerçeklefltirilmesi için de yap›lacak ifller s›ralanm›flt›r. Örne¤in suçlar›n önlenmesinde cayd›r›c› bir faaliyet olarak devriye hizmetleri için belirli bir kaynak ayr›lm›flt›r. Suçlar›n önlenmesinde bilinçlendirmenin
önemi bilen emniyet güçleri orta ö¤retimde, üniversitelerde çeflitli konularda e¤itimler düzenleyece¤i düflünülmüfl ve kaynak ayr›lm›flt›r.
Program bütçe uygulamas›na getirilen elefltiriler de vard›r. Öncelikle program
bütçenin uygulanmas› büyük örgütlerde oldukça önemli sorunlar yaratabilece¤i
söylenmektedir. Kamu kurumlar› programlara uyum sa¤layabilmek için örgüt yap›lar›n› yeniden gözden geçirmek ve de¤ifltirmek zorunda kalmaktad›r. Aksi takdirde, programlar birden çok kamu kurumunun faaliyetlerine ihtiyaç duydu¤u
için, program maliyetini ç›karabilmek için çapraz hesaplamalar yapmak gerekir.
Bu hesaplamay› uygulamada yapabilmek de oldukça güçtür.
Program bütçede ikinci elefltiri, bir program›n birden çok amaca hizmet etmesinde ortaya ç›kmaktad›r. Örne¤in üniversitelerin t›p fakültelerindeki e¤itim, hem
yüksek ö¤retime hem de sa¤l›k hizmetlerine katk› sa¤lamaktad›r. Bu e¤itimin maliyeti hangi sosyal amaca sorusunun yan›t› yoktur.

38

Devlet Bütçesi

Üçüncü olarak program bütçenin karar almadaki inisiyatifi yasama organ›, bask› gruplar› ve bürokrasi üzerinde al›p daha rasyonel ölçülere dayand›rmas›d›r. Bu
durumun yasama organ›, bask› gruplar› ve bürokrasi taraf›ndan kabul edilir bir geliflme olmad›¤› da aç›kt›r. Dolay›s›yla program bütçenin yeni bir sistem olarak kabul edilmesi çok güçtür. Buna ba¤l› olarak program bütçe sistemi, uygulamada inisiyatifi elinde tutmak isteyenlerce kabul edilmedi¤inden bütçe kararlar› üzerinde
küçük etkiler yaratabilmektedir.
Son olarak program bütçenin kamu kurum yöneticilerini, ifli baflarman›n alternatif yollar›n› ve istenen amaca en az maliyetle ulaflman›n yolunu aramaya zorlad›¤› bunun da kaynak kullan›m›nda tasarruf sa¤layabilece¤i söylenmiflti. Ancak
gerçek hayatta durum bu olmayabilir. Çünkü yöneticilerin genellikle prestij ve kariyerde ilerleme için daha fazla bütçe isteme e¤iliminde olduklar› bilindi¤inde, bu
tasarrufunun gerçekleflmesi de zordur.

PLANLAMA PROGRAMLAMA BÜTÇELEME (PPBS)
PPBS (planlama programlama ve bütçeleme sistemi) program bütçeden daha sonra geliflmifl ve daha kapsaml› bir sistemdir. Daha sonra de¤inilece¤i gibi program
bütçeden baz› fakl›l›klar göstermektedir. Öncelikle PPBS temel özelliklerine de¤inilecek, daha sonra farkl›l›klar› ortaya konulacakt›r.
PPBS’nin temel özelliklerinin ilki planlamaya dayal› olmas›d›r. Devletin fonksiyonlar›n›n uzun vadeli belirlenmesi ve bunlar›n ›fl›¤› alt›nda programlar›n, bütçelerin flekillenmesi temel amaçt›r. PPBS’nin ikinci özelli¤i, planlanan amaçlara ulaflmak için kamu hizmetlerinin programlar fleklinde düzenlenmesidir. Böylece program hedefleri baflar›ld›¤›nda, o programlar›n ilgili oldu¤u fonksiyon amac›na da
ulafl›lacakt›r. PPBS’nin üçüncü özelli¤i kamu hizmetlerinin fonksiyonel s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmesidir. Dördüncü özellik kamu yönetiminde verimlili¤in artt›r›lmas›na yard›mc› olmas›d›r. Belirli hizmetlerin sonuçlar›na göre ödenek ay›rmas›
kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›na olanak sa¤lar. PPBS’nin bir di¤er özelli¤i,
bilinen tüm analiz tekniklerinden yararlanarak bütçe kararlar›nda rasyonelli¤i sa¤lamaya çal›flmas› olarak söylenebilir. PPBS’nin alt›nc› özelli¤i, sistemin program
ç›kt›lar›n›n girdilerle ve amaçlarla iliflkisini kurmaya çal›flmas›d›r. PPBS’nin söylenebilecek son özelli¤i, iyi bir muhasebe ve raporlama sistemi ile bilgi üretimini gerektirmesidir.

PPBS’nin Program Bütçeden Farkl›l›klar›
Birçok bütçe kitab› yazar› program bütçe ile PPBS’yi (planlama programlama ve
bütçeleme sistemini) ayn› kavram olarak belirtmektedir. Ancak PPBS, program
bütçeden baz› farkl›l›klar göstermektedir. Öncelikle PPBS program bütçeden daha
sonra geliflmifltir. PPBS program bütçeden daha kapsaml›d›r ve program bütçeyi
daha sistematik hale getirmifl bir tekniktir. PPBS’de planlama ve programlama aflamalar› tamamland›ktan sonra, bütçeleme aflamas› program bütçe ile yap›l›r. Dolay›s›yla bütçeleme anlam›nda ikisi de ayn› anlama gelmektedir. PPBS toplumsal hizmetlerin ve ekonomik kaynaklar›n tümü ile ilgilenir. Program bütçe ise kamu
fonksiyonlar›n›n programlar olarak nas›l uygulamaya konulaca¤› üzerinde yo¤unlafl›r. PPBS planlamaya çok daha fazla oran verirken, program bütçede planlama
ya hiç yoktur ya da sistematik de¤ildir. PPBS ayr›ca sistem analizini yo¤un olarak
kullan›rken, program bütçede daha k›s›tl› bir kullan›m söz konusudur.
SIRA S‹ZDE

5

PPBS ile program
bütçenin farkl› yönlerini aç›klayabilir misiniz?
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U
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KLAS‹K, PERFORMANS VE PROGRAM BÜTÇELER‹N‹N
KARfiILAfiTIRILMASI
Tablo 3.5’te, bu üç bütçeleme sisteminin temel özelliklerini karfl›laflt›rmal› olarak
görmekteyiz. Tablo 3.5’te görülece¤i üzere klasik bütçeleme sistemi, ödeneklerin
verilmesinde sat›n al›nan kaynaklara yönelmektedir. Bir baflka deyiflle kaynaklar›n
tahsis edilmesinde önemli olan sat›n al›nacak mal/hizmetlerdir. Odakland›¤› nokta kaynak kullan›m sürecinin ilk aflamas› ile iliflkili oldu¤u için, buna dayal› olarak
bir bütçe s›n›flamas› yapmaktad›r. Klasik bütçelemede, harcamalar›n s›n›flamas› tamamen sat›n al›nan kaynaklar›n türlerine dayal›d›r. Klasik bütçeleme sisteminin
ana amac›, harcamalar›n kontrolü ve buna dayal› olarak israf ve suistimalleri azaltarak kaynak tasarrufu sa¤lamakt›r.
Performans bütçe ise kamu kurumlar›n›n yapt›klar› faaliyetlere odaklanmaktad›r. Klasik bütçelemede oldu¤u gibi girdilere, sat›n al›nan kaynaklara odaklanmaz.
Bu bütçeleme sisteminde bütçeler faaliyet ç›kt›lar›na göre s›n›flanmaktad›r. Performans bütçeleme sistemi kamu hizmetlerinin daha etkin bir biçimde yönetilmesini
sa¤lamaya çal›flmaktad›r.
Program bütçe sistemi ise genel olarak toplumsal ihtiyaçlardan yola ç›karak
kamusal hedeflere göre s›n›flama yapmaktad›r. Temel ç›k›fl noktas›, kamusal
amaçlar›n planlanmas› ve hedeflere ulaflma derecelerinin ölçülmesidir. Bu bütçeleme sistemlerinden harcama kalemi ve performans bütçe sistemi, devletin var
olan örgütlenme yap›s›n› korurken program bütçe sistemi ise hizmet sunan kurumlar›n neler oldu¤una dikkat etmeden, devletin temel fonksiyonlar›n›n sonuçlar›na odaklan›r.
Bütçe Tekni¤i

Özelli¤i

S›n›flama Esas›

Ç›k›fl Noktas›

Klasik

Girdi Sat›n Alma

Girdi S›n›flamas›

Denetim, Kontrol

Performans

Faaliyet, ‹fl Yükleri

Faaliyet ve Ç›kt›
S›n›flamas›

Yönetim, Etkinlik

Program

Toplumsal Refah,
Sonuç Odakl›

Kamusal Amaç
S›n›flamas›

Planlama, Etkenlik

YEN‹ PERFORMANS BÜTÇE
Yeni performans bütçeleme sisteminde kamu kurumlar›, kendi programlar›n› oluflturmakta, bu programlara yönelik performanslar› belirlemekte daha sonra bütçe
tekliflerini haz›rlamaktad›r. Geleneksel performans bütçeleme sistemi, daha önce
de tart›fl›ld›¤› gibi, do¤rudan ç›kt›lara ve faaliyetlere göre haz›rlanmaktad›r. Ancak
bu ç›kt›lar kamunun var olma nedenleri ile her zaman örtüflmeyebilir. Örne¤in
güvenlik hizmetlerinden biri olan polis güvenlik hizmetini düflünelim. Performans
bütçe devriye say›s›n› ölçü olarak almaktad›r. Ancak çok say›da devriye gezmek
amaç de¤ildir. As›l amaç suçlar›n cayd›r›lmas› ve toplumsal huzurun sa¤lanmas› olmal›d›r. Çok say›da devriye gezilmesine ra¤men, suç oranlar›nda beklenen o azalma ortaya ç›kmayabilir. Bir baflka örnek, kamu meslek edindirme kurslar›nda, kurs
alan ö¤renci say›s› performans ölçüsü olabilmektedir. Oysa mesleki e¤itimin amac›, mesle¤i olmayan iflgücüne meslek edindirme yani ifle yerlefltirme say›s› bir ölçü olmal›d›r.
Yeni performans bütçe kamu kurumlar›n›n faaliyetlerinin sonuçlar›na bakar ve
ona göre de¤erlendirir. Bu bütçeleme sistemi geleneksel performans bütçenin ve

Tablo 3.5
Klasik, Performans
ve Program
Bütçelerin
Karfl›laflt›rmas›
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program bütçenin özelliklerini tafl›maktad›r. Kamu hizmetlerinin sonuçlar›na odaklanma, program bütçenin bir özelli¤i iken performans ölçüleri ve de¤erlendirmeleri, geleneksel performans bütçenin özellikleridir. Ancak yeni performans bütçe
biçimi, program bütçe uygulamas›nda önemli sorunu yaratan, kamu örgüt yap›s›nda de¤ifliklik yapmay› gerektirmemektedir. Bir baflka deyiflle birkaç farkl› kamu
kurumundaki benzer programlar› birlefltirmeyi amaçlamamaktad›r. Performans ölçümlerine geleneksel performans bütçede gösterilen ilgi, bu yeni sistemde de devam etmektedir. Ancak eski ölçüler do¤rudan ç›kt›lara odakl› iken yeni sisteme sonuç odakl›d›r.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
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SIRA S‹ZDE
Yeni performans
bütçe sisteminin, program bütçe ile benzerli¤i var m›d›r?

Ancak yeni performans bütçe sisteminin geliflip uygulanmas›nda baz› sorunlar
D Ü fi Ü N E L ‹ M
da ortaya ç›kabilir. Bu sistemle ilgili yeteri kadar deneyimin henüz sa¤lanamamas› bunlardan ilki olarak gösterilebilir. Bütçe sistemlerinde de¤iflikliklerin baflar›s›,
S O çok
R U uygulamada ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle yeni performans
teoriden daha
bütçenin getirmesi beklenen faydalar›n uygulamada tam olarak ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤› kesin
de¤ildir. ‹kinci olarak yeni performans bütçe sisteminin kurum
D‹KKAT
odakl› olmas› ve kurumun faaliyetlerinin sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlamas›
ulusal düzeyde sorun yaratabilir. Çünkü ulusal düzeyde kaynaklar›n çeflitli hizmetSIRA S‹ZDE
lere tahsisinde
kurumlar aras› karfl›laflt›rma yapmak zorunluluktur. Ancak yeni performans bütçe sisteminin performans ölçüleri, kurumlara özgüdür ve kurumlar
aras› karfl›laflt›rma
yapmak olanaks›zd›r. Üçüncü olarak devletin yapmak zorunda
AMAÇLARIMIZ
oldu¤u hizmetlerin her zaman çok aç›k olmamas› gibi bir sorun ortaya ç›kabilir.
Kamu kurumlar›n›n yapt›klar› hizmetler genellikle çok yönlüdür ve birbirleri ile zaman zamanK çeliflen,
‹ T A P zaman zaman ayn› yönde çal›flan amaçlara sahiptir. Böyle bir
durumda kamu kurumlar›n›n amaçlar›n›n göreceli önemlerini belirlemek hemen
hemen olanaks›zd›r. Bir baflka sorun, kamu kurumlar›n›n amaçlar› aras›nda özellikle yasama
T E L Eorgan›
V ‹ Z Y O Nve yürütme organ› aras›nda bir görüfl birli¤i olmad›¤› zaman
ortaya ç›kar. Performanslar hakk›nda fikir birli¤i olmad›¤› sürece performansa dayal› bütçeleme çok güç uygulanacakt›r. Bir baflka sorun olarak kamu kurumlar›
performanslar›n› belirlerken kendi ölçebildikleri performanslar› dikkate alma e¤ili‹ N T E R Nsöylenebilir.
ET
minde olmalar›
Ancak kurumun ölçebildi¤i performanslar, sonuç
odakl› olmayabilir. Örne¤in üniversitelerin ölçebildi¤i performans mezuniyet say›lar›d›r. Asl›nda, üniversiteler, sonuç odakl› performans ölçüsü mezunlar›n ifle yerlefltirme oranlar› tercih etmelidir. Ancak üniversitelerin ifle yerlefltirme ile ilgili bilgi sahibi olamad›klar› için bunu bir ölçü olarak kullanamayacaklard›r. Bir baflka
sorun olarak sonuç odakl› performans bütçelemede kamu kurumlar›, sorumlu tutulduklar› ölçülere bazen çok az etki yapabilirler ki bu kurumun baflar›s›zl›¤› olarak de¤erlendirilebilir. Örne¤in üniversite mezunlar›n›n ifle yerlefltirilmesi ile ilgili
performans ölçüsünün bir biçimde ölçülebildi¤ini düflünürsek üniversitelerin baflar›s› mezunlar›n›n ifle girme dereceleri ile do¤rudan ba¤lant›l› olacakt›r. Ancak ülke
ekonomisindeki bir iflsizlik sorunu nedeniyle bu üniversitelerin kontrolleri alt›nda
olan bir durum de¤ildir, üniversiteler baflar›s›z görülecektir. Elbette bu durum kamu kurumu olarak üniversiteleri ve yöneticilerini rahats›z edecektir. Bir baflka potansiyel sorun, kurumlar›n kaynaklar› kullanma serbestisi ile iliflkilidir. Sistem girdi
odakl› olmad›¤› ve sonuçlara yöneldi¤i için özellikle yasama organ›, kurumunun
kaynaklar› nerelere kulland›¤› ile ilgili k›s›tlama getirmemelidir. Kurum istedi¤i gibi yeterli olarak verilen kaynaklar›n› kullanmal› ancak yasama organ› da kurum-
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dan beklenen sonuçlara da ulaflmas›n› beklenmelidir. Bu tür k›s›tlamalar girdi temelli bütçeleme sisteminin gere¤idir. Yasama organ› denetimlerini sonuçlar üzerinde yapmal›d›r.

SIFIR ESASLI BÜTÇELEME
S›f›r esasl› bütçeleme sistemi, kamu kurumlar›n›n her y›l en az›ndan bir önceki y›l›n ödene¤i kadar ödene¤i hak kazand›¤› varsay›m›n› ortadan kald›rmay› amaçlamaktad›r. Bunun yerine kamu kurumlar›n›n hiçbir ödene¤e sahip olmad›¤› ve gerekli olan ödene¤in hepsinin gerekçesinin her y›l aç›klanmas›n› zorunlu k›lar. Bu
nedenle bütçe ödenekleri üzerindeki tart›flmalar, ödenek art›fllar›/azal›fllar› hakk›nda de¤il, bütçenin tümü üzerinde yap›lmaktad›r. Genellikle di¤er bütçeleme sistemlerinde görülen “art›r›mc›l›k” özelli¤ini ortadan kald›rmay› amaçlamaktad›r.
Kamu kurumlar›n›n tüm faaliyet ve hizmetlerinin daha önce hiç yap›lm›yormufl,
yeni bafllanacak bir hizmet veya faaliyetmifl gibi düflünülüp ona göre bütçe ödeneklerinin verilmesini amaçlamaktad›r. Her kamu yöneticisi, kurumunun varl›k nedenini her y›l tekrar aç›klamak zorunda kalmaktad›r.
Kamu hizmetlerinin esnekli¤inin artt›r›lmas› bu sistemle mümkün olabilecektir.
Çünkü sonuçlar› baflar›l› olmayan veya öncelik s›ralamas›nda alt s›ralarda yer alan
hizmetler için ya hiç kaynak ayr›lmamas›na ya da daha az ayr›lmas›na olanak sa¤layabilmektedir. Bu bütçeleme sisteminde, öncelik s›ralamas›n›n dikkate al›nabilmesi için, her kurum kendi bütçesi ile ilgili farkl› büyüklüklerde bütçe teklifleri ve
bunlar›n her biri ile ilgili sonuçlar› sunmas› gerekmektedir. Örne¤in “Belirli bir
ödenek teklifinden %5 daha az› ile belirli bir iflin ne kadar› yap›labilir? %10 daha
fazlas› ile ne kadar› yap›labilir?” gibi sorular›n yan›tlar› yöneticilerce alternatif bütçe önerilerinde flekillenmektedir.
Bütçelerin haz›rlanmas›nda kamu kurumunun faaliyetleri “karar birimi” olarak
adland›r›lan daha küçük birimlere ayr›l›r. Her karar birimi kendi amaçlar›n› baflarmalar›na göre analiz edilir. Her karar birimi, bütçe tekliflerini “karar paketlerinde”
toplar. Karar paketleri kurumun fonksiyonunu yerine getirmede ihtiyac› olan küçük tekliflerdir. Karar paketleri, farkl› düzeylerde ödeneklerle olas› performans düzeylerini kapsar. Daha sonra en öncelikli olandan daha az öncelikliye do¤ru s›ralan›r. Böylece, yap›lacaksa, harcama kesintileri en az öncelikli olanlardan bafllanmak suretiyle yap›l›r. Bu flekilde kamu kesiminin etkinli¤i artt›r›labilecektir.
S›f›r esasl› bütçelemenin üstün yanlar› olarak flunlar söylenebilir: S›f›r esasl› bütçeleme sistemi, klasik bütçelemede olmayan, ifl yükü, performans ölçüleri gibi yöneticilerin kulland›¤› verileri üretmesi aç›s›ndan bir avantaja sahiptir. ‹kinci olarak
kamu kurumunun içindeki önceliklerin gözden geçirilmesine yard›mc› olmaktad›r.
Üçüncü üstünlük olarak bütçe haz›rl›klar›n›n, afla¤›dan yukar›ya do¤ru olmas›, bütçe kararlar›n›n daha iyi al›nmas›na yard›mc› olabilmesi söylenebilir. Son olarak alternatif kaynaklarla yap›labilecek iflleri ortaya koymas› nedeniyle kaynak tasarrufu
sa¤layabilmektedir.
Bu faydalar›na karfl›l›k s›f›r esasl› bütçeleme sisteminin, önemli sorunlar› da birlikte getirdi¤i bilinmektedir. Öncelikle karar paketlerinin oluflturulmas›n›n oldukça
fazla zaman ve emek almakta oldu¤u söylenebilir. Yöneticilerin karar paketlerinin
haz›rlanmas›na gerekli özeni göstermesi gerekir. Fakat bu kadar zaman ve emek
gerektiren bir süreç için yöneticilerin kendiliklerinden üstün çaba göstermeleri
beklenemez. Yöneticileri bir biçimde bu konuda özendirmek gerekir. ‹kinci olarak
dairelerin faaliyetlerine uymayan karar birimleri ve performans ölçüleri gelifltirilebilir. Bunun sonucu ise ölçülen performanslar›n dairenin amaçlar› ile çeliflebilme-
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sidir. Üçüncü bir konu, kamu kesiminde birçok hizmetin s›f›r esasl› olmas› söz konusu de¤ildir. Örne¤in birden fazla y›la sarkan yat›r›m projeleri, devlet borçlar›n›n
ve faizlerinin ödenmesi, emekli maafl› ödemeleri geçmifl y›llarda yap›lan sözleflmelere ba¤l›d›r. Dolay›s›yla hiç yokmufl gibi s›f›rdan ödenek ayr›lmas› gibi bir konu
söz konusu olamaz. Son olarak kamu kurum yöneticilerinin karar paketlerini s›ralarken kulland›klar› öncelik s›ralamas›, sosyal önceliklerden farkl›l›k gösterebilmektedir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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S›f›r esasl› bütçelemenin
SIRA S‹ZDE getirece¤i faydalar nelerdir? Tart›fl›n›z.

YATIRIM (KAP‹TAL, SERMAYE) BÜTÇES‹

D Ü fi Ü Nbir
E L ‹ Mbütçeleme sistemi olarak nitelenmese de, bu ünitede yat›r›m
Tam anlam›yla
bütçesinden de söz etmek yararl› olacakt›r. Kamu harcamalar›n›n ayr› niteliklerinden ve finansmanlar›ndan
farkl› olmas›ndan kaynaklanan nedenlerle yat›r›m bütS O R U
çesine baflvurulmaktad›r.
Kamu harcamalar›ndan baz›lar› devletin mal varl›¤›ndan bir de¤ifliklik yapmazD‹KKAT
ken baz›lar› devletin mal varl›¤›n› azalt›c› etkiler yapmaktad›r. Devletin mal varl›¤›nda de¤ifliklik yapmayan, sadece mal varl›¤›n›n bileflimini de¤ifltiren türden harSIRA S‹ZDE
camalar, yat›r›m
harcamas› olarak adland›r›l›r. Bunlar gelecekte getiri sa¤layaca¤›
beklenen fiziksel ve mali varl›klar› kapsar. Yat›r›m harcamalar›n›n sa¤lad›klar› gelirler bir y›ldan daha uzun bir döneme yay›lan varl›klara yap›lacak yat›r›mlar ile ilAMAÇLARIMIZ
gilidir. Dolay›s›yla genellikle borçlanmayla finansman› daha uygundur. Cari ve
transfer harcamalar› ise, devletin mal varl›¤›nda bir azalmaya neden olurlar, herhangi bir getirileri
yoktur ve finansmanlar› genellikle vergilerle yap›l›r.
K ‹ T A P
Söz konusu farkl›l›klar› nedeniyle baz› yazarlar, devletin iki ayr› bütçe yapmas›nda fayda oldu¤unu belirtirler: yat›r›m bütçesi (capital budget) ve cari bütçe
(operational budget). Yat›r›m bütçesi, yat›r›m harcamalar›n› ve bunlar›n finansmaTELEV‹ZYON
n›n› kapsarken cari bütçe cari ve transfer harcamalar›n› kapsamaktad›r.
Yat›r›m bütçesi uygulamas›ndan beklenen yararlar flunlard›r:
• Özellikleri farkl› harcamalar› içermesi nedeniyle tahmin, analiz ve finansTERNET
man‹ Nyöntemlerinin
oldukça farkl› olmas›, bütçede tahminlerin daha isabetli
olmas›na ve bütçe uygulamas›n›n daha iyi yap›lmas›na yard›mc› olabilmektedir.
• Devletin yat›r›m harcamalar›n›n daha iyi bir biçimde görülmesi ülke kalk›nmas›n›n planlamas›na yard›mc› olabilmektedir.
• Devletin net malvarl›¤›ndaki de¤iflmelerin daha iyi görülmesine yard›mc›
olabilmektedir.
Yat›r›m bütçesinin en eski uygulama örnekleri ‹skandinav ülkelerinde, özellikle ‹sveç’te görülmüfltür. Danimarka, Finlandiya, ‹zlanda ve ‹ngiltere’de yat›r›m bütçesi uygulamalar› 1930’lu y›llarda görülmüfltür. Fransa’da baz› yat›r›m harcamalar›n›n genel bütçe d›fl›na ç›kar›ld›¤› görülmüfltür. ABD’de de yat›r›m bütçesi uygulamas› özellikle eyaletler ve yerel yönetimler düzeyinde uygulanmaktad›r.
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Özet
Devletin kaynaklar› s›n›rl› ve üretmesi gereken sosyal
nitelikli mal/hizmetler sonsuzdur. Bu nedenle devletlerde özel kifliler gibi tercih yapmak zorundad›r. Dolay›s›yla öncelik s›ralamas› ve tercih yapmak bütçecili¤in
en önemli özelli¤idir. Devlet bütçelerinde kaynaklar›n,
belirli kurumlara, belirli ifllere veya belirli amaçlara ayr›lmas›, tahsis edilmesi için çeflitli teknikler kullan›lmaktad›r.
Torba bütçelerde ödenekler oldukça genifl kapsaml›
kategorilere göre tahsis edilir. Kategoriler biraz daha
ayr›nt›da her bir bakanl›k veya daireye göre belirlenebilir. Bu bütçe sisteminde bakanl›k veya dairenin ödene¤i harcayaca¤› yerler konusunda bir k›s›tlama yoktur.
Bakanl›k ve daire yöneticisine harcamalar› yapama konusunda oldukça fazla takdir yetkisi tan›maktad›r. Harcamalar›n nerelere yap›ld›¤› ile ilgili bir k›s›tlama olmad›¤›nda, bütçe uygulamas› sonunda da harcaman›n nerelere yap›ld›¤› konusunda bilginin edinilebilmesi için
ciddi denetim yap›lmas› gerekir.
Klasik bütçe sistemi, kamu harcamalar›n›n denetlemesini, israflar›n ve suistimallerin önlenmesini amaçlamaktad›r. Sistem tamamen kamu kesiminin sat›n alaca¤› girdilere yönelmekte ve bunlar› tahmin etmeye çal›flmaktad›r. Bir baflka deyiflle devletin bir y›l sonra sat›n alacaklar›n›n bir listesi yap›lmaktad›r. Klasik bütçeleme
sistemi devletin örgüt yap›s›na göre ödenek tahsis etmektedir. Kuruluflun yapt›¤› ifl ve hangi toplumsal ihtiyac› karfl›lad›¤› önemli de¤ildir. Bir daire kurulmufl ve
faal ise o daireye belirli bir ödenek ayr›lmas› kesindir.
Performans bütçe sistemi, klasik bütçede oldu¤u gibi
kullan›lan kaynaklara de¤il, kamu kurumlar›n›n faaliyetleri ile bunlar› baflarmalar›na göre ödenek tahsis etmektedir.
Performans bütçeleme, faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çal›fl›r. Performans faaliyetlerin birim maliyetlerini ç›karmaya çal›flt›¤› için daha düflük maliyetle
daha iyi hizmet üretimine olanak sa¤lar. Bütçe sisteminin yo¤unlaflt›¤› nokta girdilerden, kaynaklar›n faaliyetlere nas›l kullan›ld›¤›na kaymaktad›r. Bunun do¤al sonucu ise yöneticilerin faaliyet sonuçlar›n› de¤erlendirilebilmesi ve hesap vermelerine olanak sa¤lanmas›d›r.

Program bütçeleme sistemi devletin öncelikle amaçlar›n› belirleyerek bu amaçlara yönelik tüm faaliyetlerini ve programlar›n› koordine etmeye çal›fl›r. Kamusal
amaca yönelik bu faaliyetleri, programlar› hangi kamu
kurumunun yerine getirmekte oldu¤una önem vermez. Böylece farkl› kamu kurulufllar›n›n programlar›n›n koordine edilmesi ile kamusal hizmetler çok daha
etkin bir biçimde görülecektir. Program bütçe kamu
kurumlar›n›n sosyal amaçlara olan etkilerini analiz etmeyi gerektirmektedir. Program bütçe sistemi toplum
refah›n› artt›rman›n nas›l mümkün olabilece¤ini ve
amaca ulaflmak için hangi programlara ihtiyaç oldu¤unu belirlemeye, böylece bu programlar aras›nda koordinasyonu sa¤lamaya çal›fl›r. Program bütçe, ayn› amaca yönelik çal›flan programlar› birlefltirir. Böylece ayn›
iflin yap›lmas›nda kullan›lacak fonlar aras›nda bir rekabet bafllar.
Birçok yazar program bütçe ile PPBS (planlama programlama ve bütçeleme sistemini) efl anlaml› kullanmaktad›r. Ancak PPBS, program bütçeden daha sonra geliflmifl ve program bütçeden daha kapsaml›d›r. Daha sonra geliflmesi dolay›s›yla program bütçe sistemini daha
sistematik hâle getirmifltir. Bütçeleme aflamas› her iki
bütçe sisteminde de ayn›d›r. PPBS toplumsal hizmetlerin ve ekonomik kaynaklar›n tümü üzerinde çal›fl›rken
program bütçe ise kamusal amaçlar›n programlar olarak nas›l uygulamaya konulaca¤›n› araflt›r›r.
Geleneksel performans bütçeleme sisteminde, ç›kt›lar
ve faaliyetler ön plandad›r. Ancak bu ç›kt›lar ve faaliyetler kamusal amaçlarla her zaman ayn› olmayabilmektedir. Yeni performans bütçe kamu kurumlar›n›n
faaliyetlerinin ve ç›kt›lar›n›n sonuçlar›n› de¤erlendirir.
Bu bütçeleme sistemi geleneksel performans bütçenin
ve program bütçenin özelliklerini birlikte tafl›maktad›r.
Sonuçlara odaklanma program bütçenin bir özelli¤i iken
performans ölçüleri ve de¤erlendirmeleri geleneksel
performans bütçenin özellikleridir. Program bütçe ve
PPBS’den ayr›lan yan›, kamu örgüt yap›s›nda de¤ifliklik
yapmay› gerektirmemesidir.
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S›f›r esasl› bütçeleme sistemi kamu kurumlar›n›n her y›l
belirli bir miktar ödene¤i alma varsay›m›n› ortadan kald›rmay› amaçlamaktad›r. Bir baflka deyiflle kamu bütçeleme sisteminde art›r›mc›l›k olarak bilinen soruna çözüm olmaya çal›flmaktad›r. Art›r›mc›l›k bir kamu kurumu var ve faal ise o kuruma en az›ndan geçmifl y›l verilen ödenek verilmesi ve bu miktar›n üzerine ne kadar
art›r›laca¤› üzerine yo¤unlaflmay› gerektirmektedir. Bunun yerine, s›f›r esasl› bütçeleme sistemi kamu kurumlar›n›n gerekli olan ödene¤in hepsinin gerekçesinin her
y›l aç›klanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bütçe tart›flmalar› ödenek art›fllar› üzerinde de¤il, bütçenin tümü üzerinde yap›lmaktad›r. S›f›r esasl› bütçeleme sisteminde
kamu kurumlar›n›n tüm hizmetlerini daha önce hiç yap›lmad›¤›, yeni bafllanacak bir hizmet veya faaliyet gibi
düflünüp bütçe kaynaklar›n›n tahsis edilmesini amaçlamaktad›r. Böylece kamu yöneticileri kurumunun varl›k
nedenini her y›l tekrar aç›klamak zorunda kalmaktad›r.
Kamu hizmetlerinin baz›lar› devletin gelecekte getiri
sa¤layaca¤› beklenen fiziksel ve mali varl›klar› kapsar.
Yat›r›m harcamalar›n›n sa¤lad›klar› gelirler bir y›ldan
daha uzun bir döneme yay›lan varl›klara yap›lacak yat›r›mlar ile ilgilidir. Dolay›s›yla genellikle borçlanmayla
finansman› daha uygundur. Ancak cari ve transfer (gerçek harcamalar) niteli¤indeki harcamalar› ise devletin
mal varl›¤›nda bir azalmaya neden olurlar, herhangi bir
getirileri yoktur. Dolay›s›yla finansmanlar› genellikle
vergilerle yap›l›r. Ayr›ca gerçek harcamalarla, yat›r›m
harcamalar›n›n bütçe haz›rl›k ve uygulama tekniklerinde de önemli farkl›l›klar vard›r. Bu farkl›l›klar nedeniyle, devletin iki ayr› bütçe yapmas›nda fayda oldu¤unu
belirtirler; yat›r›m bütçesi (capital budget) ve cari bütçe
(operational budget). Yat›r›m bütçesi, yat›r›m harcamalar›n› ve bunlar›n finansman›n› kapsarken cari bütçe cari ve transfer harcamalar›n› kapsamaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Klasik bütçe sisteminin odakland›¤› nokta afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Faaliyetler
b. Ç›kt›lar
c. Girdiler
d. Sonuçlar
e. Yat›r›mlar
2. Devlet faaliyetlerinin tümünü belirli kamusal amaç
etraf›nda koordine etmeyi amaçlayan bütçeleme sistemi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Torba bütçe
b. Klasik bütçe
c. Performans bütçe
d. PPBS
e. S›f›r esasl› bütçe
3. Kamu yöneticilerine, kendilerine verilen ödenekleri
kullanma konusunda en rahat olduklar› bütçe tekni¤i
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Torba bütçe
b. Klasik bütçe
c. Performans bütçe
d. Program bütçe
e. S›f›r esasl› bütçe
4. Faaliyetler etraf›nda bütçeleme yapmaya çal›flan bütçe tekni¤i afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Torba bütçe
b. Klasik bütçe
c. Performans bütçe
d. Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi
e. S›f›r esasl› bütçe
5. Art›r›mc›l›¤› engellemeye çal›flan bütçeleme sistemini afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Torba bütçe
b. S›f›r esasl› bütçe
c. Yeni performans bütçe
d. Planlama programlama bütçeleme sistemi
e. Kapital bütçesi

6. Planlama programlama bütçeleme sistemi’nin en
önemli sak›ncas› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kaynak kullan›m›nda etkinli¤i sa¤layamamas›
b. Örgüt yap›s›nda de¤ifliklik gerektirmesi
c. Art›r›mc›l›k özelli¤inin bulunmamas›
d. Girdilere göre s›n›flama yapmamas›
e. Kaynak kullan›m sürecinin birinci aflamas›yla
iliflkilenmemesi
7. Program bütçenin özellikleri ile performans bütçenin özelliklerini birlefltirmeye çal›flan bütçeleme afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Torba bütçe
b. Kapital bütçesi
c. Yeni performans bütçe
d. Planlama programlama bütçeleme sistemi
e. S›f›r esasl› bütçe
8. Afla¤›dakilerden hangisi temel e¤itim hizmetlerinde
bir sonuç ölçüsüdür?
a. Mezun say›lar›
b. Okul b›rakma oran›
c. E¤itim saati
d. Ö¤retmen say›s›
e. S›nav baflar› oranlar›
9. Temel amac› tüm faaliyet ve hizmetlerin gerekçesini
yeniden ve bafltan belirlemek olan bütçe türü afla¤›dakilerden hangisidir?
a. S›f›r esasl› bütçe
b. Program bütçe
c. Hedeflere göre yönetim bütçesi
d. Planlama programlama bütçeleme sistemi
e. Yat›r›m bütçesi
10. Kamu harcamalar›n›n, türlerine göre farkl›l›k göstermesinden hareketle iki ayr› bütçe yap›lmas›n› öneren bütçe afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Torba bütçe
b. Kapital bütçesi
c. Yeni performans bütçe
d. Planlama programlama bütçeleme sistemi
e. S›f›r esasl› bütçe
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Yaflam›n ‹çinden

08 Kas›m 2011
‹flsizlik ödene¤i 5 aya düflecek
‹fiKUR’un 2011-2015 y›llar› stratejik plan›na göre, prim
ödeme süresine ba¤l› olarak 180, 240 ve 300 gün olan
ödenek alma süresinin 2015 y›l› sonuna kadar ortalama
5 aya düflürülmesi planlan›yor
Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR), iflsizlik ödene¤ini alan iflsizlerin, flu an itibariyle prim ödeme süresine ba¤l› olarak 180, 240 ve 300 gün olan ödenek alma süresini,
2015 y›l› sonuna kadar ortalama 5 aya düflürmeyi hedefliyor. ‹fiKUR, 2015 y›l›n›n sonuna kadar ifle yerlefltirdiklerinin yüzde 35’inin kad›nlar aras›ndan olmas›n› hedefliyor. Kurum, bu hedef için toplumsal cinsiyet eflitli¤i yaklafl›m›na iliflkin bilinç oluflturacak çal›flmalarla kad›n›n ifl gücüne kat›l›m›na ve istihdam›na yönelik çal›flmalara öncelik verecek.
‹fiKUR’un “2011-2015 Stratejik Plan”›ndan derlenen bilgilere göre kurum, söz konusu y›llar aras›ndaki stratejik
amaçlar›n› belirledi. Buna göre, ifl gücü piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda istihdam hizmetlerini çeflitlendirecek ve ifle yerlefltirmede aktif rol oynayacak kurum, ifl
gücünün istihdam edilebilirli¤ini art›rmaya yönelik olarak da aktif ifl gücü programlar› gelifltirecek. Kurum,
programlar› yayg›nlaflt›rman›n yan› s›ra etkinli¤ini de
art›racak.

‘‹fle al›nanlar % 30 artacak’
‹fl gücü piyasas›n› etkin bir flekilde izleyip de¤erlendirecek kurum, güçlü de bir kurumsal yap› oluflturacak.
Stratejik hedeflerini de belirleyen ‹fiKUR, özel sektörden al›nan aç›k ifllerin say›s›n› her y›l, bir önceki y›la
göre yüzde 25 oran›nda art›racak. Kurum, bu alanda ifle
yerlefltirilenlerin say›s›n› da her y›l, bir önceki y›la göre
yüzde 30 art›rmay› hedefliyor.
Planda dikkati çeken hedeflerden biri de 2015 y›l› sonuna kadar Kurum taraf›ndan ifle yerlefltirilenlerin yüzde 35’inin kad›nlardan oluflmas›n› sa¤lama hedefi. ‹fiKUR, bu hedef için toplumsal cinsiyet eflitli¤i yaklafl›m›na iliflkin bilinç oluflturacak çal›flmalarla kad›n›n ifl gücüne kat›l›m›na ve istihdam›na yönelik çal›flmalara öncelik verecek.

‹stihdam fuar› yap›lacak
Her y›l, büyükflehir belediyesi olan illerde istihdam fuar›, di¤er illerde ise istihdam fuar› ya da kariyer günleri
düzenlemek isteyen kurumun hedefleri aras›nda her
y›l, 6 aydan uzun süredir kuruma kay›tl› 150 bin iflsize
ifl dan›flmanl›¤› hizmeti vermek de yer al›yor.
‹fl gücü yetifltirme programlar›n› baflar›yla tamamlayan
iflsizlerin tamam›n›n ifl dan›flmanl›¤› hizmetinden yararlanmas›n› sa¤lamak yönünde de önemli çal›flmalar yapmaya haz›rlanan ‹fiKUR, 2015 y›l›na kadar istihdam garantili olmayan ifl gücü yetifltirme kurslar›n› baflar› ile
bitirenlerin ifle yerlefltirme oran›n› yüzde 40’a ç›karmay› planl›yor.
Mesleksiz ifl arayanlara ‘mesle¤e’ yönlendirme
Öncelikli olarak mesle¤i olmayanlardan olmak üzere
kuruma kay›tl› 400 bin iflsizi aktif ifl gücü programlar›ndan yararland›racak kurum, 2011 y›l›ndan itibaren ‹fiKUR’a yeni kay›t yapt›ran mesleksiz tüm ifl arayanlara
mesle¤e yönlendirme hizmeti sunacak. Plana göre, 2015
y›l› sonuna kadar 25 bin kifli de giriflimcilik e¤itimi programlar›ndan yararland›r›lacak.
‹fiKUR, 2015 y›l› sonuna kadar en az yar›s› Kuruma kay›tl› 18-29 yafl aras› iflsizlerden olmak üzere 400 bin iflsizi de staj programlar›ndan yararland›rmak için çal›flmalar›n› yürütüyor. Planda, kurum hizmetlerinde çal›flan say›s›n›n, sözleflmeli ve hizmet al›m› yoluyla istihdam edilenler dahil 2011 y›l›nda 5 bine, 2013 y›l›nda 7
bin 500’e ve 2015 y›l›nda 10 bine ç›kar›lmas› düflünülüyor.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. c

S›ra Sizde 1
Torba bütçeleme tekni¤inin üstünlükleri flunlard›r:
- Torba bütçelerin haz›rlamas› kolayd›r ve haz›rl›klar
için geçecek zaman ve katlan›lacak maliyetler çok
düflüktür.
- ‹kinci olarak ödeneklerin büyüklükleri konusunda
karar vericilerin uzlaflmas› oldukça kolayd›r.
- Torba bütçenin üçüncü üstün yan› olarak bütçe haz›rl›klar›nda dikkatlerin ayr›nt›lardan ve dar kapsaml› konulardan daha genifl kapsaml› konulara kaymas›
söylenebilir.
Torba bütçeleme tekni¤ine sak›ncal› yönleri ise flunlard›r:
- Harcaman›n nereye yap›ld›¤› bilinemez.
- Harcamalar›n etkilerinin neler oldu¤u konusunda
da bilgi edinilmesi zordur.
- Bürokrasiye çok genifl takdir yetkisi vermektedir.
- Hizmet veya bakanl›k önceliklerinin belirlenerek
farkl› programlar›n bu önceli¤e göre s›raland›rma
torba bütçe sisteminde imkâns›zd›r.

2. d
3. a
4. c
5. b
6. b
7. c
8. e
9. a
10. b

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Klasik Bütçe Tekni¤i”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “PPBS” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Torba Bütçeleme” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Performans Betçeleme” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “S›f›r Esasl› Bütçeleme”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “PPBS” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yeni Performans Bütçe” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yeni Performans Bütçe” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “S›f›r esasl› Bütçeleme”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yat›r›m Bütçesi” konusunu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Klasik bütçe, tamamen kamu kesimi örgüt yap›s›na göre yap›l›r. Örgüt yap›s›nda kurumlar›n girdilerinin neler
olaca¤›n› bunlar için ne kadar harcanaca¤›n› tahmin etmeye çal›fl›r.
S›ra Sizde 3
Üç aflamas› vard›r. Birinci aflamada, faaliyetler belirlenir
ve s›n›flan›r. ‹kinci aflamada faaliyetler için performans
ölçüleriyle birim ve toplam maliyetler ç›kar›l›r. Son aflamada ise faaliyet hedefleriyle baflar›lanlar karfl›laflt›r›l›r.
S›ra Sizde 4
Programlar›n bütçenin asl›nda zaman boyutunun çok
önemi vard›r. Bir mali y›ldan daha uzun zaman dilimini kapsamas› zorunludur. Çünkü kamu kesiminde sosyla amaçlara ulaflabilmek genelde birden çok y›l gerektirir. Her ne kadar programlar için verilen ödenekler
y›ll›k olsa da, karar al›c›lar program›n toplam maliyeti
ile ilgilenirler. Bu toplam maliyetler çok y›l› kapsamaktad›r.
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra Sizde 5
Farkl›l›klar flunlard›r:
- PPBS, program bütçeden daha sonra geliflmifltir.
- PPBS program bütçeden daha kapsaml›d›r ve program
bütçeyi daha sistematik hale getirmifl bir tekniktir.
- PPBS toplumsal hizmetlerin ve ekonomik kaynaklar›n tümü ile ilgilenir. Program bütçe ise kamu fonksiyonlar›n›n programlar olarak nas›l uygulamaya konulaca¤› üzerinde yo¤unlafl›r.
- PPBS planlamaya çok daha fazla oran verirken, program bütçede planlama ya hiç yoktur ya da sistematik
de¤ildir. PPBS ayr›ca sistem analizini yo¤un olarak
kullan›rken, program bütçede daha k›s›tl› bir kullan›m söz konusudur.
S›ra Sizde 6
Yeni performans bütçeyle program bütçenin benzerli¤i
ikisinin de kamu hizmetlerinin sonuçlar›na odaklanmas›d›r.
S›ra Sizde 7
S›f›r esasl› bütçelemenin faydalar› flunlard›r:
- S›f›r esasl› bütçeleme sistemi, klasik bütçelemede olmayan, ifl yükü, performans ölçüleri gibi yöneticilerin kulland›¤› verileri üretmesi aç›s›ndan bir avantaja
sahiptir.
- Kamu kurumunun içindeki önceliklerin gözden geçirilmesine yard›mc› olmaktad›r.
- Bütçe haz›rl›klar›n›n, afla¤›dan yukar›ya do¤ru olmas›, bütçe kararlar›n›n daha iyi al›nmas›na yard›mc›
olabilmesi söylenebilir.
- Alternatif kaynaklarla yap›labilecek iflleri ortaya koymas› nedeniyle kaynak tasarrufu sa¤layabilmektedir.
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Bask›, Marmara Üniversitesi, Nihad Sayar Yay›n ve
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Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bütçelerde gelir ve harcama tahminleri nas›l yap›ld›¤›n› aç›klayabilecek,
Devlet politikalar›n›n ve programlar›n›n belirlenmesinde ve de¤erlendirilmesinde kullan›lan ölçütleri aç›klayabilecek,
Devlet politikalar›n›n ve programlar›n›n belirlenmesinde ve de¤erlendirilmesinde kullan›lan teknikleri aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicel yöntemler
Nitel yöntemler
Yarg›ya dayal› tahmin
Delphi tekni¤i
Beyin f›rt›nas›
Birim maliyet dayal› yöntem
Basit yöntem
Zaman serisi yöntemi
Nedensel tahmin teknikleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regresyon analizi
Ekonometrik modeller
Etkinlik
Etkenlik
Verimlilik
Fayda maliyet analizi
Maliyet etkenlik analizi
Yöneylem araflt›rmas›
Stratejik analiz

‹çindekiler

Devlet Bütçesi

Harcama-Gelir
Tahminleri, Politika ve
Program Analizleri

• G‹R‹fi
• HARCAMA VE GEL‹R TAHM‹NLER‹
• POL‹T‹KA VE PROGRAM
ANAL‹ZLER‹

Harcama-Gelir Tahminleri,
Politika ve Program
Analizleri
G‹R‹fi
Devlet bütçelerinin haz›rlanmas›nda, uygulanmas›nda, denetimlerinde ve bütçe
sürecinin anlafl›lmas›nda en zor k›s›m analitik yönüdür. Anlafl›lmas›ndaki güçlü¤ün
temel nedeni, teknik bilgiye olan ihtiyaçt›r. Bu ünitede, kamu harcamalar›n›n ve
gelirlerinin nas›l tahmin edildi¤i aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r. Tahminlerde kullan›lan
teknikler aç›klan›rken mümkün oldu¤unca basit anlat›m tercih edilmifltir. Ayr›ca
bu ünitede kamu kesiminde politikalar›n ve programlar›n nas›l de¤erlendirildi¤i ve
bunlara dayal› olarak kararlar›n nas›l de¤ifltirildi¤i de incelenmektedir. Politika ve
program analizleri ile analizlerde kullan›lan ölçüler de yine çok fazla teknik olmadan aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

HARCAMA VE GEL‹R TAHM‹NLER‹
Harcama ve gelir tahminlerine politik, hukuki, ekonomik faktörler oldukça önemli derecede etki yapmaktad›r. Harcamalar ve gelirlerin tahmin yöntemleri genifl bir
yelpazeye yay›ld›¤› ve belirli düzeyde teknik bilgileri gerektirdi¤i için bu ünitede
yöntemlerin sadece tan›mlar› ve içerikleri verilecek, ayr›nt›ya girilmeyecektir. Harcama ve gelir tahminlerinin farkl› olabilece¤i, hatta gelir ve harcama türlerine göre farkl› tahmin yöntemlerinin uygulanabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Örne¤in harcama tahminleri yap›l›rken tahminciler genellikle kamusal ihtiyaçlar üzerinde bir denetime sahip de¤il iken (Politikac›lar›n belirledi¤i bir konudur.), hizmetlerin maliyetleri üzerinde az da olsa bir denetime sahiptirler. Ancak gelir tahminleri, genellikle denetlenemeyen ekonomik ve di¤er faktörler taraf›ndan etkilenmekte, vergi
politikalar›ndaki de¤ifliklikler genellikle y›l içersinde çok fazla de¤iflmemektedir.
Bu nedenle harcama ve gelir tahminlerinde farkl›l›klar olabilmektedir. Ancak bu
ünitede, her bir gelir ve harcama türü için uygun tahmin yöntemlerinin aç›klanmas›ndan kaç›n›larak, kullan›lan yöntemler genel olarak aç›klanacakt›r.
Harcama ve gelir tahminleri çok genel olarak iki ana kategoriye ayr›labilir: kantitatif (say›sal veya nicel) yöntemler, kalitatif (say›sal olmayan veya nitel) yöntemler. Harcama ve gelir tahminleri farkl› yazarlarca oldukça çeflitli biçimlerde s›n›flanabilmektedir. Bu ünitede nicel ve nitel yöntemlere dayal› olarak biraz daha ayr›nt›l› bir s›n›flama dört ayr› türe ayr›larak incelenecektir. Nitel yöntemler içersinde,
yarg›ya dayal› (judgmental) ve birim maliyet dayal› (accounting identity based)
tahmin yöntemleri; nicel yöntemler içersinde ise basit yöntem, zaman serileri (time series) ve nedensel (causal) teknikler incelenecektir. Bu tekniklerin d›fl›nda,
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subjektif yöntem olarak adland›r›lan, bir teknik daha vard›r. Ancak bu teknik daha çok özel sektörün kulland›¤› risk analizleri ve olas›l›k hesaplar›na dayal› oldu¤u için bu ünitede de¤inilmeyecektir.

Nitel (Say›sal Olmayan, Kalitatif) Yöntemler
Nitel yöntemler daha çok subjektif esasl›d›r. Kiflisel de¤er yarg›lar› ve deneyimler
tahminleri do¤rudan etkilemektedir. Ancak subjektif olmas›ndan nitel yöntemlerde matemati¤in veya istatisti¤in hiç kullan›lmad›¤› anlam›n› ç›karmak yanl›fl olur.
Bu yöntemde matematik ve veriler sistematik bir biçimde kullan›lmad›¤› veya çok
az kullan›ld›¤› için nitel yöntem olarak adland›r›lmaktad›r. Nitel yöntemlerin kullan›m alanlar› s›n›rl›d›r. Öncelikle, bu yöntemler daha önce hiç verilmemifl hizmetlerde ve yeni programlarda kullan›l›r. ‹kinci olarak nicel verilerin olmad›¤› ve geçmifl verilerin yoklu¤unda kullan›l›rlar. Son olarak nitel yöntemler, ani ve önemli
de¤iflikliklerin yafland›¤› dolay›s›yla geçmifl verilerin anlamlar›n› yitirdi¤i durumlarda da kullan›labilmektedir. Buradan anlafl›laca¤› gibi, nitel yöntemler genel olarak
nicel yöntemlerin kullan›lamad›¤›, yeterli ve güvenilir veri toplanamad›¤› ve teknik
donan›m›n ve tahmincilerin e¤itim düzeylerinin yetersiz oldu¤u durumlarda kullan›lmaktad›r.
‹lk aç›klanacak nitel yöntem “yarg›ya dayal› tahmin”dir. Bu yöntem, kamu hizmetleri ve kamu programlar› hakk›nda yeterli bilgi ve deneyimin olmad›¤› durumda kullan›l›r. Örne¤in daha önce devlet taraf›ndan hiç verilmeyen e-devlet uygulamalar›yla ilgili harcama tahminlerinde kullan›l›r. Elbette ayn› gerekçelerle baz› yeni gelir kaynaklar›n›n tahmininde de kullan›lmaktad›r. Örne¤in yeni uygulamaya
konulan bir vergi kanunun gelir tahmininde kullan›labilmektedir. ‹kinci kullan›m
nedeni ölçümlenemeyen faktörler oldu¤u zaman di¤er yöntemlere göre bir üstünlü¤e sahip olmas›d›r. Bilindi¤i üzere kamu kesiminde birçok hizmetin ölçümlenmesinde sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. Hizmetlerin fayda ve maliyetlerinin tahminleri oldukça güç olabilmektedir. Matematiksel yöntemlerin (nicel yöntemler) ölçemedi¤i ve dolay›s›yla bir tahmin üretemedi¤i durumlarda, yarg›ya dayal› yöntem
sonuç alabilmektedir. Ayr›ca bu yöntem, tahmin yapmak için zaman›n k›s›tl› oldu¤unda durumlarda da kullan›lmaktad›r.
Yarg›ya dayal› tahminler belirli bir zaman dilimi ile s›n›rl› de¤ildir. Ayr›ca tahminler belirli standartlar› tutturmak zorunda da de¤ildir. Tahmin maliyetleri oldukça düflüktür. Tahminler genellikle tahmini yapan birey veya bireylerin düflüncelerine dayal›d›r. Bu nedenle de tahminlerin isabet derecesi de oldukça düflüktür.
Kullan›mlar› kolay oldu¤u için ilk denenen ve di¤er teknikler kullan›lamad›¤›nda
son baflvurulan bir tekniktir. Yarg›ya dayal› yöntemin kamu kesiminde belki en
fazla kullan›lan bir yöntem oldu¤u da bilinmektedir.
SIRA S‹ZDE
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Yarg›ya dayal›
tahmin
SIRA
S‹ZDEyönteminin ne zaman kullan›lmas› uygundur?
Yarg›ya dayal› tahminde birçok bütçe uzman›n›n bir dizi toplant› sonucunda
D Ü fi Ü N E L ‹ M da mümkündür. Örne¤in bir fakülte bütçesi, onun hakk›nda
tahmin oluflturmalar›
en fazla bilgiye sahip dekan ve yard›mc›lar› taraf›ndan geçmifl y›llar harcama düzeyleri, ifl yükleri,
S O R Uenflasyonun etkisi gibi faktörlere dayal› olarak tahminler üniversite rektörlü¤üne sunulur. Rektör veya yard›mc›lar› bu tahminlerle ilgili, dekanla
çeflitli görüflmeler yapabilir. Belki küçük düzeltmeler yap›ld›ktan sonra tahminler
D‹KKAT
son fleklini al›r. Kolayca tahmin edilece¤i gibi, bu görüflmelerde pazarl›klar da söz
konusu olabilmektedir.
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Yarg›ya dayal› yöntemin bir baflka uygulan›fl biçimi “Delphi tekni¤i”dir. Delphi
tekni¤i birden çok bütçe uzman›n›n görüfllerinin al›nmas›n› amaçlamaktad›r. Bu
teknikte, bir koordinatör veya yönetici birçok uzmanla görüflüp tahmin edilecek
konu ile ilgili görüflleri al›r. Uzmanlar›n birbirleri ile konu üzerinde tart›flmalar› ve
konuflmalar› yasakt›r. Hatta uzmanlar›n kim olduklar› saklan›r. Yönetici, uzmanlardan gelen tüm görüflleri toplar ve bu görüfllerden bir rapor haz›rlar. Raporda uzmanlardan gelen tahminlerin ortalamas›n› veya en yayg›n olan›n› belirtir. Raporda,
ayn› zamanda çok farkl› uzman görüflleri de yer verilir. Söz konusu rapor daha
sonra uzmanlara yollan›r ve yeni tahminleri istenir. Uzmanlar rapora göre tahminlerini de¤ifltirebilir veya ayn› tahminde ›srar edebilirler. Bu süreç, bütün uzmanlar›n görüfllerinin birbirine yak›nlaflt›¤› noktaya kadar devam eder. Bir baflka deyiflle ortak bir görüfl ortaya ç›kt›¤›nda süreç sona erer.
Yarg›ya dayal› tahmin yönteminde kullan›lan bir baflka uygulama “beyin f›rt›nas›”d›r. Bu teknik uzman kiflilerin bir araya gelip toplanarak ortak bir tahmin üretmelerine dayanmaktad›r. Beyin f›rt›nas› toplant›da her uzman›n akl›na gelen tüm
görüflleri ortaya koymas›na dayal›d›r. Beyin f›rt›nas› çeflitli biçimlerde organize edilebilir. Örne¤in; uzmanlara toplant›dan önce tahmin yap›lacak konu üzerinde bilgi verilebilmekte veya verilmeden toplant›ya bafllanabilmektedir. Ya da uzmanlardan toplant› öncesinde birer tahmin vermeleri ve daha sonra toplant›da tart›flmalar› istenebilmektedir.
Beyin f›rt›nas› Delphi tekni¤ine göre daha h›zl› tahmin yap›lmas›n› sa¤lar. Ancak baz› durumlarda beyin f›rt›nas› istenmeyen sonuçlar da üretebilmektedir. Özellikle toplant›ya kat›lan uzmanlar›n ast-üst iliflkisi içinde olmas› hâlinde veya baz›
uzmanlar›n tart›flmay› yönlendirecek biçimde bask›n olmas› hâlinde veya baz› uzmanlar›n di¤erlerinin görüfllerinden farkl› tahminleri üretmeye çekinmesi durumunda beyin f›rt›nas› tekni¤i istenen sonuçlar› üretmez.
Beyin f›rt›nas› tekni¤i hangi durumda sak›ncal› olabilir?

SIRA S‹ZDE

2

‹kinci nitel yöntem birim maliyet dayal› yöntemdir. Bu yöntemde basit matemaD Ü fi Ü N E L ‹ M
tik kullan›lmas›na ra¤men daha çok nitel bir yöntemdir. Yöntemde
amaç, öncelikle tahminlere esas olacak birim maliyeti hesaplamaya çal›fl›r.
S O R U y›l içersinÖrne¤in elektrik giderlerinin tahmini için öncelikle tahmin edilecek
de elektrik kw saat fiyat›n›n ne olaca¤› hesaplanmaya çal›fl›l›r. Daha sonra ise tüketilecek elektrik miktar› belirlenir. Bu iki bilgiden elektrik gideri için toplam ne
D‹KKAT
kadar paraya ihtiyaç oldu¤u tahmin edilebilir.
Kamu gelirleri ile ilgili olarak ise belirli özelliklere sahip mükelleflerden toplaSIRA S‹ZDE gelir tahnabilecek gelir miktar›, o özelli¤e sahip mükellef say›s› ile çarp›ld›¤›nda
mini yap›lm›fl olmaktad›r. Örne¤in gelir vergisi tahmininde, avukatlar›n, küçük esnaf›n, kuyumcunun ortalama ne kadar vergi verdi¤i tahmin AMAÇLARIMIZ
edilip, mükellef avukat, kuyumcu, küçük esnaf say›lar› ile çarp›ld›¤›nda gelir vergisi tahmini yap›labilmektedir.
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Nicel (Say›sal, Kantitatif) Yöntemler

K ‹ T A P

Nitel yöntemlerin aksine nicel yöntemler ise say›sal bilgiye ihtiyaç duyar. Geçmiflteki say›sal verilerin gelecekte de ayn› biçimde devam edece¤i
dayal›
T E Lvarsay›m›na
EV‹ZYON
olarak tahminler yap›lmaktad›r. Nitel yöntem olarak üç yöntem incelenecektir; basit yöntem, zaman serisi yöntemi ve nedensel tahmin.
‹NTERNET
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Nicel yöntemler içersinde, yayg›n olarak kullan›lan ve çok fazla teknik bilgi gerektirmeyen yöntem, basit yöntemdir (Otomatik usuller olarak da adland›r›lmaktad›r.). Harcama tahminlerinden daha çok gelir tahminlerinde kullan›lmaktad›r. Bu
yöntemde genellikle tahmin edilecek harcama veya gelirin geçmifl y›l rakamlar›
esas al›n›r. Geçmifl y›l rakam› üzerinde çeflitli yöntemlerle oynama yap›larak tahmin yap›labilir. Örne¤in; öncelikle gelir tahmini olarak geçmifl y›l rakam› aynen
tahmin olarak kabul edilir. ‹kinci olarak, geçmifl birkaç y›l›n ortalamas› tahmin olarak kabul edilebilir. Üçüncü olarak, geçmifl y›llar›n ortalama art›fl oran›, geçmifl y›l›n rakam›n› artt›rmakta kullan›l›r. Bu üç tahmin biçimine dayal› tahminlerin nas›l
farkl› sonuçlar üretti¤i Tablo 4.1’de verilmektedir.
Tablo 4.1
Basit Yöntemin
Uygulanmas›

Gerçekleflen
Gelir Milyon
T
2009

227.400

2010

265.300

2011

305.500

2012

Bir Önceki
Y›l›
Esas Alma

305.500

Geçmifl Üç Y›l
Ortalamas›n›
Esas Alma

Ortalama Art›fl
Oran›n›
Esas Alma

(227400+265300+305500)/3

(%17+%15)/2=%16
305500x1.16

266.066

354.800

Tablo 4.1’de görülece¤i üzere, geçmifl y›l› esas alan yöntem 2012 y›l› gelir tahmini olarak 2011 y›l›n›n 305.500 milyon T’yi göstermifltir. Geçmifl y›llar›n ortalamas›n› esas alan yöntem ise 2099,2010 ve 2011 y›llar›n›n basit ortalamas›n› bulup
T266.066 milyon gelir tahmin etmifltir. Üçüncü yöntem ise 2009’dan 2010 y›l› gelir
art›fl oran› %17, 2010’da 2011’e art›fl oran› %15 oldu¤una göre ortalama art›fl %16
olmufltur. Ortalama art›fl oran› kadar gelir art›fl› varsay›ld›¤› için 2011 y›l› gelir tahmini 305.500 %16 oran›nda art›r›l›p T354.800 milyon tahmin olarak yaz›lm›flt›r. Görüldü¤ü gibi basit yöntemlerin her biri farkl› gelir tahminlerine neden olmaktad›r.
Tahmin edilece¤i gibi bu tahminlerin her birinin isabet derecesi de oldukça düflük
olacakt›r.
Basit yöntem, hesaplanmas›n›n kolay olmas› d›fl›nda bir üstünlü¤e sahip de¤ildir. Zay›f yönlerinden biri ve belki de en önemlisi olarak tahmin edilecek y›llardaki, ekonomik, sosyal ve di¤er geliflmeleri tamamen göz ard› etmesi gösterilebilir. Bir di¤er zay›f yan›, basit aritmetik ortalaman›n hesab›nda, standart sapman›n
oldukça yüksek olmas› hâlinde ortalaman›n temsil gücünün oldukça düflmesidir.
Buna ba¤l› olarak yap›lan tahminlerde de hata pay› oldukça yüksek olacakt›r. Örne¤in belirli bir y›lda, meydana gelen büyük bir deprem sonucu gelir tahsilatlar›n›n büyük ölçüde düflmesi, ortalamay› çok etkileyecektir. Bir di¤er zay›f yönü
geçmiflteki ortalama e¤ilimin gelecekte de devam etmesi varsay›m›na dayanmas›d›r. Bu varsay›m›n geçerli olmamas› hâlinde tahminler oldukça önemli sapmalara
u¤rayacakt›r.
SIRA S‹ZDE
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Basit yöntemde
isabet derecesinin düflmesinin nedenleri neler olabilir?
SIRAtahminlerin
S‹ZDE
Zaman serisi yöntemi en basitinden en karmafl›¤›na kadar genifl bir çeflitlili¤e
fi Ü N E L ‹ M yap›lan tahminlerin isabet derecesi geçmifl verilerin uzunlusahiptir. BuD Üyöntemle
¤u ile iliflkilidir. Bu yöntem, tahmin edilecek de¤iflkendeki geçmifl y›l verilerini ele
al›p bu verilere
olarak ç›kan trendin devam edece¤i varsay›m›na dayal›d›r.
S O Rdayal›
U
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Bu yöntemde kullan›lan baz› tahmin araçlar›n›n örnekleri, hareketli ortalamalar
tekni¤i, exponential smooting tekni¤i, ARMA (autoregressive and moving average)
ve Box-Jenkins tekni¤idir. Detaylar›na girilmese de bu tekniklerin ne olduklar› k›saca aç›klanacak, ayr›nt›lar› bu kitab›n s›n›rlar›n› aflt›¤› için verilmeyecektir.
Hareketli ortalamalar yöntemi en basit zaman serisi tekni¤idir. Kolayl›kla hatta
bilgisayarlar bile kullan›lmadan buna dayal› tahmin yap›labilmektedir. Hareketli
ortalamalar tekni¤inin esas›, geçmifl y›llar verilerinin ortalamalar›n›n al›nmas› ile
verilerdeki tesadüfili¤i ve mevsimselli¤i ortadan kald›raca¤› düflüncesine dayanmaktad›r. Hareketli ortalamalar tekni¤inde, belirli bir y›l aral›¤› ortalamaya esas al›n›r. Böylece, hareketli ortalama trendi ortaya ç›kar. Bu trendin devam aynen devam edece¤i varsay›larak, gelecek y›l gelir tahmini yap›lm›fl olur.
Birçok durumda yak›n geçmiflteki verilerin, tahminleri daha fazla etkileme olas›l›klar› daha yüksektir. Dolay›s›yla exponential smooting tekni¤i (üstsel düzeltme
tekni¤i), yak›n geçmifle tahminlerde daha fazla a¤›rl›k verme olana¤› vermektedir.
ARMA tekni¤inin verilerdeki trendle ilgili iki varsay›ma göre iki ayr› tipi bulunmaktad›r; otoregresiv (autoregressive, AR) ve hareketli ortalamalar (moving average,
MA). Otoregresiv tahmin, geçmifl verilerin do¤rusal trendinin bir bileflimi oldu¤unu varsaymaktad›r. Hareketli ortalamalar ise tahminleri, geçmiflteki hata terimlerinin bir bileflimi oldu¤unu varsayar. Box-Jenkins tekni¤i ise ARMA tekni¤inde hangi tipin (AR m›?, MA m›?) daha uygun oldu¤unun test edilmesidir.
Zaman serisi tekni¤inin kullan›m maliyeti oldukça yüksek olabilmektedir. Özellikle kullan›lan tahmin tekni¤inin karmafl›kl›¤›na dayal› olarak maliyet yükselmektedir. Ancak günümüzde bilgisayarlar›n yayg›n kullan›m› bu maliyet art›fllar›n›
önemli derecede azaltmaktad›r. Zaman serisi tahminlerinin kullan›m› oldukça kolayd›r. Tahminler yarg›ya dayal› tahminlere göre daha gerçekçi ve anlafl›l›rd›r. Çünkü bu tahminlere bakan yöneticiler, geçmifl y›llar›, flimdiyi ve gelece¤e iliflkin verileri an›nda görüp de¤erlendirebilmektedir. Güvenilir ve yeterli say›da veri oldu¤u sürece zaman serisi yönteminin tahminlerinin do¤ruluk derecesi oldukça yüksektir. Yukar›da da de¤inildi¤i gibi geçmifl y›llar verileri ne kadar fazla ise o kadar
uzun tahmin yapmak mümkün olmaktad›r.
Nedensel tahmin teknikleri ise nicel yöntemlerin bir di¤eridir. Bu teknik, tahmin edilecek de¤iflkeni etkiledi¤i düflünülen baflka de¤iflkenler ile istatiksel iliflkilerinden yaralanmaya çal›fl›r. Nedensel tahmin yönteminin iki örne¤i, regresyon
analizi ve ekonometrik modellerdir. Regresyon analizi, harcama tahminlerinden
daha çok gelir tahminlerinde kullan›lmaktad›r. Regresyon analizi, ba¤›ml› de¤iflken
(tahmin edilecek de¤iflken) ile onu etkiledi¤i düflünülen ba¤›ms›z de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmaktad›r. Regresyon analizi oldukça fazla say›da de¤iflkene
ait uzun y›llara dayal› verilere ihtiyaç duyar. Tahmin edilecek de¤iflkeni etkiledi¤i
düflünülen tüm de¤iflkenlerin analize dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak bu biçimde tahminlerin isabet derecesi artmaktad›r. Ancak de¤iflken say›s› artt›kça da
analizde baz› sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü de¤iflkenler aras›nda istatiksel
olarak anlaml› iliflkiler bulabilmek daha güçleflmektedir.
Regresyon analizi geçmifl y›llar trendlerine ba¤l› oldu¤u ve trendlerde uzun dönemde de¤ifliklikler olabilece¤i için uzun dönemli analizlerde uygun de¤ildir.
Trendlerdeki k›sa dönemli dönüm noktalar›n›n belirlenmesinde etkili bir yöntemdir. Regresyon analizi sonuçlar›n› anlamak ve yorumlamak oldukça güçtür. Ayr›ca
önemli ve ihmal edilen bir de¤iflken söz konusu oldu¤unda, regresyon analizi anlaml› sonuçlar üretmesine ra¤men, bu analizlerden ç›kar›lan tahminler oldukça hatal› olabilmektedir.
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Örne¤in gelir vergisi tahmini yapmak için, gelir vergisi has›lat›n› etkileyebilecek, de¤iflkenlerin geçmifl y›l verilerine ihtiyaç duyulmaktad›r. Gelir vergisi has›lat›n› etkileyen faktörler olarak kiflisel gelir düzeyi, mükellef say›lar› vb. esas al›nabilir.
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Regresyon analizinin,
SIRA S‹ZDEzaman serisinden farkl›l›¤› nedir? Aç›klayabilir misiniz?
Ekonometrik modeller de regresyon analizine dayal›d›r. Ancak aralar›ndaki teD Ü firegresyon
ÜNEL‹M
mel farkl›l›k,
modelinde tek bir fonksiyonda ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iflkenler aras›nda iliflki araflt›r›l›rken ekonometrik modellerde birden çok fonksiyon
ve bunlar›n birbirleri
S O R U ile iliflkileri de analiz edilmekte ve buna dayal› tahminler üretilmektedir. Regresyon tekni¤inde ba¤›ms›z de¤iflkenler tamamen analiz d›fl›nda
belirlendi¤i varsay›l›rken ekonometrik modellerde model içinde baflka fonksiyonD‹KKAT
lar taraf›ndan belirlenmektedir.
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SIRA S‹ZDE
POL‹T‹KA
VE PROGRAM ANAL‹ZLER‹

Politika ve program analizleri kamu kesiminde karar almay› kolaylaflt›rmak için
kullan›lmaktad›r. Kamusal hizmetlerle ilgili, devletin ne yapt›¤›n›n ve devletin yapAMAÇLARIMIZ
t›klar›n›n maliyetlerinin bilinmesi iste¤inden ortaya ç›km›flt›r. Politika ve program
analizleri politika oluflturmada oldukça kullan›fll› ve faydal›d›r. Örne¤in çocuk felciyle ilgili bir
K ‹ sorun
T A P ortaya ç›kt›¤›nda bu sorunla nas›l mücadele edilebilece¤ini ve
alternatif mücadele yöntemlerinin göreceli üstünlüklerini ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Çocuk felci vakalar›n›n artt›¤›nda, bilinçlendirici çal›flmalar m›, örne¤in
ailelere konu
T E L Eile
V ‹ Zilgili
Y O N e¤itim çal›flmalar› m›, kamusal reklamlar m›, yoksa zorunlu
ve ücretsiz afl›lama önlemi mi daha iyi sonuçlar verecektir. Bu sorunun yan›t›n› politika ve program analizleri verebilmektedir. Böylece kamu kesiminin performans›
art›fl›nda da önemli bir rol oynayaca¤› kesindir.
T E R N E T politikalar›n amaçlar›n›n belirlenmesinde ve s›n›flanmas›nda
Politika‹ Nanalizleri
da kullan›labilmektedir. Politikalar›n ilgili amaçlar›n›n belirlenmesi kolay gibi görünmesine ra¤men, daha sonra da de¤inilece¤i üzere amaçlar›n ölçülebilir bir biM A K A L E baz› kamu hizmetlerinde neredeyse imkâns›zd›r.
çimde tan›mlanmas›
Politika analizleri, bütçelerle birlikte kullan›ld›¤›nda, kamu fonlar›n› kullananlar›n performans denetimlerini de sa¤lamaktad›r. Bir baflka deyiflle istenen sonuçlara verilen kaynaklarla ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n›n belirlenmesine yard›mc› olur. Son
y›llarda kamu mali yönetiminde oldukça yo¤un bir biçimde tart›fl›lan, fleffafl›k ve
hesap verebilirlik (accountability) kavram›, kamu yöneticilerinin kulland›klar› kaynaklarla baflard›klar› ifller aras›nda iliflki kurulmas›n› ve bunun hesab›n› vermesini
gerektirmektedir. Program de¤erlemesi de program analizlerinin kullan›ld›¤› bir
baflka aland›r. Program de¤erlemesi kamu hizmetlerinin etkilerinin araflt›r›lmas›yla
ilgilenir. Program de¤erlemesi, programlar›n maliyetleri ve sonuçlar› (sosyal faydalar›) konusunda oldukça önemli bilgiler sa¤lar. Böylece daha sonraki y›llarda yap›lacak analizlere de ›fl›k tutacakt›r.
Program analizleri ayn› zamanda hizmetlerin sunum alternatiflerinin belirlenmesinde de kullan›labilmektedir. Örne¤in çevre temizlik hizmetinin sadece belediyelerce mi yap›laca¤›, baflka kamu idareleri ile ortak bir biçimde mi yap›laca¤› ya
da tamamen özel sektörden hizmet sat›n almayla m› yap›laca¤›n›n yan›tlar› politika analizlerinden elde edilebilmektedir.

57

4. Ünite - Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri

Analizlerde Karar Almada Kullan›lan Ölçüler
Analizciler; program ve politika kararlar›n›n al›nmas›nda kullan›lacak bilgileri toplarlar, de¤erlendirirler ve özetlerler. Analizciler bu bilgileri karar al›c›lar›n de¤erlemesine olanak sa¤layan anahtar kavramlar üzerinde organize ederler. Politikalarda de¤ifliklikler, yeni bir programa bafllama veya bafllamama gibi kararlar belirli ölçülere dayal› olanak al›nabilir. Bunlar; “etkinlik” (efficiency), “etkenlik” (effectiveness), “verimlilik” (productivity) ve “eflitlik” (equity) ölçüleridir.
Etkinlik ve etkenlik ölçüleri kamu kesiminde karar almada oldukça yayg›n bir
biçimde kullan›lan ölçülerdir. Etkenlik belirli bir kamu program›n›n istenen hedefi ile gerçekleflen aras›ndaki iliflkidir. Bir baflka deyiflle programlar›n amaca ulaflma
derecelerini vermektedir. Örne¤in hava kirlili¤ini %5 azaltmak (amaç) için T100
milyon ödenek verilmifl ve bu ödene¤in tamam› kullan›lmas›na ra¤men hava kirlili¤i oran› %2 azalm›fl ise (gerçekleflen) T100 milyon kaynaklar %40 etken kullan›lm›fl demektir. Bu ölçü daha çok bir programa devam edip etmeme veya programda bir de¤ifliklik yap›p yapmama ile ilgili kararlarda kullan›lmaktad›r. Örne¤in ayn› kaynakla okuma yazma oran›n› daha fazla art›ran program seçilip uygulamaya
konulacakt›r.
Etkinli¤in ölçümü ise alternatifler aras›nda karfl›laflt›rmay› veya dolayl› olarak
kamusal fonlar›n özel kesimde b›rak›lmas› hâlinde ortaya ç›kacak fayda ile kamu
kesiminin kullan›lmas› hâlinde ortaya ç›kacak faydan›n karfl›laflt›r›lmas›n› gerektirmektedir. Etkinlik en az kaynakla, en fazla sosyal yarar›n sa¤lanmas› anlam›ndad›r. Kamu kesiminin kulland›¤› kayna¤›n sosyal getirisinin, ayn› kayna¤›n özel sektör kullan›m›ndaki getirisinden fazla olmas› hâlinde kaynaklar etkin kullan›lm›fl denilmektedir.
Etkinlik ve etkenlik kavramlar›n› aç›klayabilir misiniz?

SIRA S‹ZDE

5

Verimlilik ise bir programda kullan›lan girdi ç›kt› iliflkisidir. Verimlik genellikle
D Ü fi Ü N E L ‹ M
bu girdi ç›kt› iliflkisinde program›n sonuçlar› ve etkileri ile dikkate al›nmaz. Bir
bu¤day tanesi (girdi) ile 25 bu¤day tanesi elde edilmifl ise verimlilik 25’tir. AyakS Oartt›rm›fl
R U
kab› fabrikas›nda ilave bir iflçi (girdi) ayakkab› üretimini 5 birim
ise o iflçinin verimlili¤i 5’tir. Afl›lama yapan bir hemflire bir günde 10 çocu¤u afl›layabilirsa verimlili¤i 10’dur.
D‹KKAT
Verimlilik ölçüsü, kamu kesiminde daha çok girdilerle yap›lan ifller aras›ndaki
iliflkiyi kurmaya çal›fl›r. Örne¤in ifl edindirme faaliyetinde, e¤itim maliyetinin meSIRA S‹ZDE
zun say›s›na oran›, günde polis devriye saatleri ile maliyet karfl›laflt›rmas› verimlilik ölçüleri olabilmektedir.
Eflitlik ölçüsü ise kamu program›ndan elde edilen net kazançlar›n
bireyler araAMAÇLARIMIZ
s›ndaki da¤›l›m› ile ilgilidir. Eflitlik ölçüsü çeflitli gelir gruplar›n›n kamu hizmetlerinden elde etti¤i faydalar› araflt›rmay› gerektirir. Program faydalar›n›n belirli bir
eflitlik kavram›na göre bireyler aras›ndaki da¤›l›m›n›n adil olmas›
Kamu
K ‹ T hedeftir.
A P
kesiminde al›nan kararlar›n belirli kifliler, belirli bölgeler veya belirli sektörler aras›ndaki faydalar›n›n da¤›l›m› oldukça önemli roller oynamaktad›r. Kifliler aras› gelir ve refah da¤›l›m›n› olumlu düzeyde etkileyen bir programTkolayl›kla
E L E V ‹ Z Y O N kabul edilebilmektedir. Di¤er bölgelere göre daha az geliflmifl bölgeye götürülen kamusal
hizmetler, bölgeler aras› gelir da¤›l›m›n› düzeltece¤i için kabul görebilmektedir.
Program analizleri hizmetin, düflük gelirlilere, orta gelir düzeyine ve yüksek gelir
TERNET
düzeyine etkilerini araflt›r›p, sonuçlar›n› karar alma birimlerine‹ Nsunabilir.

N N

MAKALE

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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Program Analiz Teknikleri
Program analiz teknikleri oldukça çeflitlidir. Bu tekniklerin baz›lar› kamu kesimince ve belirli hizmetlerin de¤erlendirilmesinde kullan›l›rken di¤erleri baflka kamu
hizmetlerinin de¤erlendirilmesinde kullan›labilmektedir. Çok çeflitli olmas› nedeniyle sadece kamu kesiminde yayg›n bir biçimde kullan›lan teknikler aç›klanacak
ve teknik bir konu olmas› nedeniyle sadece tan›mlama düzeyinde kal›nacakt›r.

Fayda Maliyet Analizi (Benefit Cost Analysis)
Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yat›r›m projesinin sosyal faydalar› ile sosyal
maliyetlerinin karfl›laflt›r›lmas› ile bir sonuca ulaflmaya çal›flmak, fayda maliyet analizi ile mümkündür. Bu teknikte, projenin veya hizmetin öncelikle faydalar›n›n ve
maliyetlerinin belirlenmesi, bunlar›n y›llar itibariyle de¤erlerinin tahmin edilmesi
daha sonra ise y›llar itibariyle fayda ve maliyetlerin bugünkü de¤erlere indirgenmesi ve son olarak da karar al›nmas› gerekir. Bu teknik, maliyetlerin ve faydalar›n
para birimi cinsinden ifadesini gerektirmektedir.
Tablo 4.2’deki örnek üzerinde fayda maliyet analizi aç›klanabilir. Yat›r›m maliyet T500 milyar olan, bir köprü ve karayolu projelerinin y›ll›k faydalar› Tablo
4.2’deki gibi oldu¤unu varsayal›m. Fayda maliyet analiziyle hangi proje kabul edilecektir? (‹skonto oran› %10)
Tablo 4.2
Köprü ve Karayolu
Projesinde Fayda
Maliyet Analizi

Projeler

Köprü

YILLAR

Faydalar›n Bugünkü
De¤erlerinin
Toplam›

1

2

3

4

400

400

300

300

Karayolu

0

500

400

300

Köprü
Bugünkü
De¤er

400
(1+0.1)1
363,63

400
(1+0.1)2
330,58

300
(1+0.1)3
225,39

300
(1+0.1)4
204,90

1.124,5

Karayolu
Bugünkü
De¤er

0
(1+0.1)1
0

500
(1+0.1)2
413,22

400
(1+0.1)2
300,53

300
(1+0.1)2
204,9

918,65

Yap›lmas› gereken ilk ifl, faydalar›n bugünkü de¤erlerini bulmak olacakt›r. Bunu yapabilmek için her y›l ortaya ç›kan faydalar› (1+0.1)n ile iskonto etmek gerekir. Daha sonra, bugünkü de¤ere iskonto edilmifl faydalar›n toplam› al›n›r. Hangi
projenin seçilece¤ine karar vermek için net bugünkü de¤ere veya fayda maliyet
oran›na bakmak gerekir. Tablo 4.3’te bu de¤erler verilmektedir. Görülece¤i üzere
köprü projesinin hem net bugünkü de¤eri, hem de fayda maliyet oran› yüksektir.
Bu nedenle Köprü projesi uygulamaya konulacakt›r.
Tablo 4.3
Köprü ve Karayolu
Projesinde Karar
Alma

Faydalar›n
Bugünkü
De¤eri
Köprü
Karayolu

Maliyetlerin
Bugünkü
De¤eri

Net
Bugünkü
De¤er

Fayda Maliyet
Oran›

1.124,5

500

624,50

1124,5/500
2,249

918,5

500

418,65

918,65/500
1,8373
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Maliyet Etkenlik Analizi (Cost Effectiveness Analysis)
Bu teknik, belirli bir kamu hizmetinin veya projesinin maliyetini parasal olarak ifade eder ancak sonuçlar› veya projenin ç›kt›lar›n› parasal olarak ölçmez. Örne¤in
çocuk felcine karfl› afl›lama projesinde afl›lanan kifli say›s›n› ve çocuk felci vakalar›n›n say›s›ndaki azalmay› ç›kt› olarak belirler. Ancak fayda maliyet analizi çocuk
felci vakalar›ndaki azalmadan kaynaklanan faydalar›n parasal de¤erini bulmaya
çal›fl›r. Birçok kamu projesinin maliyetlerini hesaplamak ve tahmin etmek kolayken bunlardan kaynaklanan faydalar› ölçümlemek oldukça zordur. Böyle durumlarda maliyet etkenlik analizinin kullan›lmas› daha do¤rudur. Maliyet etkenlik analizi karayolu projesinin sonucunu, örne¤in y›lda 100.000 saat zaman tasarrufu ve
kazalardaki azal›fltan dolay› kurtar›lan hayat say›s›n› 10.000 olarak belirler. Ancak
fayda maliyet analizi, söz konusu 100.000 saat zaman tasarrufunun parasal de¤erini ve kurtar›lan 10.000 hayat›n sosyal de¤erini parasal ifade etmeye çal›fl›r.
Fayda maliyet analizinin, maliyet etkenlik analizine göre üstün yan›, alternatif
projeler aras›nda karfl›laflt›rma yapabilmesidir. Örne¤in bir afl›lama projesinin fayda maliyet oran› 2,5 iken bir köprü projesinin fayda maliyet oran› 2,0 ise afl›lama
projesinin kabulünü gerektirir. Ancak maliyet etkenlik analizi bu tür karfl›laflt›rmalara izin vermez. Çünkü sonuçlar›n birimleri farkl›d›r. Afl›lama projesinde afl›lanan
kifli say›s› bir sonuç iken köprü projesinde ç›kt› zaman tasarrufudur.

Yöneylem Araflt›rmas› (‹fllem Analizi, Operations Research)
Yöneylem araflt›rmas› bir sorunun çözümünde farkl› yollar›n sonuçlar›n› analiz
eder. Sürekli tekrarlanan ifllerdeki insan-makine sistemleri ile iliflkili olarak bilimsel yöntemlerle karar alma tekni¤i olarak tan›mlanabilir. Özellikle özel sektör projelerinde oldukça fazla kullan›lan yöneylem analizi, kamu kesiminde de kullan›m
alan› bulabilmektedir. Örne¤in toplu tafl›mac›l›k ifllerinde otobüslerin en uygun rotas›n›n çizilmesinde ve farkl› kapasitedeki araçlar›n en uygun rotas›n›n çözümünde yard›mc› olur. Yöneylem araflt›rmas›nda belirlenmifl ç›kt›lar›n (üretimin) maksimize edilmesi veya belirli girdilerin (maliyetlerin) minimize edilmesi amaçlanmaktad›r. Yöneylem araflt›rmas› do¤rusal programlama, kuyruk teorisi, Monte Karlo ve
oyun teorisi gibi teknikleri kullanarak sonuca ulaflmaktad›r.

Stratejik Analiz (Strategic Analysis)
Yukar›da say›lan tüm analizler niceliksel iken stratejik analiz nitelikseldir. Stratejik
analize örnek olarak senaryo yazma gösterilebilir. Senaryo yazma gelecekteki olas› olaylar›n spekülatif de¤erlendirmelerini yapar ve bunlara göre analizleri farkl›laflt›r›r. Senaryo yazma tekni¤i en iyi askerî olaylarla aç›klanabilir. Örne¤in komflu
ülkedeki iç ayaklanmalara karfl›, tüm olas› sonuçlara göre senaryolar yaz›l›r. Karar
al›c›lar, bu senaryolara göre istemedikleri durumlar›n ortaya ç›kma ihtimalini en
aza indiren kararlar› al›rlar. Stratejik analiz kamu kurumlar›n›n de¤iflen ekonomik,
sosyal, politik koflullara uyumlar›n›n araflt›r›lmas› ve gelifltirilmesinde de kullan›labilmektedir. ‹stenen amaçlara do¤rultusunda, kamu kurumlar›n›n nas›l de¤iflmesi
gerekti¤ini ortaya koymaya çal›fl›r.

Program ve Politika Analizlerinde Ortaya Ç›kabilecek
Sorunlar
Politika analizlerinde, kamu kesimine özgü ortaya ç›kan temel sorunlardan biri,
programlar›n birden çok amaca hizmet etmesi ve bunlar›n analizlere dâhil edilememesidir. Örne¤in; çocuklar›n ücretsiz afl›lanmas›, gelecekteki çocuk hastal›kla-
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r›n› azalt›lmas› yolu ile sa¤l›k maliyetlerinde bir azalmaya neden olurken ayn› zaman da yoksullu¤un azalt›lmas› ve gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesine de fayda sa¤lamaktad›r. Böyle bir durumda analist hangi amaca daha fazla katk› sa¤lad›¤›n› belirleyip di¤er amaçlara katk›s›n› ihmal edecek ya da belirli a¤›rl›klar vererek amaçlara katk›lar› da¤›tacakt›r.
‹kinci bir sorun, nedensel iliflkilerdir. Alternatiflerin incelenmesinde belirli etkilerin birden çok nedeni olabilece¤i göz ard› edilmemelidir. Analist bu nedenlerin
hepsini dikkate alamamaktad›r. Dolay›s›yla elde edilen sonuçlarda eksiklikler ve
hatalar bulunacakt›r. Örne¤in polis görevlilerinin uyuflturucu madde kullan›m› ile
ilgili okullarda verdi¤i seminerlerin, uyuflturucu madde kullan›m›n› çok fazla etkilemedi¤i ancak ö¤rencilerin polislere karfl› olan tutumlar›n› olumlu etkiledi¤i gözlenmifltir. Bu beklenmedik bir sonuçtur.
Üçüncü bir sorun fayda ve maliyetlerin tan›mlanmas›nda yaflanmaktad›r. Genellikle devlet muhasebe sistemleri kurulufllar baz›nda kay›t tuttuklar› için, programlar düzeyinde maliyet hesaplamalar› yap›lamamaktad›r. Dahas› bir programa
birden çok kurulufl katk› sa¤l›yor ise program maliyetini belirlemek neredeyse imkans›zd›r.
Dördüncü olarak kamusal programlar›n faydalar›n›n belirlenmesinde de oldukça önemli sorunlar yaflanmaktad›r. Çünkü birçok kamusal hizmetin faydalar› ölçülemez niteliktedir.
Faydalar›n ve maliyetlerin tan›mlanmas› ve ölçülmesi ile ilgili bir baflka sorun,
belirli bir kamusal hizmetin d›flsal faydalar veya maliyetler üretmesi hâlinde ortaya
ç›kmaktad›r. Örne¤in bir köprü projesinin do¤rudan maliyetleri, inflaat maliyetleri
gibi kolayl›kla ölçülebilirken bu köprünün kullan›m›ndan kaynaklanan çevre kirlili¤inin deniz, akarsu üzerindeki olumsuz etkilerini hesaplamak oldukça güç olacakt›r. Benzer biçimde bu köprünün do¤rudan faydas› o yolu kullananlara sa¤lanan zaman tasarrufu bir biçimde ölçülebilirken, köprüden sa¤lanacak dolayl› faydalar›n örne¤in tüketim maddelerinin daha ucuza tafl›nmas›ndan tüketicilerin d›flsal fayda elde edebilir. Ancak bu d›flsal faydalar›n tam olarak ölçülmesi hemen hemen olanaks›zd›r.
Program ve politika analizlerinde karfl›lafl›labilecek bir baflka sorun, kamusal
programlar›n gelir veya refah da¤›l›m›na etkileriyle ilgilidir. Zaman zaman bu tür
etkiler oldukça önemli olmaktad›r. Örne¤in bir karayolu projesi yüksek gelir gruplar›na daha fazla fayda sa¤larken, düflük gelir gruplar›na ya daha az fayda sa¤lamakta ya da ilave maliyetler yüklemektedir. Bunun sonucu ise gelir da¤›l›m›nda istenmeyen bir bozulmad›r. Dolay›s›yla özellikle eflitlik ölçüsü aç›s›ndan bu tür etkilerin de¤erlendirilmesi de gerekmektedir.
Özellikle fayda maliyet ve maliyet etkenlik tekniklerinde ortaya ç›kan bir sorun,
kaynaklar›n özel sektörden kamu sektörüne geçmesinin alternatif maliyetiyle iligilidir. Kamu projelerinden getiriler (sosyal faydalar), proje için gerekli kayna¤›n
özel sektörde b›rak›lmas› hâlindeki getirisinden yüksek ise anlaml›d›r. Bu alternatif maliyetin hesaplanmas›nda da güçlükler ç›kmaktad›r.
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Özet
Ünitede harcama ve gelir tahminleri iki ana kategoriye
ayr›larak aç›klanm›flt›r: kantitatif (say›sal veya nicel)
yöntemler, kalitatif (say›sal olmayan veya nitel) yöntemler. Nitel yöntemler subjektif esasl›d›r ve tahmini
yapan kiflilerin de¤er yarg›lar›na ve deneyimlerine dayan›r. Nicel yöntemler ise subjektiflikten uzak ve mümkün oldu¤unca objektif yöntemlerdir. Tahmin edilecek
gelir veya harcama ile ilgili yeterli bilgiye sahip olundu¤unda kullan›lmaktad›r. Geçmifle ait bilgilerin gelecekte de devam edece¤i düflünülerek bilimsel yöntemlerle
geçmifl verilere dayal› tahminler yap›lmaktad›r.
Nitel yöntemlerden ilki yarg›ya dayal› tahmindir, kamu
programlar› veya baz› yeni gelir kaynaklar›yla ilgili geçmifl bilgiler ve deneyim olmad›¤›nda kullan›l›r. Bir baflka kullan›m gerekçesi hizmetlerde ölçümlenmeyen faktörler bulunmas›d›r. Matematiksel yöntemlerin ölçemedi¤i durumlarda yarg›ya dayal› yöntem kullan›lmaktad›r. Yarg›ya dayal› yöntemin kullan›m› kolay oldu¤u
için ilk denenen ve di¤er teknikler kullanmak olanaks›z
oldu¤unda ise son baflvurulan bir tekniktir. ‹kinci nitel
yöntem birim maliyet dayal› yöntemdir. Yöntem öncelikle tahminlere esas olacak birim maliyeti hesaplamaya çal›flmakta daha sonra ise talep edilen miktar belirlenip toplam harcama miktar› belirlemektedir.
Nicel yöntemler ise yeterli düzeyde say›sal bilgiye sahip olundu¤unda kullan›lmaktad›r. Bu say›sal verilerin
gelecekte de ayn› biçimde devam edece¤i varsay›m›na
dayal› olarak tahminler yap›lmaktad›r. Aksi takdirde daha çok nitel yöntemler kullan›lmaktad›r. Nitel yöntemler, zaman serileri ve nedensel tekniklerdir.
Bu yöntemde, tahmin edilecek de¤iflkendeki geçmifl y›l
verileri ele al›n›p bu verilere dayal› olarak belirlenen
trendin aynen devam edece¤i varsay›l›r ve buna göre
tahmin yap›l›r. Yöntemde tahmin yapmak için sadece
ilgili de¤iflkenin verileri kullan›l›r. Zaman serisi tekni¤inin kullan›m maliyeti oldukça yüksek olabilmektedir.
Zaman serisiyle yap›lan tahminlerde geçmifl y›llar, içinde bulunan y›l ve gelece¤e iliflkin verileri görüldü¤ü
için anlafl›lmas› oldukça kolayd›r. Nedensel tahmin teknikleri ise nicel yöntemlerin bir di¤eridir. Bu teknik,
tahmin edilecek de¤iflkeni etkiledi¤i düflünülen baflka
de¤iflkenler ile istatiksel iliflkilerini kullanarak tahmin
yapmaya çal›fl›r. ‹ki örne¤i regresyon analizi ve ekonometrik modellerdir.

Kamu politikalar›nda yap›lacak de¤ifliklikler veya yeni
bir programa bafllama gibi kararlar belirli ölçülere dayal› olarak al›nabilir. Bunlar etkinlik, etkenlik, verimlilik
ve eflitlik ölçüleridir. Etkenlik kamu programlar›n›n
amaçlar›na ulaflma derecelerini vermektedir. Bu ölçü
bir program›n devam edip etmeyece¤i, programda de¤ifliklik yap›l›p yap›lmayaca¤› ile ilgili kararlarda kullan›l›r. Etkinlik ölçüsü alternatifler aras›nda karfl›laflt›rma
yapmay› veya kamu hizmetleri için gerekli fonlar›n özel
kesimde b›rak›lmas› hâlinde ortaya ç›kacak fayda ile
kamu kesiminin kullan›lmas› hâlinde ortaya ç›kacak
faydan›n karfl›laflt›r›lmas›n› gerektirmektedir. En az kaynakla, en fazla sosyal yarar› sa¤layan alternatifi araflt›r›r.
Verimlilik, kamu hizmetinde kullan›lan girdi ç›kt› iliflkisidir. Verimlikte program›n sonuçlar› ve etkileri dikkate
al›nmaz. Eflitlik ölçüsü, kamu hizmetinde elde edilen
net faydalar›n bireyler aras›ndaki da¤›l›m› ile ilgilidir.
Bir baflka deyiflle çeflitli aç›lardan kamu programlar›n›n
gelir da¤›l›m›n› nas›l etkiledi¤i bu ölçü yard›m›yla tahmin edilebilir.
Program analiz teknikleri çok çeflitlidir. Bu ünitede kamu kesiminde yayg›n bir biçimde kullan›lan teknikler
aç›klanm›flt›r. Bunlardan ilki, fayda maliyet analizidir.
Bir kamu hizmetinin, yat›r›m projesinin tüm sosyal faydalar› ile tüm sosyal maliyetlerinin hesaplan›p karfl›laflt›r›lmas›n› gerektirir. Bu karfl›laflt›rmaya dayal› olarak
kararlar al›n›r. Bu teknikte maliyetler ve faydalar para
birimi cinsinden ifade edilir. ‹kinci teknik maliyet etkenlik analizidir. Bu teknik kamu projesinin maliyetini
parasal olarak ifade eder ancak sonuçlar› veya projenin
ç›kt›lar›n› parasal olarak ölçmez. Kamu projelerinin maliyetlerini hesaplamak kolayken faydalar› ölçümlemek
oldukça zordur. Maliyet etkenlik analizi bu tür durumlarda kullan›l›r. Bu teknik alternatif projeler aras›nda
karfl›laflt›rma yapamaz. Bir baflka teknik, yön eylem
araflt›rmas›d›r. Yön eylem araflt›rmas›, tekrarlanan ifllerle iliflkili olarak bilimsel yöntemlerle karar alma tekni¤i
olarak tan›mlanabilir. Stratejik analiz, bir di¤er program
analiz tekni¤idir. Stratejik analiz niteliksel bir tekniktir.
Belirli stratejilere dayal› karar almay› gerektirir. Stratejik
analiz kamu kurumlar›n›n de¤iflen ekonomik, sosyal,
politik koflullara uyumlar›n›n araflt›r›lmas› ve gelifltirilmesinde de kullan›labilmektedir.
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1. Senaryo yazma afla¤›daki program analiz tekniklerinden hangisine bir örnektir?
a. Maliyet etkenlik analizi
b. Yöneylem araflt›rmas›
c. Stratejik analiz
d. Fayda maliyet analizi
e. Trend analizi
2. Yeni yol inflaat›ndaki kullan›lan karo kaplama tafllar›n›n say›s› afla¤›dakilerden hangi yöntemde veri olarak
kullan›labilir?
a. Regresyon yöntemi
b. Otomatik yöntem
c. Delphi yöntemi
d. Birim maliyet dayal› yöntem
e. Nedensel yöntem
3. Afla¤›dakilerden hangisi girdilerle ç›kt›lar aras›ndaki
iliflkiyi göstermektedir?
a. Verimlilik
b. Birim maliyet
c. Toplam maliyet
d. Nedensel maliyet
e. Basit maliyet
4. Basit yönteminin di¤er ad› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Basit maliyet yöntemi
b. Birim maliyet yöntemi
c. Toplam maliyet yöntemi
d. Nedensel maliyet yöntemi
e. Otomatik yöntem
5. Kamu projesinin sadece maliyetini parasal olarak tan›mlayan kavram afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Maliyet etkenlik yöntemi
b. Birim maliyet yöntemi
c. Toplam maliyet yöntemi
d. Nedensel maliyet yöntemi
e. Basit maliyet yöntemi

6. Afla¤›dakilerden hangisi basit yöntemle harcama tahmininin özelliklerinden biri de¤ildir?
a. Çok fazla teknik bilgi gerektirmesi
b. Tahmin edilecek y›llardaki ekonomik geliflmeleri ihmal etmesi
c. Basit aritmetik ortalaman›n standart sapmas›n›n
yüksek olmas› tahminlerin isabetini azaltmas›
d. Geçmiflteki ortalama e¤ilimin gelecekte de devam edece¤ini varsaymas›
e. Hesaplamalar›n oldukça kolay olmas›
7. Subjektif esaslara dayal› olarak tahmin yapan afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Regresyon analizi
b. Fayda maliyet analizi
c. Birim maliyete dayal› tahmin
d. Nedensel teknikler
e. Zaman serisi
8. Harcama ve gelir tahminlerinde daha çok sübjektif
olan yöntemler afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Asimetrik yöntemler
b. Nicel yöntemler
c. Simetrik yöntemler
d. Nitel yöntemler
e. Bilimsel yöntemler
9. ‹lk kez tahmin edilecek hizmetler veya gelirlerle ilgili olarak afla¤›daki tahmin yöntemlerinden hangisi
kullan›labilir?
a. Nicel yöntemler
b. Nitel yöntemler
c. Simetrik yöntemler
d. Asimetrik
e. Kiflisel yöntemler
10. Belirli özelliklere sahip mükelleflerden toplanabilecek ortalama gelir tahminin, o özelli¤e sahip mükellefe
say›s›yla çarp›larak gelir tahmin eden yöntem afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Basit yöntem
b. Yarg›ya dayal› tahmin yöntemi
c. Birim maliyete dayal› tahmin yöntemi
d. Delphi yöntemi
e. Ekonometrik model yöntemi
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Yaflam›n ‹çinden

29.11.2011
‘Suriye için tüm senaryolara haz›r›z’
D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalede bulunmay› düflünmedi¤ini ancak tüm senaryolara da haz›rl›kl› oldu¤unu söyledi. Rusya D›fliflleri Bakan› Sergey Lavrov ise Suriye’ye askeri
ambargoya karfl› olduklar›n› belirtti.
Bir televizyon kanal›na demeç veren D›fliflleri Bakan›
Davuto¤lu, yüzbinlerce kiflinin fliddetten kaçmas› durumunda ise uluslararas› toplumun, Suriye’de bir tampon
bölge oluflturulmas›n› düflünmek zorunda kalabilece¤ini belirtti.
Davuto¤lu, Suriye Devlet Baflkan› Beflflar Esad’› kastederek, “Kendi halk›na iflkence eden bir rejimin yaflama
flans› olmaz” dedi.
RUSYA: SUR‹YE’YE ASKER‹ AMBARGOYA KARfiIYIZ
Rusya D›fliflleri Bakan› Sergey Lavrov, Suriye’ye askeri
bir amborgoya karfl› olduklar›n› belirterek, uluslararas›
topluma ça¤r›da bulundu: “Suriye’yi ultimatomlarla tehdit etmeyi b›rak›n” dedi.
Birleflmifl Milletler’in Suriye için kurdu¤u ba¤›ms›z soruflturma komisyonu, Suriye’de rejim aleyhine dönen
güvenlik güçlerinin de yer ald›¤› 223 kurban ve tan›kla
da görüfltü¤ü raporunu dün aç›klam›flt›.
ESAD’A ‹fiKENCE SUÇLAMASI
Raporda fiam yönetiminin cinayet, iflkence ve tecavüz
dahil insanl›¤a karfl› suçlar iflledi¤i ve bundan Devlet
Baflkan› Beflflar Esad hükümetinin sorumlu oldu¤u belirtilmiflti.
Türkiye’nin yapt›r›mlar› belli oldu
Arap Birli¤i’nin karar› sonras›nda hükümet yapt›r›mlar›n uygulanmas› için dü¤meye bast›.Türkiye, Arap Ligi
kararlar›na nüans ayar› yaparak Suriye’ye yapt›r›m uygulama karar› ald›. Bu kapsamda Esad yönetiminin Türk
bankalar›ndaki hesaplar›na da el konulacak.
Cumhuriyet Gazetesi’nden Bahad›r Selim Dilek’in haberine göre, Baflbakan Yard›mc›s› Ali Babacan ve D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu baflkanl›¤›nda Adalet
Bakan› Sadullah Ergin, ‹çiflleri Bakan› ‹dris Naim fia-

hin, Gümrük ve Ticaret Bakan› Hayati Yaz›c›, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z, Ekonomi Bakan› Zafer Ça¤layan, Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m, M‹T Müsteflar› Hakan
Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenli¤i Müsteflar› Murat
Özçelik D›fliflleri Bakanl›¤›’nda önceki gece bir araya
geldi.
Gece 01.30’a kadar devam eden toplant›da Arap Birli¤i’nin ald›¤› ekonomik yapt›r›m kararlar› masaya yat›r›ld›. Toplant›da kararlar›n Türkiye ekonomisini ve Suriye
halk›n› etkilemeyecek flekilde uygulanmas› kararlaflt›rd›. Türkiye’nin masaya yat›rd›¤› önlemler flöyle:
• ‹ki ülke merkez bankalar› aras›ndaki iliflki Suriye’ye
para transferi yap›lmamas› için ask›ya al›nacak. Ancak bu aflamada büyükelçilik hesaplar›na dokunulmayacak.
• Esad yönetiminin Türk bankalar›ndaki hesaplar›na el
konulacak.
• Yönetimdeki kiflilerin mal varl›klar› dondurulacak.
• Sivil uçufllar devam edecek. Ülkeden ayr›lmak isteyenler için THY’nin fiam yolcular›n›n azalmas› durumunda sefer say›s› azalt›lacak.
• Suriye devletine resmi mal sat›m› durdurulacak.
• Esad ve ailesinin seyahatine yasak konacak.
• Türkiye ve Arap dünyas› aras›ndaki ticaretin ana güzergâhlar›ndan olan Suriye’den geçen 46 bin kamyonun ticareti sürdürmesi için ulaflt›rma alan›nda önlem al›nmayacak.
ELEKTR‹K VE SU KES‹LMEYECEK
Al›nan kararlar gere¤ince su ve elektrik yapt›r›m unsuru olmayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z konuyla
ilgili yapt›¤› aç›klamda, “Yapt›r›mlar kapsam›nda Suriye’nin elektri¤inin kesilmesi gündemde de¤il. Çünkü
elektrik insani bir fley, Suriye halk› kullan›yor” dedi.
BAKAN ÇA⁄LAYAN: “ARAP B‹RL‹⁄‹’N‹N, SUR‹YE
‹Ç‹N ALDI⁄I KARARLARIN B‹R KISMINA UYACA⁄IZ”
EKONOM‹ Bakan› Zafer Ça¤layan, Arap Birli¤i’nin Suriye için ald›¤› kararlar›n bir k›sm›na uyacaklar›n› belirterek, “Bugün Arap Birli¤i’nin alm›fl oldu¤u kararlar,
gerek siyasi, gerek ekonomik yapt›r›mlar, Suriye ekonomisinde ciddi kay›plar oluflturacakt›r” dedi.
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ARAP B‹RL‹⁄‹ KARARLARI
Konuflmas›na Arap Birli¤i’nin Suriye için ald›¤› kararlarada yer veren Bakan Ça¤layan, flunlar› söyledi:
“Biz Suriye yönetiminin halk›n taleplerine ve isteklerine cevap vermesini istedik. Suriyeliler bizim kardeflimiz. Bugün Arap Birli¤i’nin alm›fl oldu¤u kararlar, gerek siyasi, gerek ekonomik yapt›r›mlar Suriye ekonomisinde ciddi kay›plar oluflturacakt›r. Biz de bakanlar olarak bir araya geldik. Suriye bizim için ticaret aç›s›ndan
önemli bir ülke. Orada 1 milyar dolardan fazla Türk yat›r›mc› var. Ama öncelik, oradaki katliam›n durdurulmas›d›r. Bizim bak›fl›m›zda önce insanlard›r. Dili, dini
ne olursa olsun. Suriye ciddi ekonomik yapt›r›mlarla
karfl› karfl›ya kalacakt›r. Türkiye de, Arap Birli¤inin alm›fl oldu¤u kararlardan bir k›sm›na da uyacakt›r. Güzergah konusuna gelince Suriye’nin bizim için bir önemi de, önemli bir geçifl güzergah› olmas›yd›. Suriye’deki iç kargafla, transport konusunda planlar›m›z› yeniden
gözden geçirmeye yöneltti. Biz o güzergahta bir çok alternatife sahibiz. Irak üzerinden hatta, Rodos ve Mersin
üzerinden Ortado¤u’ya gitmek. Lojistik anlamda s›k›nt›
yok. Ümit ediyoruz ki, Suriye bir an önce s›k›nt›y› görür. Yoksa kendilerini kötü günler bekliyor. Ben bu yat›r›m›n hay›rl› olmas›n› diliyorum” dedi.
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Stratejik Analiz” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Birim Maliyete Dayal›
Yöntemi” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Verimlilik” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Otomatik Yöntemi” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Fayda Etkinlik Analizi”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Basit Yöntemi” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Birim Maliyete Dayal›
Yöntemi” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Nitel Yöntemleri” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Nitel Yöntemleri” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Birim Maliyete Dayal›
Yöntemi” konusunu gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Kamu hizmetleri ve kamu programlar› hakk›nda yeterli
bilgi ve deneyimin olmad›¤› durumda kullan›l›r. Elbette ayn› gerekçelerle baz› yeni gelir kaynaklar›n›n tahmininde de kullan›lmaktad›r. ‹kinci kullan›m alan›, ölçümlenemeyen faktörler oldu¤u zamand›r. Matematiksel
yöntemlerin (nicel yöntemler) ölçemedi¤i ve dolay›s›yla bir tahmin üretemedi¤i durumlarda da yarg›ya dayal› yöntem sonuç alabilmektedir. Ayr›ca bu yöntem, tahmin yapmak için zaman›n k›s›tl› oldu¤unda durumlarda
da kullan›lmaktad›r.

Coflkun, Gülay (1994). Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi, Gözden Geçirilmifl 4. Bask›, Turhan Kitabevi,
Ankara.
Falay, Nihat (1979). Planlama Programlama Bütçeleme
Sistemi ve Türk Bütçe Modeli, ‹stanbul Üniversitesi
Yay›n›: 2532, ‹ktisat Fakültesi Yay›n›: 429, Güryay
Matbaac›l›k, ‹stanbul.
Hyde, Albert (1992). Government Budgeting Theory,
Process, Politics, Second Edition, Harcourt Brace &
Company.
Jack Robin, Thomas D. Linch. (Eds),(1983). Handbook
on Public Budgeting and Financial Management,
Marcel Dekker, Inc., New York and Basel.
Kesik, Ahmet, M. Kamil Mutluer, Erdo¤an Öner, Bütçe
Hukuku, fiubat 2011, 3. Bask›
Lee, Robert D., Johnson, Ronald W. (1994). Public Budgeting Systems, An Aspen Publication, Maryland.
Linch, Thomas D. (1995). Public Budgeting in America,
Fourth Edition, Prentice Hall, Inc., United States of
America.
Mikesell, John. (1999). Fiscal Administration Analysis
and Applications for the Public Sector, Fifth Edition,
Harcourt Brace College Publishers, United States of
America.
Nice, David (2002). Public Budgeting, Wadsworth Group, United States.

S›ra Sizde 2
Beyin f›rt›nas›na kat›lan uzmanlar›n ast-üst iliflkisi içinde olmas› hâlinde veya baz› uzmanlar›n tart›flmay› yönlendirecek biçimde bask›n olmas› hâlinde sak›ncal› olmaktad›r. Çünkü beyin f›rt›nas›, herkesin düflüncesini
aç›kça söylemesine dayal›d›r. Söylenemedi¤i sürece sorun yarat›r.
S›ra Sizde 3
En önemli neden, tahmin edilecek y›llardaki ekonomik,
sosyal ve di¤er geliflmeleri tamamen göz ard› etmesidir.
‹kinci olarak basit aritmetik ortalaman›n hesab›nda, standart sapman›n oldukça yüksek olmas› hâlinde ortalaman›n temsil gücünün oldukça düflmekte ve bu da isabet
derecesini düflürmektedir. Bir di¤er neden, geçmiflteki ortalama e¤ilimin gelecekte de devam etmesi varsay›m›na
dayanmas›d›r. Bu varsay›m›n geçerli olmamas› hâlinde
tahminler oldukça önemli sapmalara u¤rayacakt›r.
S›ra Sizde 4
Zaman serisi, tahmin edilecek de¤iflkendeki geçmifl
trende bakarak tahmin yaparken, regresyon analizinde,
tahmin edilecek de¤iflkeni etkiledi¤i düflünülen faktörlerin geçmifl de¤erlerine bakarak tahminde bulunur.
S›ra Sizde 5
Etkenlik belirli bir kamu program›n›n istenen hedefi ile
gerçekleflen aras›ndaki iliflkidir. Bir baflka deyiflle programlar›n amaca ulaflma derecelerini vermektedir.
Etkinli¤in ölçümü ise alternatifler aras›nda karfl›laflt›rmay› veya dolayl› olarak kamusal fonlar›n özel kesimde b›rak›lmas› hâlinde ortaya ç›kacak fayda ile kamu
kesiminin kullan›lmas› hâlinde ortaya ç›kacak faydan›n
karfl›laflt›r›lmas›n› gerektirmektedir. Etkinlik en az kaynakla, en fazla sosyal yarar› sa¤lanmas› anlam›ndad›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kamu kesiminin kapsam›n› belirleyebilecek,
Türkiye’de kamu kesiminin hangi bafll›klar alt›nda topland›¤›n› aç›klayabilecek,
Y›llar itibar›yla bu kurum ve kurulufllar›n GSMH içindeki geliflimini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Merkezî yönetim kapsam›ndaki
kamu idareleri
• Genel bütçe
• Özel bütçe
• Düzenleyici ve denetleyici
kurum
• Kamu iktisadi teflebbüsleri
• Kamu iktisadi kurulufllar›

•
•
•
•
•
•
•

Mahallî idareler
Belediye
‹l özel idareler
Köy
Sosyal güvenlik kurulufllar›
Fonlar
Döner sermaye

‹çindekiler

Devlet Bütçesi

Türk Kamu
Maliyesinde Bütçe
Türleri ve Kamu
Kesimi Büyüklü¤ü

• 5018 SAYILI KANUN
ÇERÇEVES‹NDE TÜRK‹YE’DE
KAMU KES‹M‹
• TÜRK‹YE’DE KAMU KES‹M‹N‹N
BOYUTU

Türk Kamu Maliyesinde
Bütçe Türleri ve Kamu
Kesimi Büyüklü¤ü
5018 SAYILI KANUN ÇERÇEVES‹NDE TÜRK‹YE’DE
KAMU KES‹M‹
Türkiye’de 5018 say›l› Kamu Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na Tabi Kurum ve Kurulufllar
2007’den sonra Türkiye’de uygulanacak olan kamu mali yönetimine getirilen yeniliklerle kamu kesimi; 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre
genel yönetim kapsam›ndaki kurumlar olarak belirlenmifltir. Ancak kamu kesimi
içersinde K‹T’leri de kiflileri, genel yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri ve K‹T’ler
olarak tan›mlanm›flt›r.

Kamu Tüzel Kiflileri
1. Genel Yönetim Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri
a. Merkezî Yönetim Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri
1. Genel Bütçe Kapsam›ndaki ‹dareler
2. Özel Bütçe Kapsam›ndaki ‹dareler
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar›
b. Sosyal Güvenlik Kurumlar›
c. Mahallî ‹dareler

2. Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri
Yukar›daki düzenlemeler ile Türkiye’de kamu kesimi yeniden yap›land›r›lm›fl bulunmaktad›r. Bu yasa ile bütçe çeflitleri yeniden yap›land›r›lm›fl ve de¤ifltirilmifltir.
Bu Kanun ile katma bütçeli kurulufllar kald›r›lm›fl, bu tür kurulufllar genel bütçeli
ve özel bütçeli kurulufllar hâline dönüfltürülmüfllerdir. Bu kurulufllar ile ilgili ayr›nt›lar 1 say›l› ve ek II say›l› cetvellerde verilmifltir.
Ayr›ca döner sermaye iflletmeleri ve bütçe d›fl› fon uygulamalar› belirli istisnalarla
ilgili olduklar› idare bütçeleri içersine al›nmas› öngörülmüfl. 5018 say›l› Kanun’da
2007’den geçerli olmak kayd›yla Türkiye’de kamu kesimini genel yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri bafll›¤› alt›nda merkezî yönetim kapsam› içindeki genel,
özel bütçe kapsam›ndaki idarelerle, düzenleyici ve denetleyici kurumlar› s›ralam›fl,
1 say›l›, II say›l›, III say›l›, IV say›l› cetveller yine genel yönetim kapsam› içersinde
sosyal güvenlik kurumlar›n› ve mahallî idarelerini saym›flt›r.
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Bu idarelerin gelir ve giderlerinin konsolidasyonu sonucunda kamu kesimi genel dengesine ulafl›lmaktad›r. Bu dengede kamu kesimini oluflturan unsurlar›n gelir ve giderlerinin yan›nda tasarruf ve yat›r›mlar, transferler, borçlanmalar gibi kamu kesimini do¤rudan ilgilendiren ekonomik ve mali birtak›m ifllemler de göz
önünde tutulmaktad›r. Bu unsurlar ile bunlar›n ekonomik ve mali birtak›m ifllemleri genel ekonomi içerisinde kamu kesiminin boyutlar›n› belirleyen temel faktörler olarak ele al›nmal›d›r.

Merkezî Yönetim Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri
Merkezî yönetim kapsam›ndaki kurulufllar 5018 say›l› yasa’n›n 3. maddesinde Genel Bütçeli ‹dareler, Özel Bütçeli ‹dareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan olufltu¤u belirtilmifltir. Bu kurum ve idarelerin birer listesi ünite sonunda ek
olarak verilmifltir.

Genel Bütçe Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri
Genel Bütçe: Genel bütçe,
Devlet tüzel kiflili¤ine dahil
olan ve bu Kanun’a ekli (I)
say›l› cetvelde yer alan
kamu idarelerinin bütçesidir

5018 say›l› yasa’n›n 12. maddesi Genel Bütçeli ‹dareleri flöyle tan›mlamaktad›r;
“Genel bütçe, Devlet tüzel kiflili¤ine dahil olan ve bu Kanun’a ekli (I) say›l› cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.” Bu tan›mdan ve 5018 say›l› Yasa’n›n di¤er ilgili maddelerinden genel bütçeli kurulufllar›n flu özelliklere sahip olduklar›
söylenebilir:
• Genel bütçeli kurulufllar tek bir tüzel kiflilik alt›nda toplanm›flt›r.
• Ayn› nakit idaresi alt›ndad›rlar. Nakit idaresini genel bütçeli kurulufllar ad›na hazine yapmaktad›r.
• Genel bütçeli kurulufllar›n kendi mal varl›klar› yoktur, mal varl›¤›n› onlar
ad›na Maliye Bakanl›¤› yürütmektedir.
• Hazine birli¤i kapsam›nda say›lmaktad›rlar.
Genel bütçeli idareler, yasama, yürütme ve yarg› eklerinin oluflturdu¤u bütçe
anlam›na gelmektedir. Devletin görevlerini yerine getiren ve ülkemizin üniter yap›s›na göre tek olan yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›n kurum ve kurulufllar›
genel bütçeli idareler olarak adland›r›l›r. Bu kurulufllar genelde tam kamusal
mal/hizmet üretip finansmanlar›n› genel vergi havuzundan yaparlar. Genel bütçeli idareler, devletin merkezden yönetim esas›na göre yürüttü¤ü tüm hizmetleri üreten idarelerdir. Bu idarelerin kendilerine ait gelirleri yoktur.
Ekteki I say›l› cetvelde görülece¤i üzere baflta Cumhurbaflkanl›¤› olmak üzere,
TBMM, tüm bakanl›klar baz› müsteflarl›klar ve genel müdürlükler ve yüksek yarg›
organlar› genel bütçeli idare olarak belirlenmifltir.

Özel Bütçeli ‹dareler
Katma Bütçe: Eski
düzenlemede katma bütçeli
kurulufllar olarak
adland›r›lan birçok kurulufl,
örne¤in üniversiteler, özel
bütçeli idare olarak
belirlenmifltir.Bir baflka
deyiflle 5018 say›l› Kanun ile
eski kanuna göre katma
bütçeli kurulufllar›n yeni ad›
özel bütçeli kurulufllar
olmufltur.

5018 say›l› Yasa’n›n 12. maddesi özel bütçeyi flöyle tan›mlamaktad›r; “Özel bütçe,
bir bakanl›¤a ba¤l› veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kurulufl ve
çal›flma esaslar› özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) say›l› cetvelde yer
alan her bir kamu idaresinin bütçesidir. “Eski düzenlemede katma bütçeli kurulufllar olarak adland›r›lan birçok kurulufl, örne¤in üniversiteler, özel bütçeli idare olarak belirlenmifltir. Ancak daha önce kamu tüzel kiflileri aras›nda say›lmayan, örne¤in Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma Kurumu, Türk Standartlar› Enstitüsü
gibi birçok kurum ve kurulufl da özel bütçeli idare olarak nitelenmifl ve kamu kesimi içersine al›nm›flt›r.
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Belirli kamu kurulufllar›, genellikle faydas›n›n bölünmesi ve pazarlanmas› güç
olan mal ve hizmetten yararlananlara hizmet maliyetinin özel fayda ve maliyete
karfl›l›k olan bölümünün ödettirildi¤i hizmetler sunarlar. Bir baflka deyiflle yar› kamusal mal ve hizmet üretirler. Buna örnek olarak Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü,Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ve üniversiteleri verilebilir. Bu kurulufllar›n
topluma sundu¤u mal ve hizmet maliyetinin ücret, fiyat ve harç olarak faydalanana ödettirilmeyen ve toplumsal faydaya karfl›l›k olan bölümü, kamusal finansman
yoluyla vergi yükümlülerince karfl›lan›r. Özel bütçeli kurulufllara bak›ld›¤›nda genel bir özellik olarak yar› kamusal mal/hizmet ürettiklerini görülmektedir.
Özel bütçeli idareleri olarak adland›r›lan kurumlar›n listesine bak›ld›¤›nda ve
5018 say›l› Yasa’daki hükümlerden özellikleri olarak flunlar say›labilir:
• Her bir özel bütçeli kuruluflun ayr› bir tüzel kiflili¤i vard›r.
• Sosyal, bilimsel, teknik, kültürel alanlarda görevlidirler.
• Belirli bir bakanl›¤a ba¤l›d›rlar. Ancak bu ba¤l›l›k, özerkli¤e sahip olmalar›na engel de¤ildir.
• Kendi mal varl›klar› vard›r ve yönetimini kendileri yaparlar.
• Kendilerine ait gelirleri vard›r.
• Kendi nakit idarelerini yaparlar.
Özel bütçeli idarelerin genel kural olarak kendi gelirleriyle tüm giderlerini karfl›lamas› esast›r. Ancak birçok özel bütçeli kurulufl kendi gelirleriyle giderlerini karfl›layamamaktad›r. E¤itim ve sa¤l›k gibi sosyal konularda hizmet veren birçok özel
bütçeli kurulufl, üniversiteler gibi, kendi gelirleri yetmedi¤i için genel bütçeden
(Maliye Bakanl›¤› bütçesinden) yard›m almaktad›r. Genel bütçeden yap›lan bu yard›mlara hazine yard›m› denilmektedir. Bu tür özel bütçeli kurulufllar›n kaynak
aç›klar›n›n genel bütçeden karfl›lanmas›n›n ekonomik gerekçesi de vard›r. Örne¤in
üniversite hizmetlerinden do¤rudan yararlanan ö¤renciler elde ettikleri faydan›n
karfl›l›¤› olarak belirli bir bedel ödemektedirler. Ancak bilindi¤i üzere üniversite
hizmetlerinin faydas› daha çok ve yo¤un olarak toplumun tümünde yay›lmaktad›r.
Bu nedenle toplumun katk›lar›ndan oluflan genel vergi havuzundan üniversitelere
yard›m yap›lmas›, toplumun elde etti¤i faydan›n bir karfl›l›¤› olarak görülebilir.
Özel bütçeli kurulufllar›n mali y›l sonunda elde ettikleri gelir fazlalar› da genel bütçeye aktar›larak gelir kay›t edilir. Genel bütçeden özel bütçelere yap›lan hazine
yard›m›, Maliye Bakanl›¤›n›n cari transferler ödenekleri içinde yer al›r. Öte yandan
bu bütçelerin gelir fazlas›, genel bütçe gelirleri içinde vergi d›fl› gelirlere aktar›l›r.
fiekil 5.1
Genel ve Özel
Bütçeli
Kurulufllar›n Mali
‹liflkisi

GENEL BÜTÇE
KAPSAMINDAK‹
KAMU ‹DARELER‹
Hazine Yard›m›

Gelir Fazlas›

ÖZEL BÜTÇEL‹
‹DARELER
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

1

Özel bütçeli SIRA
idareS‹ZDE
olan üniversitelerin neden yar› kamusal mal ve hizmet üretti¤ini ve genel bütçeden yard›m almalar›n›n ekonomik gerekçesini tart›fl›n›z.
D Ü fi Üve
N E LDenetleyici
‹M
Düzenleyici
Kurumlar

Türkiye’de merkezî yönetim bütçesi kapsam›nda yukar›da say›lan genel bütçeli
idarelerin özel
idarelerin yan›nda düzenleyici ve denetleyici kurum bütS Obütçeli
R U
çeleri de girmektedir. 5018 say›l› Yasa, “Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi, özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul fleklinde teflkilatlanan ve bu KanuD‹KKAT
na ekli (III) say›l› cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesidir.” biçimde tan›mlamaktad›r. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n benzerS‹ZDEkurulmufltur. ABD’de 100’den fazla bu tür kurum kurulufl varleri ilk kez SIRA
ABD’de
d›r. Bu kurumlar›n ortak özelli¤i belirli bir piyasan›n veya sektörün etkin ve rekabetçi çal›flmas› için düzenlemeler yapmak ve bunlar› denetleyip uymayanlar hakAMAÇLARIMIZ
k›nda cezai ifllemler yapmakt›r. Türkiye’de, özellikle devletin tekelcili¤i önlemek
ve rekabeti sa¤lamak bu kurumlar›n temel ifllevi olarak görülmüfltür. Bu kurum ve
kurulufllar› Kbaz›
“dördüncü ba¤›ms›z erk” olarak görmektedir.
‹ T yazarlar
A P
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n özellikleri olarak kanunla kurulmalar›,
her birinin belirlenen çerçevede ekonomik ve sosyal alanlarda düzenleme, denetleme, arabuluculuk
ve yönlendirme faaliyetinde bulunmalar›, idarî ve mali özerkTELEV‹ZYON
li¤i haiz olmalar› ve kamu tüzel kiflili¤ine sahip olmalar› say›labilir.
2007 y›l› bafl› itibariyle Radyo Televizyon Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Sermaye Piyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ener‹NTERNET
ji Piyasas› Düzenleme
Kurumu, Kamu ‹hale Kurumu, Rekabet Kurumu ve Tütün,
Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çkiler Piyasas› Düzenleme Kurumu olmak üzere sekiz adettir.

N N

Sosyal Güvenlik Kurulufllar›
Sosyal güvenlik kurulufllar›; kiflileri iradeleri d›fl›nda u¤rad›klar› fiziki ve iktisadi
tehlikelerin zararlar›ndan kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlar›n› azaltmak, kifliye bu zararlar karfl›l›¤›nda insanl›k onuruna yarafl›r asgari bir yaflam düzeyi sa¤lamak amac›yla sosyal devlet ilkeleri gere¤ince kurulmufl kamu kurulufllar›d›r. Türkiye’de çeflitli meslek gruplar› için 5018 say›l› Yasa ekli IV say›l› cetvelde 2007 bafl› itibar›yla sosyal güvenlik kurumlar› olarak T.C. Emekli Sand›¤› (1949), Sosyal Sigortalar Kurumu (1945), Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu (Ba¤-Kur) (1971) ve Türkiye ‹fl Kurumu olmak üzere dört kurum say›lmaktad›r. Ancak 5502 say›l› Yasa’yla 2006 y›l›nda yap›lan bir düzenlemeyle Türkiye ‹fl Kurumu hariç bu kurumlar “Sosyal Güvenlik Kurumu” ad›yla tek
bir çat› alt›nda toplanm›flt›r. Sosyal güvenlik sisteminin bir baflka aya¤› olan ve sosyal yard›mlar› düzenleyen bir kanun da bulunmamaktad›r. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n haz›rlad›¤› bir taslak olmas›na ra¤men henüz kanunlaflmam›flt›r.
Bu ana üç kurum d›fl›nda ek sosyal güvenlik hizmeti veren çeflitli kurum, dernek
ve vak›flara, bankalara ait çeflitli özel sand›klar da bulunmaktad›r.
Sosyal güvenlik kurulufllar›n›n giderlerinin esas olarak toplad›klar› primler ve
plasman gelirleri ile finanse edilmeleri gerekirken bu durum gerçekleflmemekte,
konsolide bütçeden yap›lan transferlere ihtiyaç duyulmaktad›r.
Sosyal güvenlik sisteminde yaflanan bu olumsuz durumun arkas›nda yatan temel nedenler aras›nda erken emeklilik yasas›n›n bir dönem uygulanmas›n›n yaratt›¤› etkiler, prim tahsilat›nda yaflanan zorluklar, sigortal› yak›nlar›na sa¤lanan sa¤-
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l›k hizmetlerinin sisteme a¤›r maliyetler yüklemesi, üç ayr› sosyal güvenlik kuruluflu aras›ndaki koordinasyon eksikli¤i ve bunun sonucunda ortaya ç›kan ekstra maliyetler ve bu kurumlar›n plasmanlar›n›n etkin iflletilememesi say›labilir.
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumunda plasman dengesinin bozukSIRA
olmas›n›n
S‹ZDE nedenleri
nelerdir?

Mahallî ‹dareler

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Mahallî idareler yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idareleriO R U olmak üzedir. Türkiye’de mahallî idareler; belediyeler, il özel idareleri ve Sköyler
re üç çeflittir. Mahallî idareler aras›nda en genifl uygulama alan›na sahip üniteler
belediyelerdir. ‹l özel idareleri ise büyük ölçüde belediye s›n›rlar›
D ‹ Kd›fl›na
K A T taflan hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla kurulmufl idarelerdir. Köyler en küçük yerel
yönetim üniteleridir ve genellikle ihmal edilmektedir.
SIRA S‹ZDE
Mahallî idarelerin gelir kaynaklar› devlet bütçesinden ald›klar› vergi paylar› ve
kendi öz gelirleridir. Mahallî idarelerin gelirlerinin yaklafl›k yar›s›ndan fazlas› genel
bütçe vergi gelirlerinden verilen paylardan oluflmaktad›r. Mahallî
idarelerin geri
AMAÇLARIMIZ
kalan gelirleri vergi d›fl› gelirlerinden ve faktör gelirlerinden oluflmaktad›r.
1982 Anayasas›’n›n 127. maddesinin, Türkiye’de mahallî idareler olarak getirdiK ‹ T A P
¤i temel düzenlemeler flunlard›r:
• Türkiye’de yerel yönetimler deyiminin kapsam›na giren kurulufllar; belediyeler, il özel idareleri ve köylerdir.
• Yerel yönetimler kamu tüzel kiflili¤ine sahip anayasal kurulufllard›r.
TELEV‹ZYON
• Yerel yönetimlerin karar organlar› seçimle oluflturulacakt›r.
• Yerel yönetimlerin kuruluflu, görevleri ve yetkileri ile ilgili ç›kar›lacak kanunlar, yerinden yönetim ilkesine uygun düzenlenmek zorundad›r.
‹NTERNET
• Büyük yerleflim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir.
• Yerel yönetim seçilmifl organlar›n›n, organl›k s›fat›n› kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim yarg› yolu ile yap›labilir.
• Seçilmifl yerel yönetim organlar›n› veya bu organlar›n üyelerini, geçici bir
önlem olarak, ‹çiflleri Bakan› görevden alabilir. Ancak bu ifllem, görevleri ile
ilgili bir suç sebebi ile hakk›nda soruflturma veya kovuflturma aç›lan üyeler
hakk›nda, yarg›n›n verece¤i kesin hükme kadar uygulanabilir.
• Merkezî yönetim, yerel yönetimler üzerinde, kanunda belirtilen esas ve
usuller içinde afla¤›daki amaçlarla denetim yapabilir:
- Yerel hizmetlerin idarenin bütünlü¤ü ilkesine uygun flekilde yürütülmesi.
- Kamu görevlerinde birli¤in sa¤lanmas›.
- Toplum yarar›n›n korunmas›.
- Yerel ihtiyaçlar›n gere¤i gibi karfl›lanmas›.
- Yerel yönetimler, belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amac›yla kendi
aralar›nda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurabilir.
- Yerel yönetimlerin görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk iflleri ve merkezî
yönetim ile karfl›l›kl› ba¤ ve ilgileri kanunla düzenlenir.
- Yerel yönetimlere görevleri ile orant›l› gelir kaynaklar› sa¤lan›r.

Cari gider: Etkisi bir dönem
bir bütçe dönemiS ile
O s›n›rl›
R U
olan ve devletin ifllerlili¤inin
devam› için gerekli olan
harcamalar›n tümüne
verilen add›r. D ‹ K K A T

Seçilmifl yerel yönetim organlar›n›n, geçici bir önlem olarak görevden
al›nabilmesi
olanaSIRA
S‹ZDE
¤›n›n sa¤lanmas› gerekli midir? Sizce bunun nedeni ne olabilir?
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Belediye
Yerel yönetim birimleri aras›nda halka en yak›n olan› dolay›s›yla yapt›klar›yla yapamad›klar›yla en çok gündemde olan› belediyelerdir. Çünkü yapt›klar› hizmetler
halk›n günlük yaflant›s›n› yak›ndan ilgilendirmektedir. Belediye, belde sakinlerinin
mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ›
seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisidir.
Köy gibi tipik bir komün idaresi olan belediyenin kuruluflunda izlenecek yöntem, Belediye Kanunu’nun 4. maddesinde aç›klanm›flt›r. Buna göre, nüfusu 5.000
ve üzerinde olan yerleflim birimlerinde belediye kurulabilir. ‹l ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmas› zorunludur. ‹çme ve kullanma suyu havzalar› ile sit ve di¤er koruma alanlar›nda ve meskun sahas› kurulu bir belediyenin s›n›rlar›na 5
km’den daha yak›n olan yerleflim yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin veya
muhtelif köy k›s›mlar›n›n birleflerek belediye kurabilmeleri için meskun sahalar›n›n, merkez kabul edilecek yerleflim yerinin meskun sahas›na azami 5 km mesafede bulunmas› ve nüfuslar› toplam›n›n 5.000 ve üzerinde olmas› gerekir. Bir veya
birden fazla köyün, köy ihtiyar meclisinin karar› veya seçmenlerinin en az yar›s›ndan bir fazlas›n›n mahallîn en büyük mülkî idare amirine yaz›l› baflvurusu ya da
valinin kendili¤inden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine
mahallî seçim kurullar›, on befl gün içinde köyde veya köy k›s›mlar›nda kay›tl› seçmenlerin oylar›n› al›r ve sonucu bir tutanakla valili¤e bildirir. ‹fllem dosyas› valinin
görüflüyle birlikte ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilir. Dan›fltay’›n görüflü al›narak müflterek kararname ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluflturulan ve
nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleflim yerinde ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n
önerisi üzerine müflterek kararnameyle belediye kurulabilir.
Belediyelerin kuruluflu, görevleri ve gelirleri gibi niteliklerini belirten kendi kanunlar›ndan biri, 1930 y›l›nda ç›kart›lan 1580 say›l› Belediye Kanunu, di¤eri de
1984 y›l›nda yürürlü¤e giren 3030 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu idi. Ancak
Belediye Kanunu 07.12.2004 tarihinde kabul edilen 5272 say›l› Belediye Kanunu
ile Büyükflehir Belediyesi Kanunu da 10.07.2004 tarihinde 5216 say›l› Kanun’la de¤ifltirildi. Daha sonra, 5272 say›l› Belediye Kanunu da yerini 12.07.2005 tarihinde
kabul edilen 5393 say›l› Belediye Kanunu’na b›rakm›flt›r. Mevcut düzenlemelere
göre dört ayr› belediyenin varl›¤›ndan söz edilebiliriz. Bu belediyeler:
• Ola¤an (Normal) Belediyeler: Ola¤an belediyeler, büyükflehir belediyelerinin bulunmad›¤› iller ile bu illerin ilçelerinde ve di¤er beldelerde kurulmufl
olan belediyelerdir.
• Büyükflehir Belediyesi: En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler aras›nda koordinasyonu sa¤layan; kanunlarla verilen
görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kullanan belediyelerdir.
• Büyükflehir Belediyesi S›n›rlar› ‹çindeki ‹lçe Belediyeleri: Bu belediyeler de
aynen büyükflehir belediyelerinin tabi oldu¤u kanunlara ba¤l› olarak hizmet
üretmektedirler.
• ‹lk kademe belediyesi: Büyükflehir belediye s›n›rlar› içinde ilçe kurulmaks›z›n oluflturulan ve büyükflehir ilçe belediyeleriyle ayn› yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediyedir.
22.03.2008 tarihinde yürürlü¤e giren 5747 say›l› Büyükflehir Belediyesi S›n›rlar›
‹çerisinde ‹lçe Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile ilk kademe belediyesi uygulamas› kald›r›lm›fl ve 5216 say›l› Büyükflehir Be-
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lediyesi Kanunu ve di¤er kanunlarda ilk kademe belediyesine yap›lan at›flar›n ilçe
belediyesine yap›lm›fl say›laca¤› belirtilmifltir. Bu nedenle kitab›m›zda yer alan ilk
kademe belediyesine yap›lan at›flar da ilçe belediyesine yap›lm›fl say›lmaktad›r.

Belediyenin Organlar›
Belediyenin organlar›; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baflkan›d›r.
Belediyenin organlar›n› s›ralay›n›z?

Belediye Meclisi

SIRA S‹ZDE

4

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Belediye meclisi, belediyenin karar organ›d›r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usullere göre seçilmifl üyelerden oluflur. Belediye meclisleri 19.7.1963 tarih ve 307
S O Rseçilmekte
U
say›l› Kanun’un yay›mlanmas›na kadar ço¤unluk sistemine göre
idi.
1963 y›l›ndan itibaren belediye seçimlerinde nispi temsil sistemi uygulanmaktad›r.
Siyasal partiler ald›klar› oy oran›na göre, belediye meclislerinde
üye bulundurma
D‹KKAT
hakk›na sahiptir. 1984 y›l›nda yap›lan yerel yönetimler seçimlerinde, nispi temsil
sistemi yan›nda baraj sistemi de getirilmifltir. Seçimler befl y›lda bir yap›l›r.
SIRA S‹ZDE
Belediye meclisinin görev ve yetkilerinin belli bafll›lar› flunlard›r:
• Stratejik plan ile yat›r›m ve çal›flma programlar›n›, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüflmek ve kabulAMAÇLARIMIZ
etmek.
• Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma
yapmak.
K ‹ T A P
• Belediyenin imar planlar›n› görüflmek ve onaylamak, büyükflehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plan›n› kabul etmek. Belediye s›n›rlar› il s›n›r›
olan büyükflehir belediyelerinde il çevre düzeni plan› ilgili
beleT E L E büyükflehir
V‹ZYON
diyeleri taraf›ndan yap›l›r veya yapt›r›l›r ve do¤rudan belediye meclisi taraf›ndan onaylan›r.
• Borçlanmaya karar vermek.
‹ N Tfleklinin
E R N E T de¤ifltiril• Tafl›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine, tahsis
mesine veya tahsisli bir tafl›nmaz›n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas› hâlinde tahsisin kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve süresi otuz y›l›
geçmemek kayd›yla bunlar üzerinde s›n›rl› ayni hak tesisine karar vermek.
• Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat›lma pay› konusu yap›lmayan ve ilgililerin iste¤ine ba¤l› hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
• fiartl› ba¤›fllar› kabul etmek.
• Belediye ad›na imtiyaz verilmesine ve belediye yat›r›mlar›n›n yap-ifllet veya
yap-ifllet-devret modeli ile yap›lmas›na; belediyeye ait flirket, iflletme ve ifltiraklerin özellefltirilmesine karar vermek.
• Meclis baflkanl›k divan›n› ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar› üyelerini seçmek.
• Belediye taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul etmek.
• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulmas›, kald›r›lmas›, birlefltirilmesi, adlar›yla s›n›rlar›n›n tespiti ve de¤ifltirilmesine karar vermek; beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve benzerlerini kabul
etmek.
Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmufl birliklere kat›lmaya veya
ayr›lmaya karar vermek.
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• Belediye baflkan›yla encümen aras›ndaki anlaflmazl›klar› karara ba¤lamak.
• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
• ‹mar planlar›na uygun flekilde haz›rlanm›fl belediye imar programlar›n› görüflerek kabul etmek belli bafll› görevlerini içermektedir.
SIRA S‹ZDE

5

Belediye Encümeni

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Belediye encümeni, belediye baflkan›n›n baflkanl›¤›nda; il belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleO Ry›l
U için, gizli oyla seçece¤i üç üye, mali hizmetler birim amiri ve
ri aras›ndan Sbir
belediye baflkan›n›n her y›l birim amirleri aras›ndan seçece¤i iki üye olmak üzere
yedi kifliden,D di¤er
‹ K K A T belediyelerde, belediye meclisinin her y›l kendi üyeleri aras›ndan bir y›l için gizli oyla seçece¤i iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye
baflkan›n›n her y›l birim amirleri aras›ndan seçece¤i bir üye olmak üzere befl kifliSIRA S‹ZDE
den oluflur.
Belediye encümeninin görev ve yetkileri flunlard›r:
• Stratejik
plan ve y›ll›k çal›flma program› ile bütçe ve kesin hesab› inceleyip
AMAÇLARIMIZ
belediye meclisine görüfl bildirmek.
• Y›ll›k çal›flma program›na al›nan ifllerle ilgili kamulaflt›rma kararlar›n› almak
K ‹ T A P
ve uygulamak.
• Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini belirlemek.
• Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma
TELEV‹ZYON
yapmak.
• Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.
• Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan dava konusu olan belediye alacaklar›n›n anlaflma
‹ N T E R N E Tile tasfiyesine karar vermek.
• Tafl›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine iliflkin meclis kararlar›n› uygulamak; süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na karar vermek.
• Umuma aç›k yerlerin aç›l›fl ve kapan›fl saatlerini belirlemek.
• Di¤er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
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Belediye meclisinin
görevleri nelerdir?
SIRA S‹ZDE
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SIRA S‹ZDEyetki ve görevleri nelerdir?
Belediye encümeninin

Belediye Baflkan›

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Belediye baflkan›, belediye idaresinin bafl› ve belediye tüzel kiflili¤inin temsilcisidir.‹lgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Buna göre; belediye baflS O R U
kan› halk taraf›ndan
ço¤unluk usulü ile befl y›l için seçilir. Belediye baflkanlar›,
1963 y›l›na kadar belediye meclisleri taraf›ndan seçilirken 1963 y›l›ndan itibaren
tek dereceli Dolarak
halk taraf›ndan seçilmeye bafllanm›flt›r. Seçilme süreleri 1982
‹KKAT
Anayasas›’n›n 127. maddesi ile befl y›la ç›kar›lm›flt›r. Belediye baflkan›, görevinin
devam› süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlar›nda görev alamaz;
profesyonelSIRA
sporS‹ZDE
kulüplerinin baflkanl›¤›n› yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye bütçesine gelince; belediyenin stratejik plan›na uygun olarak haz›rlanan bütçe,AMAÇLARIMIZ
belediyenin mali y›l ve izleyen iki y›l içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmas›na ve harcamalar›n yap›lmas›na izin verir. Bütçeye
ayr›nt›l› harcama programlar› ile finansman programlar› eklenir. Bütçe y›l› merkezî
yönetim bütçesi
K ‹ T mali
A P y›l› ile ayn›d›r. Bütçe d›fl› harcama yap›lamaz.
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Belediye baflkan› ve harcama yetkisi verilen di¤er görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmas›ndan sorumludur.
Belediye baflkan› taraf›ndan haz›rlanan bütçe tasar›s› eylül ay›n›n birinci gününden önce encümene sunulur ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilir. ‹çiflleri Bakanl›¤› belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu uyar›nca merkezî yönetim bütçe tasar›s›na eklenmek üzere Eylül ay› sonuna kadar Maliye Bakanl›¤›na bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüflüyle
birlikte kas›m ay›n›n birinci gününden önce belediye meclisine sunar.
Meclis bütçe tasar›s›n› y›lbafl›ndan önce, aynen veya de¤ifltirerek kabul eder.
Ancak meclis bütçe denkli¤ini bozacak biçimde gider art›r›c› ve gelir azalt›c› de¤ifliklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali y›lbafl›ndan itibaren yürürlü¤e girer.
Herhangi bir nedenle yeni y›l bütçesi kesinleflmemifl ise yeni bütçenin kesinleflmesine kadar geçen y›l bütçesi uygulan›r. Bütçenin kabulüne kadar yap›lan ifllemler yeni y›l bütçesine göre yap›lm›fl say›l›r.
Belediye bütçeleri hakk›nda ne biliyorsunuz?

Büyük fiehir Belediyeleri

SIRA S‹ZDE
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D Ü fi Ü N E L ‹ M

5216 say›l› Kanun’la yeni kurulacak büyükflehir belediyelerine iliflkin olarak belediye s›n›rlar› içindeki ve bu s›n›rlara en fazla 10.000 metre uzakl›ktaki yerleflim biS O R Uolan il beledirimlerinin son nüfus say›m›na göre toplam nüfusu 750.000’den fazla
yelerinin, fizikî yerleflim durumlar› ve ekonomik geliflmifllik düzeyleri de dikkate
al›narak kanunla büyükflehir belediyesine dönüfltürülebilece¤iDhususu
düzenlen‹KKAT
mifltir. Kanun’la; büyükflehir belediyesi; en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler aras›nda koordinasyonu sa¤layan, kanunlarla verilen
SIRA S‹ZDE
görev ve sorumluluklar› yerine getiren, yetkileri kullanan, idarî
ve mali özerkli¤e
sahip ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflisi
olarak tan›mlanm›flt›r. Ayn› Kanun’la ilçe belediyesi: büyükflehir
belediyesi s›n›rlaAMAÇLARIMIZ
r› içinde kalan ilçe belediyesi; ilk kademe belediyesi, Büyükflehir belediye s›n›rlar› içinde ilçe kurulmaks›z›n oluflturulan ve büyükflehir ilçe belediyeleriyle ayn› yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediye olarak tan›mlanm›flt›r.
tarih
K ‹ T A3/6/2008
P
ve 5747 say›l› “Büyükflehir Belediyesi S›n›rlar› ‹çerisinde ‹lçe Kurulmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile büyükflehir belediye s›n›rlar›
içerisindeki ilk kademe belediyelerinin tüzel kiflilikleri kald›r›lm›flt›r.
y›l› itiT E L E V ‹ Z Y O2011
N
bar›yla ülkemizde 16 Büyükflehir Belediyesi (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbak›r, Erzurum, Eskiflehir, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Mersin, Sakarya, Samsun) ve bu büyükflehirlerde 143 Büyükflehir ‹lçe Belediyesi
‹NTERNET
bulunmaktad›r.

N N

Görevler
5216 say›l› Kanun’da, büyükflehir belediye teflkilat› bulunan yerlerde belediyelere
ait yetki, görev ve sorumluluklar›n bir bölümünün ve di¤er kamu kurumlar› taraf›ndan kullan›lan baz› görev, yetki ve sorumluluklar›n büyükflehir belediye yönetimlerince belediyelere ait di¤er yetki, görev ve sorumluluklar›n büyükflehir ilçe ve
ilk kademe belediyelerince kullan›lmas› öngörülmüfltür.
Büyükflehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklar›:
a. ‹lçe ve ilk kademe belediyelerinin görüfllerini alarak büyükflehir belediyesinin stratejik plan›n›, y›ll›k hedeflerini, yat›r›m programlar›n› ve bunlara uygun olarak bütçesini haz›rlamak.
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b. Büyükflehir belediye s›n›r› il s›n›r› olan illerde çevre düzeni plan›n› yapmak
veya yapt›rmak. Çevre düzeni plan›na uygun olmak kayd›yla büyükflehir
belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde 1/5.000 ile 1/25.000 aras›ndaki her
ölçekte naz›m imar plan›n› yapmak, yapt›rmak ve onaylayarak uygulamak;
büyükflehir içindeki belediyelerin naz›m plana uygun olarak haz›rlayacaklar› uygulama imar planlar›n›, bu planlarda yap›lacak de¤ifliklikleri, parselasyon planlar›n› ve imar ›slah planlar›n› aynen veya de¤ifltirerek onaylamak ve
uygulanmas›n› denetlemek; naz›m imar plan›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten
itibaren bir y›l içinde uygulama imar planlar›n› ve parselasyon planlar›n›
yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlar›n› ve
parselasyon planlar›n› yapmak veya yapt›rmak.
c. Kanunlarla büyükflehir belediyesine verilmifl görev ve hizmetlerin gerektirdi¤i proje, yap›m, bak›m ve onar›m iflleriyle ilgili her ölçekteki imar planlar›n›, parselasyon planlar›n› ve her türlü imar uygulamas›n› yapmak ve ruhsatland›rmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 say›l› Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d. Büyükflehir belediyesi taraf›ndan yap›lan veya iflletilen alanlardaki iflyerlerine büyükflehir belediyesinin sorumlulu¤unda bulunan alanlarda iflletilecek
yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e. Büyükflehir belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde kentsel dönüflüm ve
geliflim projesi alan› ilan etmek, Belediye Kanunu’nun 69 ve 73’üncü maddelerindeki arsa ve konut üretimi ile kentsel dönüflüm ve geliflim alanlar›na
iliflkin yetkileri kullanmak.
f. Büyükflehir ulafl›m ana plan›n› yapmak veya yapt›rmak ve uygulamak; ulafl›m ve toplu tafl›ma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sa¤lamak; kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde iflletilen her türlü servis ve toplu tafl›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i bütün iflleri yürütmek.
g. Büyükflehir belediyesinin yetki alan›ndaki meydan, bulvar, cadde ve ana
yollar› yapmak, yapt›rmak, bak›m ve onar›m›n› sa¤lamak, kentsel tasar›m
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliflkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam as›lacak yerleri ve bunlar›n flekil ve ebad›n› belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar› ile
bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi ifllerini gerçeklefltirmek.
h. Co¤rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i. Sürdürülebilir kalk›nma ilkesine uygun olarak çevrenin, tar›m alanlar›n›n ve
su havzalar›n›n korunmas›n› sa¤lamak; a¤açland›rma yapmak; gayris›hhî iflyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi olan di¤er iflyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inflaat malzemeleri, hurda depolama alanlar› ve sat›fl yerlerini, hafriyat topra¤›, moloz, kum ve çak›l depolama alanlar›n›, odun ve kömür sat›fl ve depolama sahalar›n› belirlemek, bunlar›n tafl›nmas›nda çevre kirlili¤ine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükflehir kat› at›k yönetim plan›n› yapmak, yapt›rmak; kat› at›klar›n kaynakta toplanmas› ve aktarma istasyonuna kadar tafl›nmas› hariç kat› at›klar›n ve
hafriyat›n yeniden de¤erlendirilmesi, depolanmas› ve bertaraf edilmesine
iliflkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, ifl-
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letmek veya ifllettirmek; sanayi ve t›bbî at›klara iliflkin hizmetleri yürütmek,
bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek;
deniz araçlar›n›n at›klar›n› toplamak, toplatmak, ar›tmak ve bununla ilgili
gerekli düzenlemeleri yapmak.
G›da ile ilgili olanlar dâhil birinci s›n›f gayris›hhî müesseseleri ruhsatland›rmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak
üzere laboratuvarlar kurmak ve iflletmek.
Büyükflehir belediyesinin yetkili oldu¤u veya iflletti¤i alanlarda zab›ta hizmetlerini yerine getirmek.
Yolcu ve yük terminalleri, kapal› ve aç›k otoparklar yapmak, yapt›rmak, iflletmek, ifllettirmek veya ruhsat vermek.
Büyükflehirin bütünlü¤üne hizmet eden sosyal donat›lar, bölge parklar›,
hayvanat bahçeleri, hayvan bar›naklar›, kütüphane, müze, spor, dinlence,
e¤lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak, iflletmek veya ifllettirmek; gerekti¤inde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste¤i sa¤lamak, amatör tak›mlar aras›nda spor müsabakalar› düzenlemek, yurt içi ve
yurt d›fl› müsabakalarda üstün baflar› gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclis karar›yla ödül vermek.
Gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak,
kamu kurum ve kurulufllar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her
türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli malzeme deste¤ini sa¤lamak.
Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak›m›ndan önem
tafl›yan mekânlar›n ve ifllevlerinin korunmas›n› sa¤lamak, bu amaçla bak›m
ve onar›m›n› yapmak, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak
yeniden infla etmek.
Büyükflehir içindeki toplu tafl›ma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek, büyükflehir s›n›rlar› içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar› dâhil toplu tafl›ma
araçlar›na ruhsat vermek.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di¤er
tesisleri kurmak, kurdurmak ve iflletmek; derelerin ›slah›n› yapmak; kaynak
suyu veya ar›tma sonunda üretilen sular› pazarlamak.
Mezarl›k alanlar›n› tespit etmek, mezarl›klar tesis etmek, iflletmek, ifllettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Her çeflit toptanc› hallerini ve mezbahalar› yapmak, yapt›rmak, iflletmek veya ifllettirmek, imar plan›nda gösterilen yerlerde yap›lacak olan özel hâl
(durum) ve mezbahalar› ruhsatland›rmak ve denetlemek.
‹l düzeyinde yap›lan planlara uygun olarak, do¤al afetlerle ilgili planlamalar› ve di¤er haz›rl›klar› büyükflehir ölçe¤inde yapmak; gerekti¤inde di¤er
afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste¤i vermek; itfaiye ve acil yard›m hizmetlerini yürütmek; patlay›c› ve yan›c› madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, iflyeri, e¤lence yeri, fabrika ve sanayi kurulufllar› ile kamu kurulufllar›n› yang›na ve di¤er afetlere karfl› al›nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat›n gerektirdi¤i izin ve
ruhsatlar› vermek.
Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri ile yetiflkinler, yafll›lar,
engelliler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazand›rma kurslar› açmak, iflletmek veya ifllettirmek, bu
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hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kurulufllar› ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli¤i yapmak.
y. Merkezî ›s›tma sistemleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek.
z. Afet riski tafl›yan veya can ve mal güvenli¤i aç›s›ndan tehlike oluflturan binalar› insandan tahliye etmek ve y›kmak. Büyükflehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar› ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
Büyükflehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlar›nda, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye flirketleri kurabilir. Büyükflehir kapsam›ndaki belediyeler aras›nda hizmetlerin yerine getirilmesi bak›m›ndan uyum ve koordinasyon, büyükflehir belediyesi taraf›ndan sa¤lan›r.
Büyükflehir içindeki alt yap› hizmetlerinin koordinasyonu, büyükflehir belediye
baflkan› ya da görevlendirdi¤i kiflinin baflkanl›¤›nda, Büyükflehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli¤i’nde belirlenen kamu kurum ve kurulufllar› ile
özel kurulufllar›n temsilcilerinin kat›ld›¤› Alt Yap› Koordinasyon Merkezî (AYKOME) taraf›ndan yürütülür. Büyükflehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu
üzerinde her türlü tafl›mac›l›k hizmetlerinin koordinasyonu, büyükflehir belediye
baflkan› ya da görevlendirdi¤i kiflinin baflkanl›¤›nda, Büyükflehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli¤inde belirlenen kamu kurum ve kurulufl temsilcilerinin kat›ld›¤› Ulafl›m Koordinasyon Merkezî (UKOME) taraf›ndan yürütülür.
Koordinasyon merkezleri taraf›ndan al›nan ortak yat›r›m ve toplu tafl›mayla ilgili
kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kurulufllar›yla ilgililer için ba¤lay›c›d›r.
Büyükflehir ‹lçe ve ‹lk Kademe Belediyesinin Görev Yetki ve Sorumluluklar›
a. Kanunlarla münhas›ran büyükflehir belediyesine verilen görevler ile yukar›da büyükflehir belediyesince yürütülece¤i belirtilenler d›fl›nda kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b. Büyükflehir kat› at›k yönetim plan›na uygun olarak, kat› at›klar› toplamak ve
aktarma istasyonuna tafl›mak.
c. S›hhî iflyerlerini, 2’nci ve 3’üncü s›n›f gayris›hhî müesseseleri, umuma aç›k
istirahat ve e¤lence yerlerini ruhsatland›rmak ve denetlemek.
d. Büyükflehir belediyesince yürütülece¤i belirtilen hizmetlerden; 775 say›l›
Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark,
spor, dinlenme ve e¤lence yerleri ile parklar› yapmak; yafll›lar, özürlüler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak;
mesleki e¤itim ve beceri kurslar› açmak; sa¤l›k, e¤itim, kültür tesis ve binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile kültür ve tabiat varl›klar› ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bak›m›ndan önem tafl›yan mekânlar›n ve ifllevlerinin gelifltirilmesine iliflkin hizmetler yapmak.
e. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek

Mahallî ‹dare Birlikleri
Mahallî ‹dare Birlikleri Anayasa’n›n 127’nci maddesi ile 5355 say›l› Mahallî ‹dare
Birlikleri Kanunu gere¤ince ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n teklifi ve Bakanlar Kurulu izni ile
kurulan, kamu tüzel kiflili¤ini haiz kurulufllard›r. 5355 say›l› Mahallî ‹dare Birlikleri Kanunu’nda Mahallî ‹dare Birli¤i “Birden fazla mahallî idarenin yürütmekle görevli olduklar› hizmetlerden baz›lar›n› birlikte görmek üzere kendi aralar›nda kurduklar› kamu tüzel kiflisi” olarak tan›mlanm›flt›r. Mahallî idareler (il özel idaresi, belediye ve köy), kendilerine verilmifl görevlerden birini ya da birkaç›n› yürütmek
üzere, kendi aralar›nda (sadece köylerden, belediyelerden veya il özel idarelerin-
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den oluflan) birlik kurabilecekleri gibi di¤er mahallî idarelerle de ortaklafla (belediye/köy, belediye/özel idare, köy/özel idare, belediye/köy/özel idareden oluflan)
birlik kurabilirler. Mahallî idarelerin bütün görevlerini kapsayacak flekilde genel
amaçl› veya amac› aç›kça belirlenmemifl birlik kurulamaz.
Birlik, birlik tüzü¤ünün kesinleflmesinden sonra Bakanlar Kurulunun izni ile
kurulur ve tüzel kiflilik kazan›r. Birlik tüzü¤ü, birli¤i kuracak mahallî idarelerin
meclislerinde üye tam say›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤uyla kabul edildikten sonra valinin; birlik birden fazla ildeki mahallî idarelerin kat›l›m› ile kuruluyorsa ‹çiflleri Bakan›n›n onay› ile kesinleflir. Tüzük de¤iflikli¤inin nas›l yap›laca¤› birlik tüzü¤ünde
gösterilir ve onaylanmas› hakk›nda tüzü¤ün onaylanmas›na iliflkin usul uygulan›r.
Birlik tüzü¤ünde afla¤›daki hususlar›n bulunmas› zorunludur:
a. Birli¤in ad› ve amac›
b. Birlik üyesi mahallî idarelerin adlar›
c. Birli¤in merkezî
d. Birli¤in görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi
e. Birli¤e devredilen görev ve hizmetler
f. Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplant› dönemleri
g. Birlik üyesi mahallî idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edilece¤i ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye say›s›.
h. Birlik üyelerinin, birli¤in kurulufl ve faaliyet giderlerine kat›lma paylar› ve
bu paylar›n tespit yöntemi
i. Birli¤in gelirleri, giderleri, bütçe ve çal›flma programlar›na iliflkin hususlar.
j. Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu idarelerin hizmet alan›nda yaflayanlar›n
birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri
k. Tüzük de¤iflikli¤inin nas›l yap›laca¤›
S‹ZDE
Mahallî ‹dare Birliklerinin tüzü¤ünde bulunmas› gereken hususlar›SIRA
s›ralay›n›z?

8

Kurulmufl olan bir birli¤e üyelik, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin kaD Ü fi Ü N E L ‹ M
rar› ve buna dayal› baflvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda
Bakanlar Kurulunun izni aranmaz. Ayr›lmada ilgili mahallî idare meclisinin karar›
O R U ve ekolojik
yeterlidir. Su, at›k su, kat› at›k ve benzeri altyap› hizmetleri ileS çevre
dengenin korunmas›na iliflkin projelerin zorunlu k›lmas› durumunda Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmufl birli¤e kat›lmas›na karar verebiD‹KKAT
lir. Bu tür birliklerden ayr›lma da Bakanlar Kurulunun iznine ba¤l›d›r.
5355 say›l› Mahallî ‹dare Birlikleri Kanunu’nda belirtilen bafll›ca birlik çeflitleriSIRA S‹ZDE öngörülen
ne göre Nisan 2011 itibar›yla ülkemizde; Kanun’un 4’üncü maddesinde
Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin say›s› 909, Turizm Altyap› Hizmet Birliklerinin say›s› 69, Çevre Altyap› Hizmet Birliklerinin say›s› 130, Belediye Hizmet BirlikAMAÇLARIMIZ
lerinin say›s› 65, Özel ‹dare-Belediye Hizmet Birliklerinin say›s› 15, Ülke Düzeyinde Kurulan Birliklerin say›s› 2, Kalk›nma Birli¤i say›s› 13, di¤er konularda faaliyet
gösteren birliklerin say›s› 21 olmak üzere toplam 1390 mahallî idare birli¤i faaliyet
K ‹ T A P
göstermektedir. Sulama Birlikleri, 8/3/2011 tarih ve 6172 say›l› Sulama Birlikleri
Kanunu ile Mahallî ‹dare Birlikleri Kanunu kapsam› d›fl›na ç›kar›lm›flt›r.

N N

Birli¤in Görevleri

TELEV‹ZYON

Mahallî idare birlikleri, tüzüklerinde birli¤e devredilmesi öngörülen mahallî müflterek nitelikli hizmetlere iliflkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir. Mahallî ‹dare Birlikleri 5355 say›l› Mahallî ‹dare Birlikleri
belir‹ N TKanununda
ERNET
tilen çeflitlerine göre afla¤›da belirtilen görevleri yapar:

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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a. Zorunlu Birlikler: Su, at›k su, kat› at›k ve benzeri altyap› hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmas›na iliflkin projelerin zorunlu k›lmas› durumunda Bakanlar Kurulu, ilgili mahallî idarelerin, bu amaçla kurulmufl birli¤e kat›lmas›na karar verebilir. Bu f›krada belirtilen birliklerden ayr›lma da
Bakanlar Kurulunun iznine ba¤l›d›r.
b. Turizm Altyap› Hizmet Birlikleri: Kültür ve turizmi koruma ve geliflim bölgeleri ile turizm merkezlerinde; alan›n bütüncül bir anlay›flla korunmas›, gelifltirilmesi, tan›t›m›, kültür ve turizme iliflkin sosyal ve teknik altyap›n›n gerçeklefltirilmesi ve iflletilmesini sa¤lamak amac›yla alandaki bütün mahallî
idarelerin kat›l›m› ile bir mahallî idare birli¤i kurulur.
c. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri: ‹lçelerde, tar›m ürünlerinin pazarlanmas› hariç olmak üzere yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyap› tesisleri ile köylere ait di¤er hizmetlerin yürütülmesine yard›mc› olmak, bizzat yapmak,
yapt›rmak ve k›rsal kalk›nmay› sa¤lamak üzere tüm köylerin ifltiraki ile o ilçenin ad›n› tafl›yan, köylere hizmet götürme birli¤i kurulabilir. Bakanlar Kurulu, bu konuda genel izin vermeye yetkilidir.
Bakanl›klar ve di¤er merkezî idare kurulufllar› ile il özel idareleri; köye yönelik
hizmetlere iliflkin yap›m, bak›m ve onar›m iflleri, bölünmüfl yol, elektrifikasyon,
köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yat›r›mlar›n›, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayr›lan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçeklefltirebilir. Aktarma ifllemi; merkezî idare kurulufllar›nda ilgili
bakan›n, il özel idarelerinde valinin onay›yla yap›l›r ve bu ödenekler tahsis amac›
d›fl›nda kullan›lamaz. Bu takdirde ifl, birli¤in tabi oldu¤u usul ve esaslara göre sonuçland›r›l›r. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânlar› ölçüsünde bu
yat›r›mlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilir. Bakanl›klar ve di¤er merkezî
idare kurulufllar› ile il özel idareleri taraf›ndan aktar›lacak ödeneklerle gerçeklefltirilecek yat›r›mlar, birli¤in hizmet ve görev alan› s›n›rlamas›na tabi olmaks›z›n yap›labilir.
d. Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikler: Mahallî idarelerin menfaatlerinin korunmas›, geliflmelerine yard›mc› olunmas›, personelinin e¤itilmesi ve mahallî idarelerle ilgili kanun haz›rl›klar›nda görüfl bildirilmesi amac›yla il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik kurulabilir. Bu durum ülke düzeyinde olmaks›z›n bu amaçlarla baflka mahallî
idare birli¤i kurulmas›na engel oluflturmaz. ‹l özel idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olan›n do¤al üyesidir.
Ülke düzeyinde kurulan birlikler yukar›da belirtilen amaçlar›n yan›nda mahallî
idarelere rehberlik etmek; mahallî idareler aras›nda yard›mlaflma ve iflbirli¤ini, teknik ve idarî deneyim bilgi de¤iflimini teflvik etmek; iyi uygulama örneklerinin yayg›nlaflmas›na yard›m etmek konular›nda da faaliyette bulunabilir.
e. Di¤er Birlikler: Bu birlikler ise yerel yönetimler aras›nda belli konularda iflbirli¤i yap›lmas›na yönelik olan; hizmet, kalk›nma birli¤i gibi birliklerdir

‹l Özel ‹daresi
5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu yürürlü¤e girmifltir. Buna göre il özel idaresi “il
halk›n›n mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idari ve mali özerkli¤e sahip
kamu tüzel kiflisi” olarak tan›mlanm›flt›r.
‹l özel idaresi, ilin kurulmas›na dair kanunla kurulur ve ilin kald›r›lmas›yla tüzel kiflili¤i sona erer. Görev alan›, il s›n›rlar›n› kapsar.
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‹l Özel ‹daresinin Organlar›
‹l özel idaresinin organlar›, il genel meclisi, il encümeni ve validir.
‹l özel idarenin organlar› nelerdir?

SIRA S‹ZDE
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‹l Genel Meclisi

D Ü fi Ü Ngösterilen
EL‹M
‹l genel meclisi, il özel idaresinin karar organ›d›r ve ilgili kanunda
esas
ve usullere göre ildeki seçmenler taraf›ndan seçilmifl üyelerden oluflur.
5302 say›l› Kanun’da il özel idarelerine birçok görev verilmifltir.
say›l› YaS O R5302
U
sa’da il özel idarelerine verilen görevler flöyle yer alm›flt›r:
“‹l özel idaresi mahallî müflterek nitelikte olmak flart›yla;
D‹KKAT
a. Sa¤l›k, tar›m, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plan›, bay›nd›rl›k
ve iskân,
topra¤›n korunmas›, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yard›mlar, yokSIRAyurtlar›;
S‹ZDE ilk ve orsullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvalar› ve yetifltirme
ta ö¤retim kurumlar›n›n arsa temini, binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile
di¤er ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na iliflkin hizmetleri il s›n›rlar› içinde,
b. ‹mar, yol, su, kanalizasyon, kat› at›k, çevre, acil yard›mAMAÇLARIMIZ
ve kurtarma, kültür,
turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, a¤açland›rma,
park ve bahçe tesisine iliflkin hizmetleri belediye s›n›rlar› d›fl›nda yapmakla
K ‹ T A P
görevli ve yetkilidir.”
‹l özel idaresi gelirleri 42. maddede flöyle s›ralanm›flt›r:
• Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç ve kat›lma paylar›
TELEV‹ZYON
• Genel bütçe vergi gelirlerinden ayr›lan paylar
• Genel ve özel bütçeli idarelerden yap›lacak ödemeler
• Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n kira, sat›fl ve baflka suretle de¤erlendirilmesinden elde edilecek gelirler
‹NTERNET
• ‹l genel meclisi taraf›ndan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet
karfl›l›¤› ücretler
• Faiz ve ceza gelirleri
• Ba¤›fllar
• Her türlü giriflim, ifltirak ve faaliyetler karfl›l›¤› sa¤lanacak gelirler
• Di¤er gelirler

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

‹l özel idarelerin görevleri ve gelir kaynaklar› nelerdir?

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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TELEV‹ZYON

‹NTERNET

10

‹l özel idarelerinin elde etti¤i vergi, resim ve harçlara örnek olarak taflocaklaD Ü fi Ü N E L ‹ M
r› resim ve harçlar›, iskele resmi, çeltik gelirleri verilebilir. Ancak öz gelir olarak
adland›r›labilecek bu kaynaklar günümüzde son derece önemsiz kalm›flt›r. Genel
S O R U gelir kaynabütçe vergi gelirlerinden verilen pay ise il özel idarelerinin en büyük
¤›n› oluflturmaktad›r. Genel bütçe vergi gelirlerinin % 1,12’si il özel idarelerine
nüfus kriterine göre da¤›t›lmaktad›r. ‹l özel idarelerinin bir baflka
D ‹ K K A Tönemli gelir
kayna¤›, 2005 y›l›nda kald›r›lan belediyeler taraf›ndan tahsil edilen emlak vergisinden al›nan payd›. Büyükflehir belediyesi olmayan belediyelerin emlak vergisi
SIRA S‹ZDE
has›lat›n›n % 15’ini, il özel idarelerine aktarmaktayd›. Büyük flehir belediye s›n›rlar› içindeki belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi tutar›n›n yar›s› büyük flehir
belediyesi pay›, bu pay ayr›ld›ktan sonra kalan tutar›n %15’iAMAÇLARIMIZ
il özel idareler pay›
olarak ayr›lmaktayd›.
Devlet bütçesinden yap›lacak yard›mlarla ilgili yasal bir düzenleme olmamas›na ra¤men çeflitli kurulufllardan il özel idarelerine, özellikle yat›r›mlar›
K ‹ T A P finanse et-

SIRA S‹ZDE
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D‹KKAT
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K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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mek için yard›m yap›labilmektedir. Örne¤in Karayollar› Genel Müdürlü¤ü bütçesinden ilin iç yollar›n›n yap›lmas› için çeflitli yard›mlar yap›lmaktad›r. Bir baflka örnek köy yollar›, içme sular› bak›m,yap›m ve onar›m için il özel idareleri bütçesine
konan ödenekler yetersiz kald›¤›nda devlet bütçesine konan ödeneklerin bir bölümü il özel idarelerine aktar›labilmektedir.
‹l özel idareleri tüzel kiflili¤e sahip olmalar› ve görev gerektirdi¤i giderleri karfl›lamak amac›yla iç ve d›fl borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilirler. 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu’nun 51. maddesinin özel idaresinin nas›l borçlanaca¤›
ve bu borçlanma s›n›rlar›n› belirlemektedir.
‹lin özel idaresinin bütçesi il özel idaresinin mali y›l ve izleyen iki y›l içindeki
gelir ve gider tahminlerini gösterir; gelirlerin toplanmas›na ve harcamalar›n yap›lmas›na izin veren bir belgedir. Mali y›l takvim y›l›yla ayn›d›r. ‹l özel idarelerinin
bütçelerinin haz›rlanmas›nda 5018 say›l› Kanun’daki hükümler as›l olmak üzere
5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu’ndaki hükümler uygulan›r.
Bütçenin haz›rlanmas›ndan vali sorumludur. Her y›l haziran ay›n›n sonuna kadar gider bütçelerinin haz›rlanmas› için ‹darenin birimlerine ça¤r› yap›l›r. Bütçe
ça¤r›s›nda bütçenin haz›rlanmas›nda uyulacak ilke ve hedeflere gösterilir.
Birimler bütçe y›l› gider tekliflerini ve izleyen iki y›l›n gider tahminlerini temmuz ay›n›n sonuna kadar mali hizmetler birimine verir. Mali hizmetler birimi, di¤er birimlerden gelen gider tekliflerini birlefltirip gelir bütçesini ve izleyen iki y›l›n
gelir tahminleri haz›rlayarak il özel idaresinin bütçe tasar›s›n› oluflturur. Vali taraf›ndan gerekli inceleme ve düzeltme yap›ld›ktan sonra bütçe tasar›s›, eylül ay›n›n
ilk ifl günü il özel idaresi encümenine verilir.
Encümen bütçeyi inceleyerek görüflüyle birlikte eylül ay›n›n son haftas› içinde
valiye verir. Vali, kas›m ay›n›n birinci gününden önce il genel meclisine sunar. ‹l
genel meclisi kas›m ayn›n ilk oturumunda bütçe tasar›s›n› plan ve bütçe komisyonuna incelemek üzere havale eder. Bütçe ve plan komisyonu meclis üyeleri aras›nda en az üç en çok yedi üyeden oluflmak üzere her siyasi parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na oranlamas› suretiyle oluflturulmaktad›r. Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasar›s›n› befl ifl
gününden fazla olmamak üzere inceleyerek görüflünü içeren bir rapor düzenler ve
meclise sunar. Meclisin bütçe görüflmesine rastlanan toplant› süresi plan ve bütçe
komisyonu toplant› süresi de dâhil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu
süre içinde bütçeyi görüflüp karara ba¤lar. ‹l genel meclisince görüflülüp kabul edilen bütçenin iki örne¤i vali taraf›ndan toplant›n›n sona ermesinden itibaren en geç
15 gün içinde ‹çiflleri Bakanl›¤›na bilgi amaçl› gönderilir. 5302 say›l› Kanun’dan önceki dönemde ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilen bütçe bakanl›k taraf›ndan onaya tabi tutulmakta ve zaman zaman bir çok de¤ifliklik yap›lmaktayd›. Yeni sistemde ise
‹çiflleri Bakanl›¤›n›n bütçeyi onaylamas› uygulamas›na son verilmifltir.
SIRA S‹ZDE
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‹l özel iderelerinin
bütçelerinin nas›l bir süreç izledi¤ini aç›klay›n›z?

Köy

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Varl›¤› büyük ölçüde geleneksel ve tarihsel nedenlerle aç›klanan do¤al bir yerel
yönetim birimi olan köy, insanlar›n bir arada yaflam al›flkanl›klar›n›n ve ihtiyaçlar›S O R U
n›n sonucu do¤mufltur.
Bu küçük yerleflme birimlerinde oturan kiflilerin, ortak ve
yerel nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere oluflan yönetim örgütüne köy yönetimi ad› verilmektedir.
D‹KKAT

N N
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Köylerin tarihi çok eski olmakla birlikte, tüzel kiflili¤e kavuflmas› ve yerel yönetim niteli¤ine sahip oluflu oldukça yenidir. Türkiye’de köy yerel yönetim biriminin
esaslar›, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda kabul edilen 1924 tarihli bir Kanun’la düzenlenmifltir. Dolay›s›yla devletin yönetim örgütü içinde yer almas› ve ayr› bir tüzel kiflili¤e kavuflmas› bu kanunla mümkün olabilmifltir.
Köy Kanunu’na göre köyün üç ayr› tan›m› yap›lm›flt›r. Buna göre:
• Nüfusu iki binden az olan yerleflme birimlerine köy denilmektedir.
• Cami, okul, otlak, yaylak, baltal›k gibi orta mallar› bulunan, toplu veya da¤›n›k evlerde oturan insanlar, ba¤, bahçe ve tarlalar›yla birlikte bir köy olufltururlar.
• Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip
olan ve bu kanun ile kendisine verilen iflleri yapan bafll› bafl›na bir varl›kt›r.
Buna tüzel kiflilik denir.
Köy Kanunu’na göre köylerin görevleri ikiye ayr›lm›flt›r: zorunlu olan ifller ve
iste¤e ba¤l› ifller. Köyün zorunlu iflleri teker teker, Köy Kanunu’nda say›lm›flt›r. Bu
görevlerin birço¤u temizlik, sa¤l›k, tar›m, bay›nd›rl›k ve e¤itimle ilgilidir. ‹ste¤e
ba¤l› görevler aras›nda ise yine köy Kanun’da tek tek say›lm›flt›r. Köyde pazar ve
çarfl› yeri yapmak, köyün yollar›n› tafl kald›r›m ile döflemek, köy mezarl›¤›n›n düzenlemesini yapmak, çamafl›rl›k yapmak, hamam yapmak, sulama kanallar› yapmak berber yetifltirmek gibi bir çok görev say›lm›flt›r.
Köyün gelir kaynaklar› aras›nda köy ifllerinin bir ço¤u bütün köylü birleflerek
imece ile yap›lmas› yer almaktad›r. Bunu anlam› ise köylülerin emekleriyle köy
hizmetlerine katk› sa¤lamlar›d›r. Köylünün hâl (durum) ve vaktine göre köy ihtiyar meclisi karar›yla köyde oturanlara ve köyde maddi alakas› bulunanlara “salma”
sal›nabilir.
Bunlar›n d›fl›nda al›nacak para cezalar›, köyün emlak ve arazi gelirleri hediye
ve ba¤›fllanm›fl paralar ve mallar, köyde sat›lmak için kesilen hayvanlardan al›nacak para, köy s›n›r› içinde sahipsiz a¤açlar›n ve yemifllerin geliri gibi birçok gelir
kayna¤› da yine Köy Kanunu’nda say›lm›flt›r.
Köy bütçesi muhtar›n baflkanl›¤›nda ihtiyar meclisi taraf›ndan haz›rlan›r. Daha
sonra haz›rlanan bu bütçe onaylanmak üzere ba¤l› olduklar› ilçe veya ile gönderirler. Vali veya kaymakam onaylamadan önce bütçe üzerinde de¤ifliklikler yapabilir veya yapt›rabilir. Bütçenin uygulay›c›s› muhtard›r. Köylerin kesin hesaplar›
muhtar taraf›ndan düzenlenir.

Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri
Kamu kesiminin bir unsuru da kamu iktisadi teflebbüsleridir. Kamu iktisadi teflebbüsü kavram›, genelde kamu kaynaklar›n› kullanmak suretiyle iflletmecilik faaliyeti yapan kurulufllar› ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Kamu iktisadi teflebbüsü,
devletin ekonomik alanda mal ve hizmet üreten kurulufllar›n›n genel ad›d›r. Türkiye’de kamu iktisadi teflebbüslerini yasada iki s›n›flamaya ayr›lm›flt›r; Kamu ‹ktisadi
Kurulufllar› (K‹K) ve ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT). ‹DT’ler sermayesinin tamam› devlete ait, tamamen iktisadi alanda ve ticari esaslara göre faaliyet gösteren iflletmelerdir. ‹DT’lerin herhangi bir özel sektör iflletmesinden fark› yoktur. Tek fark› kullan›lan sermayenin tamam›n›n kamuya ait olmas›d›r.. K‹K’lerde ise yine sermayesinin tamam› devlete ait ancak üretilen hizmette kamusal nitelik bulunmas›
veya tekel niteli¤indeki mal ve hizmetlerin üretilmesi söz konusudur
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Öte yandan baflka bir görüfle göre devlet, kurmufl oldu¤u kamu iktisadi teflebbüsleri sistemi ile sosyal devlet ilkeleri ve politikalar› do¤rultusunda mal ve hizmet
üretiminde bulunmaktad›r. Kamu iktisadi teflebbüsleri sisteminin genel ekonomideki yeri ve geniflli¤ine ba¤l› olarak devlet baz› olanaklara sahip olabilmektedir.
Buna göre;
• Devlet, kamu iktisadi teflebbüslerini kullanarak üretim faktörleri piyasas›nda, özellikle de emek piyasas›nda ücretleri düzenleyici bir ifllev görür.
• Devlet, kamu iktisadi teflebbüsleri sistemi içinde, mal piyasas›nda, özellikle
de tüketici mal piyasalar› için üretilen nihai mal piyasas›nda fiyatlar› düzenleme ve denetim alt›nda tutma ifllevi görebilir.
• Devlet, kamu iktisadi teflebbüslerinden elde etti¤i kazançla sosyal devlet politikalar›n› daha iyi uygulama olana¤›na kavuflabilir.
Yukar›da say›lan gerekçelerin ba¤l› oldu¤u sosyal devlet anlay›fl›, üretim araçlar›n›n bir bölümünün kamu kesimi içinde bulunmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Kamu
iktisadi teflebbüslerinin aç›klar›n›n ve görevleri dolay›s›yla u¤rad›klar› zararlar›n
devlet taraf›ndan karfl›lanmas›n›n temel gerekçesi sosyal devlet anlay›fl›d›r.
Öte yandan, kamu iktisadi teflebbüsleri sistemine yöneltilen yerinde elefltiriler
de yok de¤ildir. Bu elefltiriler; Türkiye’de K‹T’lere yönelik elefltiriler, dünyadaki
geliflmelere de ba¤l› olarak oldukça fazlad›r. Bu elefltirilerden baz›lar› flunlard›r:
Öncelikle K‹T’lerde gizli iflsizli¤in oldukça fazla oldu¤u söylenmektedir. K‹T’lerde
gere¤inden fazla eleman çal›flmakta oldu¤u ve bunlar›n bir ço¤unun üretime katk›lar›n›n s›f›ra yak›n oldu¤u iddia edilmektedir. Bir baflka elefltiri, K‹T’lerin teknolojilerinin eski kald›¤› ve günün rekabet flartlar›na ayak uyduramad›¤› yönündedir.
K‹T’lerin, teorik alanda da çok tart›fl›lan, fiyatlama politikalar› da ciddi sorunlar ortaya ç›karmaktad›r. Özellikle K‹K’lerin kamusal yan›n›n a¤›r basmas› nedeniyle fiyatlama politikas›n›n sosyal amaca yönelik belirlenmesi gerekti¤i ancak bu durumda ortaya ç›kabilecek zararlar›n devlet bütçesinden karfl›lanmas› gerekti¤i ifade
edilmektedir. Fiyat politikas› konusunda bir di¤er görüfl ise, karl›l›¤›n esas olmas›
gerekti¤ini, bu nedenle de, K‹T’lerin niteli¤i ne olursa olsun, zarar ortaya ç›kmas›na neden olacak bir fiyat politikas›n›n yanl›fl olaca¤›n› iddia etmektedir.
Türkiye’de K‹T’ler iflletme ve yat›r›m bütçeleri haz›rlamaktad›r. K‹T’lerin iflletme
bütçeleri kaynak-ödeme dengesini göstermektedir. Kaynak ödeme dengesine (art› yada eksi), toplam yat›r›m tutar› eklendi¤inde iflletmenin genel finansman ihtiyac› belirlenmifl olmaktad›r. Kaynak ödeme dengesi fazlas› oldu¤unda (kâr ortaya
ç›kt›¤›nda), genel finansman ihtiyac› azalmakta, tersine kaynak ödeme aç›¤› oldu¤unda da genel finansman ihtiyac› artmaktad›r.Baflka bir deyiflle kamu iktisadi teflebbüslerinde gizli iflsizli¤in yüksek boyutlarda oldu¤u dolay›s›yla personel politikalar›n›n gözden geçirilmesi gerekti¤i, bu teflebbüslerin verimlilik ilkeleri do¤rultusunda rehabilite edilmeleri gerekti¤i ve bu teflebbüslerin üretim teknolojilerini
yenilemekte yetersiz kald›klar› hususlar›nda yo¤unlaflmaktad›r. Yine kamu iktisadi
teflebbüslerinin fiyatlama politikalar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda da farkl› görüfller söz konusudur. Bir görüfle göre sosyal devlet ilkeleri do¤rultusunda, bu
teflebbüslerin fiyatlama politikas›nda öncelikli amac›n sosyal fayda olmas› gerekti¤i ileri sürülmekte, böylelikle ortaya ç›kan zarar›n devletçe karfl›lanmas› gere¤i
üzerinde durulmaktad›r. Bir di¤er görüfle göre ise kârl› çal›flmay› ihmal eden salt
sosyal amaca yönelik bir fiyatlama politikas› bütçe aç›klar›n› art›rmaktan baflka bir
sonuç do¤urmamaktad›r.
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K‹T’lerin sorunlar› hakk›nda bilgi veriniz?

Fonlar

SIRA S‹ZDE
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Belirli bir amac›n gerçeklefltirilmesi için ayr›lm›fl bulunan ve gerekti¤i zaman kullan›lmak üzere belirli bir hesapta toplanan ve harcanabilen paralar fonu oluflturur.
S O R U fonlar olarak
Fonlar amaçlar›na uygun olarak sosyal, kültürel ve ekonomik amaçl›
s›n›fland›r›labilir. Di¤er bir s›n›fland›rma bütçe içi ve bütçe d›fl› fonlar olmak üzere
fonlar› ikiye ay›rmaktad›r. Bütçe içi fonlar genel olarak ekonomik
bütçe
D ‹ Kkayna¤›n›
KAT
ödeneklerinden alan ve bütçe tertibi olan ancak ödene¤in kullan›lmas›nda özelli¤i olan fonlard›r.
SIRA S‹ZDE
Bütçe d›fl› fonlardan kastedilen, genel olarak gelirleri ve giderleri bütçe ile iliflkilendirilmeyen, özel mevzuat›na göre faaliyetlerini gerçeklefltiren, özel yasalarla
AMAÇLARIMIZbütçe ilkekurulan, kendilerine ait özel gelirleri yine kendilerince kullan›labilen,
leri ve bütçe kanunlar›n›n hükümleri d›fl›nda yönetilen ve uygulanan tutarlard›r.
Fonlar (bütçe d›fl› fonlar) tüm bu özellikleri ile bütçe içi fonlardan farkl›l›k gösK ‹ T A P
termektedir.
Genelde fon uygulamalar›na baflvurulma nedenleri; mevcut mali mevzuat›n kat›l›¤›ndan kurtulma, bütçe kaynaklar›n›n yetersizli¤i karfl›s›nda gittikçe büyüyen
TELEV‹ZYON
kamusal ihtiyaçlar›n karfl›lanabilmesi için ek kamu kayna¤› yaratarak bu kaynaklar›n belirli harcamalara tahsis edilebilmesi, al›nan kararlar›n h›zla uygulamaya konulabilmesi olarak ifade edilmektedir. Ancak fon uygulamalar›n›n zaman içindeki
‹ N Tolmufltur.
ERNET
seyri kamu mali sisteminde bir kargaflaya ve belirsizli¤e neden
Fon uygulamalar› ile bütçenin birli¤i ve adem-i tahsis prensiplerine ters düflülmekte, harcamalarda israfa yol aç›lmakta, hazinenin nakit denetimi ortadan kalkmakta, gelir
ve harcamalar› kamusal nitelik tafl›makla birlikte, yasama organ›n›n denetiminden
kaç›lmaktad›r. Ayr›ca kamu kaynaklar› ile finanse edilen mal ve hizmetlerde hizmet önceli¤inin kald›r›larak önceli¤i olmayan baz› mal ve hizmetlerin ön plana ç›kmas› söz konusu olmaktad›r.
1980’li y›llar›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan ve gittikçe genifl bir flekilde uygulama
olana¤› bulan fonlar, yukar›da say›lan sak›ncalar›n tümünü ortaya ç›karm›flt›r. Baz›
dönemlerde mali sistemde bütçe içi ve d›fl› kaç fonun oldu¤u bile tam olarak tespit
edilemez duruma gelmifltir. 2000 y›l›nda bafllayan bir süreçle 5018 say›l› Yasa ile
2007 y›l›ndan itibaren fon uygulamalar› ilgili idare bütçelerine aktar›lmas› sa¤lanm›fl
ve belirli bir süre sonrada kademeli olarak tasfiye edilmesi öngörülmüfltür.
En son düzenlemelerle 5 adet fon faaliyetlerine devam etmektedir. Bu fonlar;
Sosyal Yard›mlaflmay› ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme
Fonu, Tan›tma Fonu, Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu ve Özellefltirme Fonu’dur.
Fonlara iliflkin son y›llarda yap›lan düzenlemeler büyük ölçüde Uluslararas› Para Fonu’na (IMF) sunulan niyet mektuplar› çerçevesinde ve kamu mali sisteminde
fleffafl›k program› içerisinde gerçeklefltirilmifltir. IMF ve Dünya Bankas› gibi uluslararas› mali kurulufllar›n yap›sal birtak›m politika önerileri gere¤ince bütçenin haz›rlanmas›n›, uygulanmas›n› ve kontrolünü kuvvetlendirmek, bütçe ifllemlerinin
fleffafl›¤›n› ve güvenilirli¤ini artt›rmak, vergi idaresini ve sistemini iyilefltirmek amac›yla al›nan önlemlerden biri de fonlar›n tasfiyesi olmufltur. Böylelikle kamu kesiminin kontrolü bir ölçüde sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.
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Döner Sermayeli Kurulufllar
Döner sermayeler, genel ve özel bütçeli kurulufllar›n yap›s›nda yer almalar›na ra¤S O R U
men kamu harcamalar›
içinde artan bütçe büyüklükleri nedeniyle bunlar›n ayr› bir
bafll›k alt›nda incelenmesinin daha uygun olaca¤› düflünülmüfltür. Kamu kesiminin
unsurlar›ndan
D ‹ biri
K K A Tolan döner sermaye iflletmeleri, devletin kamu hizmet ve görevlerinin yürütülmesinde bir ihtiyaç olarak ortaya ç›km›flt›r. Döner sermayeli iflletmeler, Muhasebe-i
Umumiye Kanunu ile yasal dayanaklar›n›n oluflturuldu¤u 1927 y›SIRA S‹ZDE
l›ndan bu yana hem say›ca hem de mali durumlar› itibariyle art›fl göstermifltir. Bu
iflletmelerin say›s› 1998 y›l›nda 2835’e ulaflm›flt›r.
AMAÇLARIMIZ
Döner sermaye
iflletmecili¤i ile temel kamu hizmetlerinin yan›nda ticari, s›nai baz› hizmetlerin de yap›labilmesinin sa¤lanmas›, millî ekonomideki bofl kapasitenin kullan›lmas›, toplam talep ihtiyac›n›n bir k›sm›n›n karfl›lanmas›, dolay›s›yla
K ‹ T A P
devlete ek gelir sa¤lanmas› da amaçlanmaktad›r.
Bu ba¤lamda, genel ve özel bütçeli kurulufllar›n kamu hizmetlerini yerine getirirken ayn› zamanda ticari, s›nai, kültürel, tar›msal veya mesleki nitelikte çeflitli hizTELEV‹ZYON
metleri yapabilmeleri amac›yla bu kurulufllar›n bünyelerinde kurulan, özel iflletme
niteli¤indeki iflletmelere “döner sermayeli iflletmeler” denilmektedir. Burada döner
sermaye terimi, ba¤l› olduklar› genel ve katma bütçeli kurulufllar›n yap›s› içinde
‹ N T E mali
R N E T yönetimin d›fl›nda tutulan, kendilerine ait yönetim flekli buluyer al›p, genel
nan, ürettikleri mal ve hizmeti kâr (kazanç) amac›yla satan iflletmelere verilen ad
niteli¤inde kullan›lmaktad›r. Döner sermaye iflletmecili¤ine örnek olarak bir kamu
kuruluflu bünyesindeki bir matbaan›n, atölyenin ya da çiftli¤in kullan›lmas› suretiyle kâr amaçl› mal ve hizmet üretimi verilebilir.
Döner sermaye iflletmelerinde mali y›l içerisinde gerçeklefltirilen hizmetlerden
elde edilen gelirler, yine ayn› hizmetler için kullan›l›rlar. Bununla birlikte, Bütçe
Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde bu iflletmelerin ayl›k gayri safi has›lat› üzerinden genel bütçeye %10 oran›nda bir pay aktar›lmaktad›r.
Döner sermayeli iflletmelerin kamu kesimindeki yerini belirleyebilmek için bu
kurumlar›n gelir gider dengesine ve bunlar›n konsolide bütçe içindeki paylar›na
bakmak gerekmektedir. Gelirleri gözönüne al›nd›¤›nda, bu iflletmelerin gelirleri,
bütçenin (B) cetvelinde “Vergi D›fl› Normal Gelirler” kalemi içinde yer alan “Devlet
Patrimuvan› Gelirleri” bölümünün “Döner Sermayeden Elde Edilen Gelirler maddesinde gösterilmektedir.
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Türkiye’dekiSIRA
fon S‹ZDE
uygulamalar›n›n yararlar› ve zararlar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Tart›fl›n›z.

Döner sermaye
tan›m›n› yap›n›z?
SIRAiflletmelerinin
S‹ZDE

TÜRK‹YE’DE KAMU KES‹M‹N‹N BOYUTLARI
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Kamu kesiminin boyutlar›n› ortaya koyman›n en kestirme yolu, bu kesimin gelir
ve harcamalar›n›n GSMH’ya oranlanmas›d›r. Türkiye için böyle bir ölçü kullan›ld›O R U
¤›nda kamu Skesiminin
GSMH içindeki pay›n›n art›fl içerisinde oldu¤u görülmektedir. Türkiye’de kamu kesimi harcamalar›n›n GSMH içindeki pay› 1980’li y›llarda ortalama % 23,5
D ‹ iken,
K K A T 1990-1999 y›llar›nda ortalama % 31,6 oran›na yükselmifltir. Ayn› flekilde, kamu kesimi gelirlerinin GSMH içindeki pay› 1980’li y›llarda ortalama %
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20,4 iken, 1990 y›l›ndan 2000’li y›llara bu oran ortalama % 22 düzeyinde gerçekleflmifltir. 2000 y›l› ve sonras›nda ise kamu kesimi harcamalar›n›n GSMH içindeki
pay› önceki on y›l›n ortalamas›na göre çok daha yüksek düzeyde seyretmifltir. Tablo 5.1’de görülece¤i üzere son y›llarda Merkezî Yönetim’in GSMH içersindeki pay›
%23 ile %28 aras›nda de¤iflmektedir. Hem harcamalar hem de gelirler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, 25 y›ll›k süreçte kamu kesiminin GSMH içindeki pay›nda yaflanan bu
art›fl›n nedenleri kamu kesimini oluflturan unsurlar taraf›ndan belirlenmektedir.
Afla¤›da son y›llarda kamu kesimini oluflturan unsurlar›n y›llar itibariyle GSMH
içindeki yüzdesel de¤iflimleri gösterilmifltir.
Y›llar

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Merkezî Yönetim

27,2

24,6

23,5

24,2

23,9

28,2

Mahallî ‹dareler

3.7

4.1

3.3

3.1

3.2

3.5

K‹T

0,2

0.1

0,1

0,1

0,1

0,1

SGK

11,72

12,15

9,1

9,3

9,1

9,2

1,01

1,57

1,12

0,56

0,38

2,63

1,9

2,0

2,0

2,0

FON
Döner Sermayeler

2,69

Tablo 5.1
Türkiye’de Kamu
Kesimini Y›llar
‹tibariyle GSMH
içindeki Pay› (%)
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Özet
Türkiye’de 5018 say›l› Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Tabi Kurum ve Kurulufllar 2007’den sonra Türkiye’de uygulanacak olan kamu mali yönetimine getirilen yeniliklerle kamu kesimi; 5018 say›l› Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre afla¤›daki gibi tan›mlanm›flt›r:
Kamu Tüzel Kiflileri
Genel Yönetim Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri
a. Merkezî Yönetim Kapsam›ndaki Kamu ‹dareleri
1. Genel Bütçe Kapsam›ndaki ‹dareler
2. Özel Bütçe Kapsam›ndaki ‹dareler
3. Düzenleyici ve denetleyici Kurumlar›
b. Sosyal Güvenlik Kurumlar›
c. Mahallî ‹dareler
Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri
Yukar›daki düzenlemeler ile Türkiye’de kamu kesimi
yeniden yap›land›r›lm›fl bulunmaktad›r. Bu yasa ile bütçe çeflitleri yeniden yap›land›r›lm›fl ve de¤ifltirilmifltir.
Bu Kanun ile katma bütçeli kurulufllar kald›r›lm›fl, Bu
tür kurulufllar genel bütçeli ve özel bütçeli kurulufllar
haline dönüfltürülmüfllerdir.
Kamu kesiminin bir unsuru da kamu iktisadi teflebbüsleridir. Kamu iktisadi teflebbüsü kavram›, genelde kamu kaynaklar›n› kullanmak suretiyle iflletmecilik faaliyeti yapan kurulufllar› ifade etmek için kullan›lmaktad›r. Kamu iktisadi teflebbüsü, devletin ekonomik alanda mal ve hizmet üreten kurulufllar›n›n genel ad›d›r.
Mahallî idareler yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla
yükümlü kamu idareleridir. Türkiye’de mahallî idareler;
belediyeler, il özel idareleri ve köyler olmak üzere üç
çeflittir. Mahallî idareler aras›nda en genifl uygulama alan›na sahip üniteler belediyelerdir. ‹l özel idareleri ise
büyük ölçüde belediye s›n›rlar› d›fl›na taflan hizmetlerin
yerine getirilmesi amac›yla kurulmufl idarelerdir. Köyler
en küçük yerel yönetim üniteleridir ve genellikle ihmal
edilmektedir.
Sosyal güvenlik kurulufllar›, kiflileri iradeleri d›fl›nda u¤rad›klar› fiziki ve iktisadi tehlikelerin zararlar›ndan kurtarmak veya bu tehlikelerin zararlar›n› azaltmak, kifliye
bu zararlar karfl›l›¤›nda insanl›k onuruna yarafl›r asgari
bir yaflam düzeyi sa¤lamak amac›yla sosyal devlet ilkeleri gere¤ince kurulmufl kamu kurulufllar›d›r. Türkiye’de
çeflitli meslek gruplar› için ayr› ayr› oluflturulmufl üç türlü sosyal güvenlik kuruluflu vard›r. Bunlar; Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kur’dur.

Belirli bir amac›n gerçeklefltirilmesi için ayr›lm›fl bulunan ve gerekti¤i zaman kullan›lmak üzere belirli bir hesapta toplanan ve harcanabilen paralar fonu oluflturur.
Fonlar amaçlar›na uygun olarak sosyal, kültürel, ekonomik amaçl› fonlar ve bütçe içi ve bütçe d›fl› fonlar olmak üzere s›n›fland›r›labilir.
Döner sermaye iflletmecili¤i ile temel kamu hizmetlerinin yan›nda ticari, s›nai baz› hizmetlerin de yap›labilmesinin, milli ekonomideki bofl kapasitenin kullan›lmas›, toplam talep ihtiyac›n›n bir k›sm›n›n karfl›lanmas›
dolay›s›yla devlete ek gelir sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Bu ba¤lamda, genel ve katma bütçeli kurulufllar›n
kamu hizmetlerini yerine getirirken ayn› zamanda ticari, s›nai, kültürel, tar›msal veya mesleki nitelikte çeflitli
hizmetleri yapabilmeleri amac›yla, bu kurulufllar›n bünyelerinde kurulan, özel iflletme niteli¤indeki iflletmelere
“döner sermayeli iflletmeler” denilmektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi genel bütçeli idarelerden
de¤ildir?
a. Üniversiteler
b. Cumhurbaflkanl›¤›
c. Yüksek Yarg› Organlar›
d. Bakanl›klar
e. TBMM

6. Özel bütçeli kurulufllar mali y›l sonunda elde ettikleri gelir fazlalar›n› nereye aktar›r?
a. Bulunduklar› ilin Belediyesine aktar›r
b. Bir sonraki y›l kullanmak üzere bekletirler
c. Bulunduklar› ilin Valili¤ine aktar›rlar
d. Genel Bütçeye devreder
e. Özel bütçeli kurulufllarda gelir fazlas› oluflmaz.

2. Belediyelerin karar organ› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Belediye Meclisi
b. Belediye Baflkan›
c. Belediye Encümeni
d. Vali
e. ‹l Genel Meclisi

7. Afla¤›dakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici
kurumlardan de¤ildir?
a. Mali Piyasalar› Denetleme Kurumu
b. Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu
c. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu
d. Radyo Televizyon Üst Kurulu
e. Tütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme Kurumu

3. Belediye Baflkanl›¤› seçimleri kaç y›lda bir yap›lmaktad›r?
a. 4
b. 3
c. 5
d. 2
e. 6

8. Belediyelerde borçlanma karar›n› hangi organ verir?
a. Belediye Baflkan›
b. Belediye Meclisi
c. Vali
d. ‹l Genel Meclisi
e. Belediye Encümeni

4. Köylerin yürütme organ› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Köy Meclisi
b. Ba¤l› bulundu¤u ilin Valisi
c. Kaymakam
d. Köy Derne¤i
e. Muhtar

9. ‹l özel idaresinin baflkan› kimdir?
a. Vali
b. ‹l Genel Meclisi Baflkan›
c. Kaymakam
d. Belediye Baflkan›
e. Muhtar

5. Afla¤›dakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici
kurumlar›n görevlerinden de¤ildir?
a. Düzenleme
b. Yönlendirme
c. Atama
d. Denetleme
e. Arabuluculuk

10. Afla¤›dakilerden hangisi özel bütçeli ‹darelerden
biridir?
a. Anadolu Üniversitesi
b. Devlet Denetleme Kurumu
c. Say›fltay
d. ‹ç iflleri Bakanl›¤›
e. Millî Saraylar Daire Baflkanl›¤›
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Yaflam›n ‹çinden

22.03.2006
Bütçe Kanunu'na k›smi iptal
Anayasa Mahkemesi, 2006 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’nun, SSK’n›n mülkiyetindeki tafl›nmazlar›n Hazine’ye tescil ve ilgili bakanl›klara tahsisini öngören
hükmünü iptal etti ve yürürlü¤ünü durdurdu.
Anayasa Mahkemesi Baflkanvekili Haflim K›l›ç, CHP'nin,
5437 say›l› 2006 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun
baz› hükümlerinin iptali ve yürürlü¤ünün durdurulmas› istemiyle açt›¤› davan›n esastan sonuçland›r›ld›¤›n›
kaydetti.
K›l›ç’›n verdi¤i bilgiye göre, kanunun “tafl›nmaz devri”
bafll›kl› 29. maddesi iptal edildi ve yürürlü¤ü durduruldu. Madde flöyle: “Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤›’n›n mülkiyetinde bulunan tafl›nmazlardan Sa¤l›k Bakanl›¤›nca sa¤l›k hizmetlerinde kullan›lmak üzere ihtiyaç duyulanlar ile Maliye Bakanl›¤›'nca kiralanm›fl olanlar, bedelleri an›lan Baflkanl›k bütçesine transfer edilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤› bütçesine konulan ödenekten mahsup edilerek Hazine ad›na
tescil ve ilgili bakanl›klara tahsis edilir. Bedel tespiti,
Maliye Bakanl›¤› ve Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› temsilcileri ile ilgisine göre Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcisinden oluflan komisyon taraf›ndan tafl›nmazlar›n rayiç
bedelleri dikkate al›narak yap›l›r.”
D‹⁄ER ‹PTAL ED‹LENLER
Anayasa Mahkemesi’nin, kanunun iptaline karar verdi¤i ancak yürürlü¤ünün durdurulmas› istemini reddetti¤i baz› hükümler flöyle:
Kanunda yer alan tafl›tlar, ancak çok acil ve zorunlu hallere münhas›r olmak kayd›yla ilgili bakanl›¤›n teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu karar› ile edinilebilir.
Vak›f, dernek, sand›k, banka, birlik, firma, flah›s ve benzeri kurulufl veya kiflilere ait olup 237 say›l› Kanun kapsam›nda bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmufl
di¤er kamu kurum, kurul, üst kurul ve kurulufllar›na ait
tafl›t say›s›n› azaltmak ve tafl›t bak›m-onar›m› ile akaryak›t giderlerinde israfa yol açmamak amac›yla gerekli düzenlemeleri yapmaya, önlemleri almaya ve s›n›rlamalar
getirmeye Maliye Bakan›'n›n teklifi üzerine Baflbakan;
kamu görevlilerinden kimlerin resmi tafl›tlar yerine ticari tafl›tlardan yararlanaca¤›na ve ticari tafl›tlardan yararlanacaklara yap›lacak ödemeler ile bunlara iliflkin esas ve

usulleri belirlemeye Maliye Bakan› yetkilidir.
Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri, döner sermayeler, fonlar, genel yönetim kapsam›nda olmamakla
birlikte bu idare bütçelerinden yard›m alan kamu idareleri ile kamu iktisadi teflebbüsleri, ba¤l› ortakl›klar› ile
müessese ve iflletmelerindeki ihtiyaç fazlas› eflya ve levaz›m›n tespiti ile bunlar›n kurulufllar aras›nda bedelsiz
olarak devredilmesine veya tasfiye edilmesine iliflkin
esas ve usuller Maliye Bakanl›¤›’nca düzenlenir. 3212
say›l› Kanun ile 3 Temmuz 2003 tarihli ve 4916 say›l›
Kanunun 37. maddesi hükümleri sakl›d›r. Di¤er kanunlar›n bu f›kraya ayk›r› hükümleri uygulanmaz.
FONLAR
“Fonlara iliflkin ifllemler” bafll›¤›yla düzenlenen 16. maddenin (a) f›kras›, kanun hükmünde kararnamelerle kurulmufl fonlar yönünden iptal edildi. Ayn› maddenin
kapsam d›fl›nda b›rak›lan fonlar›n gelirleri ve harcamalar›n›n bütçe ile iliflkilendirilece¤i, ancak, bunlar›n müflterek fon hesab›nda toplanan gelirlerinden Maliye Bakan› ve Hazine Müsteflarl›¤›’n›n ba¤l› oldu¤u Bakan’›n
birlikte teklifi üzerine Baflbakan'›n onay› ile belirlenecek oran ve tutarlarda kesinti yap›larak genel bütçeye
gelir kaydedilebilece¤ine iliflkin hükmün de iptaline
karar verildi. Bu maddenin iptal edilen di¤er hükümleri flöyle:
Fon gelirlerinin tahsili, takibi, gelir kayd›, muhasebelefltirilmesi ve denetimine iliflkin süre, esas ve usuller Maliye Bakanl›¤› ile Hazine Müsteflarl›¤›’nca müfltereken
tespit edilir. Maliye Bakan› ile Hazine Müsteflarl›¤›'n›n
ba¤l› oldu¤u Bakan'›n müflterek teklifi ve Baflbakan'›n
onay› ile fonlar›n gider hesaplar› üzerinden aktarma yap›labilir. Aktar›lan tutar, kendisine aktarma yap›lan fonun gelir hesab› üzerinden müflterek fon hesab›na, buradan da tamam› gider hesab›na aktar›l›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversitelere ba¤l› hastanelerin döner sermaye gelirlerini oluflturan ilaç, kan ve kan bileflenleri ile t›bbi sarf malzemesi has›lat›n›n yüzde 5’inin
genel bütçeye aktar›laca¤›na iliflkin hüküm de Anayasa’ya ayk›r› bulundu.

”

Kaynak: http://arsiv.sabah.com.tr/2006/03/22/siy95.
html
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a
2. a
3. c
4. e
5. c
6. d
7. a
8. b
9. a
10. a

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Genel Bütçeli ‹dareler”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Belediyeler” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Belediyeler” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Köyler” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Özel Bütçeli Kurulufllar” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Belediyeler” konusunu
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Özel ‹dereler”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Özel Bütçeli Kurulufllar” konusunu gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Özel bütçeli idarelerin genel kural olarak kendi gelirleriyle tüm giderlerini karfl›lamas› esast›r. Ancak birçok
özel bütçeli kurulufl kendi gelirleriyle giderlerini karfl›layamamaktad›r. E¤itim ve sa¤l›k gibi sosyal konularda
hizmet veren birçok özel bütçeli kurulufl, üniversiteler
gibi, kendi gelirleri yetmedi¤i için genel bütçeden (Maliye Bakanl›¤› bütçesinden) yard›m almaktad›r. Genel
bütçeden yap›lan bu yard›mlara hazine yard›m› denilmektedir. Bu tür özel bütçeli kurulufllar›n kaynak aç›klar›n›n genel bütçeden karfl›lanmas›n›n ekonomik gerekçesi de vard›r. Örne¤in üniversite hizmetlerinden,
do¤rudan yararlanan ö¤renciler elde ettikleri faydan›n
karfl›l›¤› olarak belirli bir bedel ödemektedirler. Ancak
bilindi¤i üzere üniversite hizmetlerinin faydas› daha
çok ve yo¤un olarak toplumun tümünde yay›lmaktad›r.
Bu nedenle toplumun katk›lar›ndan oluflan genel vergi
havuzundan üniversitelere yard›m yap›lmas›, toplumun
elde etti¤i faydan›n bir karfl›l›¤› olarak görülebilir. Özel
bütçeli kurulufllar›n mali y›l sonunda elde ettikleri gelir
fazlalar› da genel bütçeye aktar›larak gelir kay›t edilir.

Genel bütçeden özel bütçelere yap›lan hazine yard›m›,
Maliye Bakanl›¤›n›n cari transferler ödenekleri içinde
yer al›r. Öte yandan bu bütçelerin gelir fazlas›, genel
bütçe gelirleri içinde vergi d›fl› gelirlere aktar›l›r.
S›ra Sizde 2
Sosyal güvenlik kurulufllar›n›n giderlerinin esas olarak
toplad›klar› primler ve plasman gelirleri ile finanse edilmeleri gerekirken bu durum gerçekleflmemekte, konsolide bütçeden yap›lan transferlere ihtiyaç duyulmaktad›r.
Sosyal güvenlik sisteminde yaflanan bu olumsuz durumun arkas›nda yatan temel nedenler aras›nda, erken
emeklilik yasas›n›n bir dönem uygulanmas›n›n yaratt›¤›
etkiler, prim tahsilat›nda yaflanan zorluklar, sigortal› yak›nlar›na sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerinin sisteme a¤›r maliyetler yüklemesi, üç ayr› sosyal güvenlik kuruluflu aras›ndaki koordinasyon eksikli¤i ve bunun sonucunda
ortaya ç›kan ekstra maliyetler ve bu kurumlar›n plasmanlar›n›n etkin iflletilememesi say›labilir.
S›ra Sizde 3
Seçilmifl yerel yönetim organlar›n› veya bu organlar›n
üyelerini, geçici bir önlem olarak, ‹çiflleri Bakan› görevden alabilir. Ancak bu ifllem, görevleri ile ilgili bir suç
sebebi ile hakk›nda soruflturma veya kovuflturma aç›lan
üyeler hakk›nda, yarg›n›n verece¤i kesin hükme kadar
uygulanabilmelidir.
S›ra Sizde 4
Belediyenin organlar›; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baflkan›d›r.
S›ra Sizde 5
• Stratejik plan ile yat›r›m ve çal›flma programlar›n›,
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini görüflmek ve kabul etmek.
• Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
• Belediyenin imar planlar›n› görüflmek ve onaylamak, büyükflehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plan›n› kabul etmek. Belediye s›n›rlar› il s›n›r› olan
büyükflehir belediyelerinde il çevre düzeni plan› ilgili büyükflehir belediyeleri taraf›ndan yap›l›r veya
yapt›r›l›r ve do¤rudan belediye meclisi taraf›ndan
onaylan›r.
• Borçlanmaya karar vermek.
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• Tafl›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine,
tahsis fleklinin de¤ifltirilmesine veya tahsisli bir tafl›nmaz›n kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmamas› halinde tahsisin kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve süresi otuz y›l› geçmemek kayd›yla bunlar
üzerinde s›n›rl› aynî hak tesisine karar vermek.
• Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat›lma pay› konusu yap›lmayan ve ilgililerin iste¤ine ba¤l› hizmetler
için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
• fiartl› ba¤›fllar› kabul etmek.
• Belediye ad›na imtiyaz verilmesine ve belediye yat›r›mlar›n›n yap-ifllet veya yap-ifllet-devret modeli ile
yap›lmas›na; belediyeye ait flirket, iflletme ve ifltiraklerin özellefltirilmesine karar vermek.
• Meclis baflkanl›k divan›n› ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlar› üyelerini seçmek.
• Belediye taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul
etmek.
• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine
ad vermek; mahalle kurulmas›, kald›r›lmas›, birlefltirilmesi, adlar›yla s›n›rlar›n›n tespiti ve de¤ifltirilmesine karar vermek; beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve
benzerlerini kabul etmek.
• Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmufl
birliklere kat›lmaya veya ayr›lmaya karar vermek.
• Belediye baflkan›yla encümen aras›ndaki anlaflmazl›klar› karara ba¤lamak.
• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
• ‹mar planlar›na uygun flekilde haz›rlanm›fl belediye
imar programlar›n› görüflerek kabul etmek belli bafll› görevlerini içermektedir.
S›ra Sizde 6
• Stratejik plan ve y›ll›k çal›flma program› ile bütçe ve
kesin hesab› inceleyip belediye meclisine görüfl bildirmek.
• Y›ll›k çal›flma program›na al›nan ifllerle ilgili kamulaflt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.
• Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini belirlemek.
• Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.
• Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.
• Vergi, resim ve harçlar d›fl›nda kalan dava konusu
olan belediye alacaklar›n›n anlaflma ile tasfiyesine
karar vermek.

• Tafl›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine iliflkin meclis kararlar›n› uygulamak; süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na karar vermek.
• Umuma aç›k yerlerin aç›l›fl ve kapan›fl saatlerini belirlemek.
• Di¤er kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
S›ra Sizde 7
Belediye bütçesi belediyenin stratejik plan›na uygun
olarak haz›rlan›p belediyenin mali y›l ve izleyen iki y›l
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmas›na ve harcamalar›n yap›lmas›na izin verir.
Bütçeye ayr›nt›l› harcama programlar› ile finansman
programlar› eklenir. Bütçe y›l› merkezî yönetim bütçesi
mali y›l› ile ayn›d›r. Bütçe d›fl› harcama yap›lamaz.
Belediye baflkan› ve harcama yetkisi verilen di¤er görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmas›ndan sorumludur.
Belediye baflkan› taraf›ndan haz›rlanan bütçe tasar›s›
eylül ay›n›n birinci gününden önce encümene sunulur
ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilir. ‹çiflleri Bakanl›¤› belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyar›nca merkezî yönetim
bütçe tasar›s›na eklenmek üzere eylül ay› sonuna kadar
Maliye Bakanl›¤›na bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüflüyle birlikte kas›m ay›n›n birinci gününden
önce belediye meclisine sunar.
Meclis bütçe tasar›s›n› y›lbafl›ndan önce, aynen veya
de¤ifltirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkli¤ini
bozacak biçimde gider art›r›c› ve gelir azalt›c› de¤ifliklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali y›lbafl›ndan itibaren yürürlü¤e girer.
Herhangi bir nedenle yeni y›l bütçesi kesinleflmemifl ise
yeni bütçenin kesinleflmesine kadar geçen y›l bütçesi
uygulan›r. Bütçenin kabulüne kadar yap›lan ifllemler
yeni y›l bütçesine göre yap›lm›fl say›l›r.
S›ra Sizde 8
Birlik tüzü¤ünde afla¤›daki hususlar›n bulunmas› zorunludur:
a. Birli¤in ad› ve amac›
b. Birlik üyesi mahallî idarelerin adlar›
c. Birli¤in merkezî
d. Birli¤in görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi
e. Birli¤e devredilen görev ve hizmetler
f. Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplant› dönemleri
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g. Birlik üyesi mahallî idarelerin her birinin birlik meclisinde kaç üye ile temsil edilece¤i ve seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeni üye say›s›
h. Birlik üyelerinin, birli¤in kurulufl ve faaliyet giderlerine kat›lma paylar› ve bu paylar›n tespit yöntemi
i. Birli¤in gelirleri, giderleri, bütçe ve çal›flma programlar›na iliflkin hususlar
j. Birlik üyesi mahallî idarelerin ve bu idarelerin hizmet alan›nda yaflayanlar›n birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri
k. Tüzük de¤iflikli¤inin nas›l yap›laca¤›
S›ra Sizde 9
‹l özel idaresinin organlar›; il genel meclisi, il encümeni ve validir.
S›ra Sizde 10
5302 Say›l› Yasa’da il özel idarelerine verilen görevler
flöyle yer alm›flt›r:
“‹l özel idaresi mahallî müflterek nitelikte olmak flart›yla;
a. Sa¤l›k, tar›m, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plan›,
bay›nd›rl›k ve iskân, topra¤›n korunmas›, erozyonun
önlenmesi, sosyal hizmet ve yard›mlar, yoksullara
mikro kredi verilmesi, çocuk yuvalar› ve yetifltirme
yurtlar›; ilk ve orta ö¤retim kurumlar›n›n arsa temini,
binalar›n›n yap›m, bak›m ve onar›m› ile di¤er ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na iliflkin hizmetleri il s›n›rlar› içinde,
b. ‹mar, yol, su, kanalizasyon, kat› at›k, çevre, acil yard›m ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, a¤açland›rma, park
ve bahçe tesisine iliflkin hizmetleri belediye s›n›rlar›
d›fl›nda,
Yapmakla görevli ve yetkilidir.”
‹l özel idaresi gelirleri 42. maddede flöyle s›ralanm›flt›r:
• Kanunlarla gösterilen il özel idaresi vergi, resim, harç
ve kat›lma paylar›.
• Genel bütçe vergi gelirlerinden ayr›lan paylar.
• Genel ve özel bütçeli idarelerden yap›lacak ödemeler.
• Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n kira, sat›fl ve baflka suretle de¤erlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
• ‹l genel meclisi taraf›ndan belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karfl›l›¤› ücretler.
• Faiz ve ceza gelirleri.
• Ba¤›fllar.
• Her türlü giriflim, ifltirak ve faaliyetler karfl›l›¤› sa¤lanacak gelirler.
• Di¤er gelirler.
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S›ra Sizde 11
‹l özel idarelerinin bütçelerinin haz›rlanmas›nda 5018
say›l› Kanun’daki hükümler as›l olmak üzere 5302 say›l› ‹l Özel ‹daresi Kanunu’ndaki hükümler uygulan›r.
Bütçenin haz›rlanmas›ndan vali sorumludur. Her y›l haziran ay›n›n sonuna kadar gider bütçelerinin haz›rlanmas› için ‹darenin birimlerine ça¤r› yap›l›r. Bütçe ça¤r›s›nda bütçenin haz›rlanmas›nda uyulacak ilke ve hedeflere gösterilir.
Birimler bütçe y›l› gider tekliflerini ve izleyen iki y›l›n
gider tahminlerini Temmuz ay›n›n sonuna kadar mali
hizmetler birimine verir. Mali hizmetler birimi di¤er birimlerden gelen gider tekliflerini birlefltirip gelir bütçesini ve izleyen iki y›l›n gelir tahminleri haz›rlayarak il
özel idaresinin bütçe tasar›s›n› oluflturur. Vali taraf›ndan
gerekli inceleme ve düzeltme yap›ld›ktan sonra bütçe
tasar›s›, eylül ay›n›n ilk ifl günü il özel idaresi encümenine verilir.
Encümen bütçeyi inceleyerek görüflüyle birlikte eylül
ay›n›n son haftas› içinde valiye verir. Vali kas›m ay›n›n
birinci gününden önce il genel meclisine sunar. ‹l genel
meclisi kas›m ayn›n ilk oturumunda bütçe tasar›s›n›
plan ve bütçe komisyonuna incelemek üzere havale
eder. Bütçe ve plan komisyonu meclis üyeleri aras›nda
en az üç en çok yedi üyeden oluflmak üzere her siyasi
parti grubunun ve ba¤›ms›z üyelerin meclisteki üye say›s›n›n meclis üye tam say›s›na oranlamas› suretiyle
oluflturulmaktad›r. Komisyon kendisine havale edilen
bütçe tasar›s›n› befl ifl gününden fazla olmamak üzere
inceleyerek görüflünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. Meclisin bütçe görüflmesine rastlanan toplant› süresi plan ve bütçe komisyonu toplant› süresi de
dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre
içinde bütçeyi görüflüp karara ba¤lar. ‹l genel meclisince görüflülüp kabul edilen bütçenin iki örne¤i vali taraf›ndan toplant›n›n sona ermesinden itibaren en geç 15
gün içinde ‹çiflleri Bakanl›¤›na bilgi amaçl› gönderilir.
5302 say›l› Kanun’dan önceki dönemde ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilen bütçe Bakanl›k taraf›ndan onaya tabi
tutulmakta ve zaman zaman bir çok de¤ifliklik yap›lmaktayd›. Yeni sistemde ise ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n bütçeyi onaylamas› uygulamas›na son verilmifltir.
S›ra Sizde 12
Kamu iktisadi teflebbüslerinde gizli iflsizli¤in yüksek
boyutlarda oldu¤u dolay›s›yla personel politikalar›n›n
gözden geçirilmesi gerekti¤i, bu teflebbüslerin verimlilik ilkeleri do¤rultusunda rehabilite edilmeleri gerekti¤i
ve bu teflebbüslerin üretim teknolojilerini yenilemekte
yetersiz kald›klar› hususlar›nda yo¤unlaflmaktad›r.
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S›ra Sizde 13
Genelde fon uygulamalar›na baflvurulma nedenleri;
mevcut mali mevzuat›n kat›l›¤›ndan kurtulma, bütçe
kaynaklar›n›n yetersizli¤i karfl›s›nda gittikçe büyüyen
kamusal ihtiyaçlar›n karfl›lanabilmesi için ek kamu kayna¤› yaratarak bu kaynaklar›n belirli harcamalara tahsis
edilebilmesi, al›nan kararlar›n h›zla uygulamaya konulabilmesi olarak ifade edilmektedir. Ancak fon uygulamalar›n›n zaman içindeki seyri kamu mali sisteminde
bir kargaflaya ve belirsizli¤e neden olmufltur. Fon uygulamalar› ile, bütçenin birli¤i ve adem-i tahsis prensiplerine ters düflülmekte, harcamalarda israfa yol aç›lmakta,
hazinenin nakit denetimi ortadan kalkmakta, gelir ve
harcamalar› kamusal nitelik tafl›makla birlikte, yasama
organ›n›n denetiminden kaç›lmaktad›r. Ayr›ca, kamu
kaynaklar› ile finanse edilen mal ve hizmetlerde hizmet
önceli¤inin kald›r›larak önceli¤i olmayan baz› mal ve
hizmetlerin ön plana ç›kmas› söz konusu olmaktad›r.

S›ra Sizde 14
Genel ve katma bütçeli kurulufllar›n kamu hizmetlerini
yerine getirirken ayn› zamanda ticari, s›nai, kültürel, tar›msal veya mesleki nitelikte çeflitli hizmetleri yapabilmeleri amac›yla, bu kurulufllar›n bünyelerinde kurulan,
özel iflletme niteli¤indeki iflletmelere “döner sermayeli
iflletmeler” denilmektedir.

I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇEL‹ KURULUfiLAR
CUMHURBAfiKANLI⁄I

SA⁄LIK BAKANLI⁄I

TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹

ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I

ANAYASA MAHKEMES‹

DEN‹ZC‹L‹K MÜSTEfiARLI⁄I

YARGITAY

ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAK.

DANIfiTAY

DEVLET PERSONEL BAfiKANLI⁄I

SAYIfiTAY

ENERJ‹ VE TAB‹‹ KAYNAKLAR BAK.

BAfiBAKANLIK

PETROL ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

M‹LL‹ ‹ST‹HBARAT TEfiK‹LATI MÜS.

KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I

M‹LL‹ GÜVENL‹K KURULU GENEL SEKRETERL‹⁄‹

HAK‹MLER VE SAVCILAR YÜKSEK KUR.

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

A‹LE VE SOSYAL POL‹T‹KALAR BAK.

HAZ‹NE MÜSTEfiARLI⁄I

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ BAKANLI⁄I

D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I

B‹L‹M, SANAY‹ VE TEKNOLOJ‹ BAK.

AFET VE AC‹L DURUM YÖNET‹M‹ BAfiKANLI⁄I

ÇEVRE VE fiEH‹RC‹L‹K BAKANLI⁄I

KAMU DÜZEN‹ VE GÜVENL‹⁄‹ MÜS.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜD.

ADALET BAKANLI⁄I

EKONOM‹ BAKANLI⁄I

M‹LL‹ SAVUNMA BAKANLI⁄I

GENÇL‹K VE SPOR BAKANLI⁄I

‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAK.

JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I

GÜMRÜK VE T‹CARET BAKANLI⁄I

EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

KALKINMA BAKANLI⁄I

SAH‹L GÜVENL‹K KOMUTANLI⁄I

TÜRK‹YE ‹STAT‹ST‹K KURUMU BAfi.

DIfi‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

ORMAN VE SU ‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

MAL‹YE BAKANLI⁄I

METEOROLOJ‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

GEL‹R ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

DEVLET SU ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I
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II SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇEL‹ KURULUfiLAR (A) ÜN‹VERS‹TELER
YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURULU

ESK‹fiEH‹R OSMANGAZ‹ ÜN‹.

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹

GALATASARAY ÜN‹VERS‹TES‹

ORTA DO⁄U TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

AH‹ EVRAN ÜN‹VERS‹TES‹

HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹

KASTAMONU ÜN‹VERS‹TES‹

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹

DÜZCE ÜN‹VERS‹TES‹

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹

MEHMET AK‹F ERSOY ÜN‹.

‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

UfiAK ÜN‹VERS‹TES‹

BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VERS‹TES‹

R‹ZE ÜN‹VERS‹TES‹

MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹

NAMIK KEMAL ÜN‹VERS‹TES‹

YILDIZ TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

ERZ‹NCAN ÜN‹VERS‹TES‹

M‹MAR S‹NAN GÜZEL SANATLAR ÜN‹.

AKSARAY ÜN‹VERS‹TES‹

EGE ÜN‹VERS‹TES‹

G‹RESUN ÜN‹VERS‹TES‹

DOKUZ EYLÜL ÜN‹VERS‹TES‹

H‹T‹T ÜN‹VERS‹TES‹

TRAKYA ÜN‹VERS‹TES‹

BOZOK ÜN‹VERS‹TES‹

ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹

ADIYAMAN ÜN‹VERS‹TES‹

ANADOLU ÜN‹VERS‹TES‹

ORDU ÜN‹VERS‹TES‹

SELÇUK ÜN‹VERS‹TES‹

AMASYA ÜN‹VERS‹TES‹

AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹

KARAMANO⁄LU MEHMETBEY ÜN‹.

ERC‹YES ÜN‹VERS‹TES‹

A⁄RI ‹BRAH‹M ÇEÇEN ÜN‹VERS‹TES‹

CUMHUR‹YET ÜN‹VERS‹TES‹

S‹NOP ÜN‹VERS‹TES‹

ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹

S‹‹RT ÜN‹VERS‹TES‹

ONDOKUZ MAYIS ÜN‹VERS‹TES‹

NEVfiEH‹R ÜN‹VERS‹TES‹

KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

KARABÜK ÜN‹VERS‹TES‹

ATATÜRK ÜN‹VERS‹TES‹

K‹L‹S 7 ARALIK ÜN‹VERS‹TES‹

‹NÖNÜ ÜN‹VERS‹TES‹

ÇANKIRI KARATEK‹N ÜN‹VERS‹TES‹

FIRAT ÜN‹VERS‹TES‹

ARTV‹N ÇORUH ÜN‹VERS‹TES‹

D‹CLE ÜN‹VERS‹TES‹

B‹LEC‹K ÜN‹VERS‹TES‹

YÜZÜNCÜ YIL ÜN‹VERS‹TES‹

B‹TL‹S EREN ÜN‹VERS‹TES‹

GAZ‹ANTEP ÜN‹VERS‹TES‹

KIRKLAREL‹ ÜN‹VERS‹TES‹

‹ZM‹R YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENS.

OSMAN‹YE KORKUT ATA ÜN‹.

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENS.

B‹NGÖL ÜN‹VERS‹TES‹

HARRAN ÜN‹VERS‹TES‹

MUfi ALPARSLAN ÜN‹VERS‹TES‹

SÜLEYMAN DEM‹REL ÜN‹VERS‹TES‹

MARD‹N ARTUKLU ÜN‹VERS‹TES‹

ADNAN MENDERES ÜN‹VERS‹TES‹

BATMAN ÜN‹VERS‹TES‹

ZONGULDAK KARAELMAS ÜN‹.

ARDAHAN ÜN‹VERS‹TES‹

MERS‹N ÜN‹VERS‹TES‹

BARTIN ÜN‹VERS‹TES‹

PAMUKKALE ÜN‹VERS‹TES‹

BAYBURT ÜN‹VERS‹TES‹

BALIKES‹R ÜN‹VERS‹TES‹

GÜMÜfiHANE ÜN‹VERS‹TES‹

KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹

HAKKAR‹ ÜN‹VERS‹TES‹

SAKARYA ÜN‹VERS‹TES‹

I⁄DIR ÜN‹VERS‹TES‹

CELAL BAYAR ÜN‹VERS‹TES‹

fiIRNAK ÜN‹VERS‹TES‹

ABANT ‹ZZET BAYSAL ÜN‹VERS‹TES‹

TUNCEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹

MUSTAFA KEMAL ÜN‹VERS‹TES‹

YALOVA ÜN‹VERS‹TES‹

AFYON KOCATEPE ÜN‹VERS‹TES‹

TÜRK ALMAN ÜN‹VERS‹TES‹

KAFKAS ÜN‹VERS‹TES‹

YILDIRIM BEYAZIT ÜN‹VERS‹TES‹
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II SAYILI CETVEL ÖZEL BÜTÇEL‹ KURULUfiLAR (A) ÜN‹VERS‹TELER tablosunun devam›...
ÇANAKKALE ONSEK‹Z MART ÜN‹.

BURSA TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

N‹⁄DE ÜN‹VERS‹TES‹

‹STANBUL MEDEN‹YET ÜN‹VERS‹TES‹

DUMLUPINAR ÜN‹VERS‹TES‹

‹ZM‹R KAT‹P ÇELEB‹ ÜN‹VERS‹TES‹

GAZ‹OSMANPAfiA ÜN‹VERS‹TES‹

KONYA ÜN‹VERS‹TES‹

MU⁄LA ÜN‹VERS‹TES‹

KAYSER‹ ABDULLAH GÜL ÜN‹.

KAHRAMANMARAfi SÜTÇÜ ‹MAM ÜN‹.

ERZURUM TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹

KIRIKKALE ÜN‹VERS‹TES‹

II SAYILI CETVEL (B) ÖZEL BÜTÇEL‹ D‹⁄ER KURULUfiLAR
ÖLÇME SEÇME VE YERLEfiT‹RME MERKEZ‹ BAfiKANLI⁄I ULUSAL BOR ARAfiTIRMA ENST‹TÜSÜ
ATATÜRK KÜLTÜR, D‹L VE TAR‹H YÜKSEK KURUMU

TÜRK‹YE ATOM ENERJ‹S‹ KURUMU

ATATÜRK ARAfiTIRMA MERKEZ‹

SAVUNMA SANAY‹ MÜSTEfiARLI⁄I

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ‹

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL‹ ‹fiLETMELER‹ GEL‹fiT‹RME
VE DESTEKLEME ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

TÜRK D‹L KURUMU

TÜRK ‹fiB‹RL‹⁄‹ VE KOORD‹NASYON AJANSI
BAfiKANLI⁄I

TÜRK TAR‹H KURUMU

GAP BÖLGE KALKINMA ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

TÜRK‹YE VE ORTA DO⁄U AMME ‹DARES‹ ENST‹TÜSÜ

ÖZELLEfiT‹RME ‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

TÜRK‹YE B‹L‹MSEL VE TEKNOLOJ‹K ARAfiTIRMA
KURUMU

ELEKTR‹K ‹fiLER‹ ETÜT ‹DARES‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

TÜRK‹YE B‹L‹MLER AKADEM‹S‹ BAfiKANLI⁄I

MADEN TETK‹K VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

TÜRK‹YE ADALET AKADEM‹S‹ BAfiKANLI⁄I

CEZA VE ‹NFAZ KURUMLARI ‹LE TUTUKEVLER‹ ‹fi
YURTLARI KURUMU

YÜKSEK Ö⁄REN‹M KRED‹ VE YURTLAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

S‹V‹L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

SPOR GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

MESLEK‹ YETERL‹L‹K KURUMU BAfiKANLI⁄I

DEVLET T‹YATROLARI GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

YURTDIfiI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR
BAfiKANLI⁄I

DEVLET OPERA VE BALES‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

TÜRK‹YE YAZMA ESERLER KURUMU BAfiKANLI⁄I

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

DO⁄U ANADOLU PROJES‹ BÖLGE KALKINMA ‹DARES‹
BAfiKANLI⁄I

TÜRK‹YE HUDUT VE SAH‹LLER SA⁄LIK GENEL
MÜDÜRLÜ⁄Ü

KONYA OVASI PROJES‹ BÖLGE KALKINMA ‹DARES‹
BAfiKANLI⁄I

TÜRK AKRED‹TASYON KURUMU

DO⁄U KARADEN‹Z PROJES‹ BÖLGE KALKINMA
‹DARES‹ BAfiKANLI⁄I

TÜRK STANDARTLARI ENST‹TÜSÜ

DEVLET SU ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

TÜRK PATENT ENST‹TÜSÜ
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(III) SAYILI CETVEL DÜZENLEY‹C‹ VE DENETLEY‹C‹ KURUMLAR
RADYO VE TELEV‹ZYON ÜST KURULU
B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹ VE ‹LET‹fi‹M KURUMU
SERMAYE P‹YASASI KURULU
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
ENERJ‹ P‹YASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMU ‹HALE KURUMU
REKABET KURUMU
TÜTÜN VE ALKOL P‹YASASI DÜZENLEME KURUMU
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Analitik Bütçe s›n›flamas›n›n kapsam›n› aç›klayabilecek,
Kurumsal s›n›flaman›n anlam›n›aç›klayabilecek,
Fonksiyonel s›n›flaman›n anlam›n›aç›klayabilecek,
Ekonomik s›n›flaman›n anlam›n›aç›klayabilecek,
Finansman tipi s›n›flamas›n›n anlam›n›aç›klayabilecek,
Gelirin ekonomik s›n›flamas›n›n anlam›n› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Analitik bütçe s›n›flamas›
Kurumsal s›n›flama
Fonksiyonel s›n›flama
Ekonomik s›n›flama

• Finansman tipi s›n›flamas›
• Gelirin ekonomik s›n›flamas›
• Bütçe kodlamas›

‹çindekiler
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Analitik Bütçe
S›n›flamas›

•
•
•
•
•
•

G‹R‹fi
KURUMSAL SINIFLAMA
FONKS‹YONEL SINIFLAMA
EKONOM‹K SINIFLAMA
F‹NANSMAN T‹P‹ SINIFLAMASI
GEL‹R‹N EKONOM‹K SINIFLAMASI

Analitik Bütçe S›n›flamas›
G‹R‹fi
Devlet bütçelerinden beklenen amaçlar ve bu amaçlara yönelik olarak kamu harcamalar›n›n ve kamu gelirlerinin bütçelerde yer alama biçimleri de¤iflmektedir.
Örne¤in klasik bütçeleme tekni¤inden beklenen temel amaç, denetimde kolayl›k
sa¤lamakt›r. Klasik bütçenin bu amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere kamu harcamalar›n›n s›n›fland›rma flekli de harcama kalemi düzeyinde kalmaktad›r. Bir baflka
deyiflle kamu hizmetlerinin üretiminde kullan›lan girdiler esas al›narak bir s›n›flama yap›lmaktad›r.
Devlet anlay›fl›nda ortaya ç›kan de¤iflmelerle birlikte devlet bütçelerinden beklenenlerde artm›flt›r. Bu geliflmelere ba¤l› olarak yeni bütçeleme teknikleri gelifltirilmeye bafllanm›flt›r: performans bütçe, program bütçe, planlama programlama
bütçeleme sistemi gibi. Ça¤dafl bütçeleme tekniklerindeki de¤iflmelerle birlikte
bütçe s›n›flama türlerinin de de¤iflmesi gerekmifltir. Art›k bütçelerden beklenen
amaçlara ulaflabilmek için harcama s›n›flamalar› daha çok fonksiyonel ve ekonomik s›n›flama biçimine dönüflmüfltür.
Yeni bütçeleme tekniklerinde mali politikalar›n uygun bir biçimde analiz edilebilmesi, de¤erlendirilebilmesi ve daha genifl anlamda kamu kesiminin performans›n› de¤erlendirebilmek için kamu harcamalar›n›n ekonomik ve fonksiyonel s›n›flamalar›na ihtiyaç duyulmufltur. Ekonomik s›n›flama daha çok mali politikalar›n ekonomi üzerinde etkilerini ölçebilmek ve de¤erlendirebilmek için uygun iken fonksiyonel s›n›flama ise kamu kesiminin performans›n› belirlemede kullan›labilmektedir.
Analitik bütçe s›n›flamas› 1995 y›l›nda kamunun yeniden yap›land›r›lmas›n›
amaçlayan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsam›nda gelifltirilen bir bütçe s›n›fland›rmas›d›r. IMF’nin gelifltirdi¤i GFS (Government Finance Statistics) Devlet Mali ‹statistikleri temel al›nm›flt›r. Analitik bütçe s›n›flamas› 1998 y›l›nda tamamlanm›fl ve
Avrupa Birli¤i taraf›ndan tavsiye edilen ESA’95 (European System of ‹ntegrated
Economic Accounts) standard›na uygun hâle getirilmifltir. Daha sonra bu Avrupa
Birli¤ine kat›l›m sürecinde uygulamaya bir süre ara verilmifltir. Daha sonra çal›flmalara tekrar bafllanm›fl ve analitik bütçe s›n›fland›rmas›n›n test edilebilmesi için öncelikle 6 pilot kuruluflta 2002 y›l›nda denenmifltir. 2003 y›l› bütçe haz›rl›k sürecinde tüm kurulufllara analitik bütçe s›n›flamas› yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
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Analitik bütçe s›n›flamas›, afla¤›daki s›n›flamalar› kapsamaktad›r:
• Harcama s›n›flamas›, dört s›n›flamadan oluflmaktad›r; kurumsal s›n›flama,
fonksiyonel s›n›flama, finansman tipi s›n›flamas›, ekonomik s›n›flama.
• Gelirin ekonomik s›n›flamas› da yine analitik bütçe s›n›flamas› içerisinde yer
almaktad›r.

KURUMSAL SINIFLAMA
Kurumsal s›n›flamada kamu kesiminin idari yap›s› esas al›nmaktad›r. Bu idari yap›
içerisindeki yetki ve sorumluluklar› aç›kl›¤a kavuflturmay› amaçlamaktad›r. ‹dari
yap› içerisinde, hiyerarflik olarak kimlerin kimlere karfl› sorumlu oldu¤u, kimlerin
siyasi sorumluluklar›n›n bulundu¤unu belirler. Kurumsal s›n›flama ayn› zamanda
benzer kurumlardaki ayn› yetki ve sorumluluklar› tafl›yan birimler aras›nda da karfl›laflt›rma yapmaya olanak sa¤lamaktad›r.
Tablo 6.1
Kurumsal
S›n›fland›rma
Anahtar›

KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI
I

‹DAR‹ YAPI VE H‹YERARfi‹K
KADEME

II

a. Müsteflar
b. Yard›mc› birimler
c. Dan›flma ve Denetim
d. Ana Hizmet Birimleri
TAfiRA
YURTDIfiI
BA⁄LI GENEL BÜTÇE

-

SIRA S‹ZDE

1

Bakanl›klar ile Eflde¤er Kur.
Yüksekö¤retim Kurumlar›
Di¤er Özel Bütçeli Kurumlar
Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar
Sosyal Güvenlik Kurumlar›
‹l Özel ‹dareleri
Belediyeler
Mahallî ‹dare Birlikleri

01-37
38-39
40-41
42
43
44-45
46-47
48

Kurumsal s›n›flaman›n
SIRA S‹ZDE yararlar›n› aç›klayabiliyor musunuz?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

IV

Bakan Bakana
Politikan›n
Politikadan
veya
karfl›
uygulanmas›n yararlanan
Bütçe sorumlu dan sorumlu
kitle ile
Türü
en üst
olanlar
temas
düzey
hâlinde olan,
yetkili
destek ve
lojistik yrd.
birimleri

MERKEZ

-

III
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Tablo 6.1’de görülece¤i üzere, kurumsal s›n›flama 4 düzeylidir. Birinci düzey
bakanl›klar ve benzer kurumlar yer almaktad›r. Bunlar aras›nda genel bütçeli kurumlar aras›nda TBMM, yüksek yarg› organlar› gibi kurumlar yer almaktad›r. ‹kinci düzey ise birinci düzeydeki kifliye karfl› sorumlu en üst düzey kifliyi ifade etmektedir. Üçüncü düzey ise ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye ba¤l› birimleri gösterir. Dördüncü düzey ise politikalar› uygulayan ve halkla do¤rudan temas hâlinde olan birimler ile destek ve lojistik hizmetlerini kapsamaktad›r.
Örne¤in Maliye Bakanl›¤› bütçesinde birinci düzey sorumlu, bakand›r. ‹kinci
düzey yani bakana karfl› do¤rudan sorumlu kifli müsteflar olarak belirlenmifltir.
Üçüncü düzey ise Maliye Bakanl›¤› ana hizmet birimleri, örne¤in Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlü¤ü, Gelir Politikalar› Genel Müdürlü¤üdür. Dördüncü düzey ise Maliye Bakanl›¤›n›n taflra ve yurtd›fl› teflkilatlar› yer almaktad›r.
Tablo 6.2’de birinci düzey kurumlara verilen kodlar› göstermektedir. Analitik
bütçe kodlamas›nda “01” Cumhurbaflkanl›¤›n›, “12” Maliye Bakanl›¤›n›, “38” ise
yüksekö¤retim kurumu oldu¤unu göstermektedir.
B‹R‹NC‹ DÜZEY KURUMSAL KODLAR
01 - CUMHURBAfiKANLI⁄I

02 - TBMM

03 - ANAYASA MAHK.

04 - YARGITAY

05 - DANIfiTAY

06 - SAYIfiTAY

07 - BAfiBAKANLIK

08 - ADALET BAKANLI⁄I

09 - M‹LL‹ SAVUNMA BAK.

10 - ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

11 - DIfi‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

12 - MAL‹YE BAKANLI⁄I

13 - M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAK.

14 - BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAK.

15 - SA⁄LIK BAKANLI⁄I

16 - ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I

17 - TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAK.

18 - ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜ.BAK.

19 - SANAY‹ VE T‹CARET BAK.

20 - ENERJ‹ VE TAB‹‹ KAYN. BAK.

21 - KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAK.

22 - ÇEVRE VE ORMAN BAK.

38 - 39 YÜKSEK Ö⁄RET‹M KUR.

40 - 41 ÖZEL BÜTÇEL‹ KURUMLAR

42 - DÜZENLEY‹C‹ VE DENETLEY‹C‹ KUR.

43 - SOSYAL GÜVENL‹K KURUM.

44 - 45 ‹L ÖZEL ‹DARELER‹

46 - 47 BELED‹YELER

48 - MAHALL‹ ‹DARE B‹RL‹KLER‹

FONKS‹YONEL SINIFLAMA
Analitik bütçe s›n›flamas›ndan önceki dönemlerde çok eksikli¤i hissedilen bir s›n›flamayd›. Kamu kesiminin hangi tür hizmetlere ne kadar harcama yapt›¤› bir türlü ö¤renilememekteydi. Çok kaba bir biçimde, idari-fonksiyonel s›n›flama yap›lmaktayd›
ki tamamen yanl›fl bir s›n›flamayd›. ‹dari-fonksiyonel s›n›flamada, kamu kurumlar›
esas al›nmaktayd›. Örne¤in devletin e¤itim hizmetleri için Milli E¤itim Bakanl›¤›,
YÖK, Üüniversitelerin bütçeleri toplanmaktayd›. Ancak üniversitelerin bütçelerinin
tamam› e¤itim için de¤il, sa¤l›k için de kültürel faaliyetler için de sportif faaliyetler
için de harcamalar yap›lmaktad›r. Bu nedenle yap›lan idari-fonksiyonel s›n›flama kamu kesiminin yapm›fl oldu¤u hizmetlerin türüne göre bir bilgi vermemekteydi.

Tablo 6.2
Birinci Düzey
Kurumsal Kodlar
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Fonksiyonlar, hükümetlerin temel hedeflerinin gerçekleflmesine yönelmifl ana
faaliyet gruplar›d›r. Fonksiyonel s›n›fland›rma, topluma sa¤lad›¤› belli ve farkl›
hizmetleri içine alan ana hedefler olarak tarif edilebilir. Fonksiyonel s›n›fland›rma, harcamay› yapan kurulufla bak›lmaks›z›n, hükümet harcamalar›n›n hangi
maksatlarla kullan›ld›¤›n› aç›kça ortaya koyar. Fonksiyonel s›n›flama, kamu kesiminin vermifl oldu¤u hizmetlerin türlerini esas almaktad›r. Bu s›n›flamayla kamu
kesiminin hangi tür harcamalara, ne kadar kaynak ay›rd›¤› görülebilmektedir.
Dolay›s›yla hükümetler aç›s›ndan, hizmetlerin öncelik s›n›flamas›n›n yap›lmas›,
öncelik s›n›flamas›n›n üstünde bulunan hizmetlere daha fazla kaynak ay›rabilme
olana¤› vermektedir. Fonksiyonel s›n›flama, GFS ve ESA 95’e uyumlu oldu¤u için
uluslararas› karfl›laflt›rma yapmam›za da izin vermektedir. Örne¤in Türkiye’de
hangi kamu hizmetlerinin, geliflmifl ülkeler düzeyinde oldu¤unu, hangilerinin alt›nda kald›¤›n› ö¤renebilmekteyiz. Fonksiyonel s›n›flamadan kamuoyu da yararlanmaktad›r. Hükümetlerin hangi hizmetlere öncelik verip hangilerine daha az
öncelik verdi¤i kamuoyu taraf›ndan kolayl›kla izlenebilmekte ve de¤erlendirilebilmektedir. Hükümetlerin seçim öncelerinde verdikleri sözlerin tutulup tutulmad›¤› da kolayl›kla ö¤renilebilmektedir. Bu nedenle, hükümetlerin elefltirilmesine
izin veren bir s›n›flamad›r. Fonksiyonel s›n›flama, devlet faaliyetlerinin maliyetlerini de göstermektedir.
Analitik bütçe s›n›flamas› 4 düzeyli yap›lm›flt›r. Ancak üç düzey kullan›lmaktad›r. Dördüncü düzey ilerleyen zamanlarda ortaya ç›kabilecek bir ihtiyaç için haz›r
tutulmaktad›r. Tablo 6.3’te görüldü¤ü üzere birinci düzey, devlet faaliyetlerini 10
ana fonksiyona ay›rmaktad›r. Ana fonksiyonlar, ikinci düzeyde alt programlara bölünmektedir. Üçüncü düzey kodlar ise nihai hizmetleri göstermektedir.
Tablo 6.3
Fonksiyonel
S›n›fland›rma I.
Düzey

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

2

FONKS‹YONEL SINIFLANDIRMA I. DÜZEY
01

GENEL KAMU H‹ZMETLER‹

02

SAVUNMA H‹ZMETLER‹

03

KAMU DÜZEN‹ VE GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹

04

EKONOM‹K ‹fiLER VE H‹ZMETLER

05

ÇEVRE KORUMA H‹ZMETLER‹

06

‹SKAN VE TOPLUM REFAHI H‹ZMETLER‹

07

SA⁄LIK H‹ZMETLER‹

08

D‹NLENME, KÜLTÜR VE D‹N H‹ZMETLER‹

09

E⁄‹T‹M H‹ZMETLER‹

10

SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL YARDIM H‹ZMETLER‹

S‹ZDE
FonksiyonelSIRA
s›n›flaman›n
yararlar› nelerdir?

Genel Kamu Hizmetleri ikinci düzey s›n›flamas›, Tablo 6.4’te görülece¤i üzere;
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Yasama ve Yürütme Organlar›, Finansal ve Mali ‹fller, D›fliflleri Hizmetleri, D›fl Ekonomik Yard›m Hizmetleri, Genel Hizmetler, Temel Araflt›rma Hizmetleri, Borç YöS O R U Genel Nitelikli Transferlere ‹liflkin Hizmetler, Genel Kamu Hiznetimi Hizmetleri,
metlerine ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetlerinden oluflmaktad›r.

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

AMAÇLARIMIZ

6. Ünite - Analitik Bütçe S›n›flamas›

I

II

01

GENEL KAMU H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
GENEL KAMU H‹ZMETLER‹

1

Yasama ve Yürütme Organlar›, Finansal ve Mali ‹fller, D›fliflleri Hizmetleri

2

D›fl Ekonomik Yard›m Hizmetleri

3

Genel Hizmetler

4

Temel Araflt›rma Hizmetleri

5

Borç Yönetimi Hizmetleri

6

Genel Nitelikli Transferlere ‹liflkin Hizmetler

8

Genel Kamu Hizmetlerine ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri
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Tablo 6.4
Genel Kamu
Hizmetleri II. Düzey

Savunma Hizmetleri ise II. Düzeyde, askerî savunma, sivil savunma, askerî yard›mlar ve savunmaya iliflkin araflt›rma gelifltirmeyi kapsamaktad›r.
I

II

02

SAVUNMA H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
SAVUNMA H‹ZMETLER‹

1

Askeri Savunma Hizmetleri

2

Sivil Savunma Hizmetleri

3

D›fl Askeri Yard›m Hizmetleri

8

Savunmaya ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Savunma Hizmetleri

Tablo 6.5
Savunma Hizmetleri
II.Düzey

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri II. Düzeyde, Güvenlik Hizmetleri, Yang›ndan Korunma Hizmetleri, Mahkeme Hizmetleri, Cezaevi ‹daresi Hizmetleri, Kamu Düzeni ve Güvenli¤e ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri olarak alt fonksiyonlara ayr›lm›flt›r.
I

II

03

KAMU DÜZEN‹ VE GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
KAMU DÜZEN‹ VE GÜVENL‹K H‹ZMETLER‹

1

Güvenlik Hizmetleri

2

Yang›ndan Korunma Hizmetleri

3

Mahkeme Hizmetleri

4

Cezaevi ‹daresi Hizmetleri

8

Kamu Düzeni ve Güvenli¤e ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Tablo 6.7’de Ekonomik ‹fller ve Hizmetler II. Düzeyde Genel Ekonomik ‹fller ve
Hizmetler, Tar›m, Ormanc›l›k, Bal›kç›l›k ve Avc›l›k Hizmetleri, Yak›t ve Enerji Hizmetleri, Madencilik, ‹malat ve ‹nflaat Hizmetleri, Ulaflt›rma Hizmetleri, ‹letiflim Hiz-

Tablo 6.6
Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
II. Düzey
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metleri, Di¤er Endüstriler, Ekonomik Faaliyetlere ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme
Hizmetleri olarak ayr›lm›flt›r.
Tablo 6.7
Ekonomik ‹fller ve
Hizmetler II. Düzey

I

II

04

EKONOM‹K ‹fiLER VE H‹ZMETLER II. DÜZEY
EKONOM‹K ‹fiLER VE H‹ZMETLER

1

Genel Ekonomik ‹fller ve Hizmetler

2

Tar›m, Ormanc›l›k, Bal›kç›l›k ve Avc›l›k Hizmetleri

3

Yak›t ve Enerji Hizmetleri

4

Madencilik, ‹malat ve ‹nflaat Hizmetleri

5

Ulaflt›rma Hizmetleri

6

‹letiflim Hizmetleri

7

Di¤er Endüstriler

8

Ekonomik Faaliyetlere ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Ekonomik ‹fller ve Hizmetler

Çevre Koruma Hizmetleri de, At›k Yönetimi, At›k Su Yönetimi, Kirlili¤in Azalt›lmas›, Do¤al Ortam›n ve Bio Çeflitlili¤in Korunmas›, Çevre Korumaya ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri olarak alt s›n›flamaya tabi tutulmufltur.
Tablo 6.8
Çevre Koruma
Hizmetleri II. Düzey

I

II

05

ÇEVRE KORUMA H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
ÇEVRE KORUMA H‹ZMETLER

1

At›k Yönetimi Hizmetleri

2

At›k Su Yönetimi Hizmetleri

3

Kirlili¤in Azalt›lmas› Hizmetleri

4

Do¤al Ortam›n ve Bio Çeflitlili¤in Korunmas›

8

Çevre Korumaya ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri

‹skan ve Toplum Refah› Hizmetleri ise II. Düzeyde, ‹skan ‹flleri, Toplum Refah›, Su Temini ‹flleri, Sokak ve Caddelerin Ayd›nlat›lmas›, ‹skan ve Toplum Refah›na ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri olarak ayr›lm›flt›r.
Tablo 6.9
‹skan ve Toplum
Refah› Hizmetleri II.
Düzey

I

II

06

‹SKAN VE TOPLUM REFAHI H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
‹SKAN VE TOPLUM REFAHI H‹ZMETLER‹

1

‹skan ‹flleri ve Hizmetleri

2

Toplum Refah› Hizmetleri

3

Su Temini ‹flleri ve Hizmetleri

4

Sokak ve Caddelerin Ayd›nlat›lmas› Hizmetleri

8

‹skan ve Toplum Refah›na ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen ‹skan ve Toplum Refah› Hizmetleri
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Sa¤l›k hizmetleri II. Düzey s›n›flamada, T›bbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara
‹liflkin ‹fller, Ayakta Yürütülen Tedavi, Hastane ‹flleri, Halk Sa¤l›¤› ve Sa¤l›k Hizmetlerine ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri yer almaktad›r.
I

II

07

SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
SA⁄LIK H‹ZMETLER‹

1

T›bbi Ürünler, Cihaz ve Ekipmanlara ‹liflkin ‹fller ve Hizmetler

2

Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri

3

Hastane ‹flleri ve Hizmetleri

4

Halk Sa¤l›¤› hizmetleri

8

Sa¤l›k Hizmetlerine ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Sa¤l›k Hizmetleri

Tablo 6.10
Sa¤l›k Hizmetleri II.
Düzey

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri de Dinlenme ve Spor, Kültür, Yay›n ve Yay›m, Din ve Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme
Hizmetleri olarak alt s›n›flamaya tabi tutulmufltur.
I

II

08

D‹NLENME, KÜLTÜR VE D‹N H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
D‹NLENME, KÜLTÜR VE D‹N H‹ZMETLER‹

1

Dinlenme ve Spor Hizmetleri

2

Kültür Hizmetleri

3

Yay›n ve Yay›m Hizmetleri

4

Din Hizmetleri

8

Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Tablo 6.11
Dinlenme, kültür ve
din hizmetleri II.
Düzey

E¤itim hizmetleri Tablo 6.12’de görüldü¤ü üzere, Okul Öncesi E¤itim ve ‹lkö¤retim, Ortaö¤retim, Ortaö¤retim Sonras› Mesleki E¤itim, Yüksekö¤retim, Seviyeye
Göre S›n›fland›r›lamayan E¤itim, E¤itime Yard›mc› Hizmetler ve E¤itime ‹liflkin
Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri II. Düzey s›n›flanm›flt›r.
I

II

09

E⁄‹T‹M H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
E⁄‹T‹M H‹ZMETLER‹

1

Okul Öncesi E¤itim ve ‹lkö¤retim Hizmetleri

2

Ortaö¤retim Hizmetleri

3

Ortaö¤retim Sonras› Mesleki E¤itim Hizmetleri

4

Yüksekö¤retim Hizmetleri

5

Seviyeye Göre S›n›fland›r›lamayan E¤itim Hizmetleri

6

E¤itime Yard›mc› Hizmetler

8

E¤itime ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen E¤itim Hizmetleri

Son olarak Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›m hizmetleri ise II. düzey olarak
Hastal›k ve Malullük Yard›m›, Yafll›l›k Yard›m›, Dul ve Yetim Ayl›¤›, Aile ve Çocuk
Yard›m›, ‹flsizlik Yard›m›, Sosyal Güvenli¤i Bulunmayanlara Sa¤lanan Hizmetler ve

Tablo 6.12
E¤itim Hizmetleri II.
Düzey
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tüm fonksiyonlarda standart olarak bulunan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›mlara
‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleridir.
Tablo 6.13
Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Yard›m
Hizmetleri II. Düzey

I

II

10

SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL YARDIM H‹ZMETLER‹ II. DÜZEY
SOSYAL GÜVENL‹K VE SOSYAL YARDIM H‹ZMETLER‹

1

Hastal›k ve Malullük Yard›m Hizmetleri

2

Yafll›l›k Yard›m› Hizmetleri

3

Dul ve Yetim Ayl›¤› Hizmetleri

4

Aile ve Çocuk Yard›m› Hizmetleri

5

‹flsizlik Yard›m› Hizmetleri

6

‹skan Yard›m› Hizmetleri

7

Sosyal Güvenli¤i Bulunmayanlara Sa¤lanan Hizmetler

8

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›mlara ‹liflkin Araflt›rma ve Gelifltirme Hizmetleri

9

S›n›fland›rmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard›m Hizmetleri

Fonksiyonel s›n›flaman›n III. Düzeyleri çok fazla ayr›nt›ya girmemek için burada verilmemektedir. Ancak Maliye Bakanl›¤›, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ünün web sayfas›ndan ö¤renilebilir.

F‹NANSMAN T‹P‹ SINIFLAMASI
Merkezî devlet tan›m›na giren bütün kurumlar› kapsayabilmek için ihtiyaç duyulan bir s›n›flamad›r. Bu s›n›flama bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse
edildi¤ini göstermektedir. Ayr›ca bu s›n›flama ile Ünite 8’de ayr›nt›lar› aç›klanan
“devirli ödenekleri” de izlemek mümkün olacakt›r. Finansman tipi s›n›flamas› tek
haneli kodlanm›flt›r. Tablo 6.14’te finansman tipi s›n›flamas› görülmektedir.
Tablo 6.14
Finansman Tipi
S›n›fland›rmas›

F‹NANSMAN T‹P‹ SINIFLANDIRMASI
F‹NANSMAN
KODU

AÇIKLAMA

1

GENEL BÜTÇEL‹ ‹DARELER

2

ÖZEL BÜTÇEL‹ ‹DARELER

3

DÜZENLEY‹C‹ VE DENETLEY‹C‹ KURUMLAR

4

SOSYAL GÜVENL‹K KURUMLARI

5

MAHALL‹ ‹DARELER

6

ÖZEL ÖDENEKLER

7

DIfi PROJE KRED‹LER‹

8

fiARTLI BA⁄Ifi VE YARDIMLAR

Tablo 6.14’te görülece¤i gibi herhangi bir ödenekte finansman kodu “1” olarak
görülüyorsa bunun anlam› bu ödene¤in genel vergi havuzundan yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Kodun “2” olmas› ise ödene¤in finansman›n özel bütçeli kurumlar›n
kendi öz kaynaklar›ndan karfl›land›¤›n› ifade etmektedir. Di¤erleri de benzer bi-
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çimde ve kolayl›kla anlafl›laca¤› üzere ödeneklerin hangi kaynaktan finanse edildi¤i aç›klanmaktad›r.
Finansman tipi s›n›flama nedir?

EKONOM‹K SINIFLAMA

SIRA S‹ZDE

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Kamu harcamalar›n›n ekonomi üzerindeki etkileri farkl›d›r. Bu nedenle harcamalar›n ekonomik etkilerine göre bir s›n›flama yapmak yararl›d›r. Böyle bir s›n›flaS Oetkilerini
R U
ma, bir yandan hükümetlerin harcama kararlar›n›n ekonomik
bilerek
ekonomiye yön vermelerine olanak sa¤lamaktad›r. Di¤er yandan kamuoyunun
kamu harcamalar› ve hükümet politikalar›n›n sonuçlar›n› izleme
vermekD ‹ Kolana¤›
KAT
tedir. Elbette akademisyenler için de önemli bir bilgi kayna¤› oluflturmaktad›r. Kamu harcamalar›n›n ekonomik s›n›flamas›, devlet faaliyetlerinin millî gelire, ekonoSIRA S‹ZDE
mik sektörlere, gelir da¤›l›m›na etkilerini planlamak ve de¤erlendirmek için yararl› olmaktad›r.
Analitik bütçe s›n›flamas›ndan önce uzun y›llar, ekonomikAMAÇLARIMIZ
s›n›flama olarak “cari”, “yat›r›m” ve “transfer” harcamas› s›n›flamas› yap›lm›flt›r. Cari harcamalar, var
olan ekonomik kapasiteyi kullanmaya yönelik, faydalar› daha çok bir y›l içerisinK ‹ T A P ise var olan
de ç›kan ve nispeten küçük ölçekli harcamalard›r. Yat›r›m harcamalar›
ekonomik kapasiteyi artt›r›c›, faydalar› uzun y›llar devam eden ve daha çok büyük
ölçekli harcamalard›r. Bilindi¤i üzere cari ve yat›r›m harcamalar›n›n toplam› “gerE L E V ‹ Z Y O N oluflturçek harcamalar›” veya “mal ve hizmet sat›n al›m›na yönelen Tharcamalar›”
maktad›r. Transfer harcamalar› ise ilk etki olarak var olan kapasiteyle iliflkisi olmayan ancak harcand›¤›nda ekonomik etkileri ortaya ç›kan ve karfl›l›ks›z sat›n alma
gücünün el de¤iflmesine neden olan harcamalard›r.
‹NTERNET
Analitik bütçe s›n›flamas›nda da bu ayr›m› görmek mümkündür. Cari ve sermaye harcamas› ayr›m›nda afla¤›daki biçimde yap›lm›flt›r. Cari harcama: sermaye varl›klar› veya sermaye varl›klar›n›n üretiminde kullan›lacak mal veya hizmetler için
yap›lan harcamalar d›fl›nda kalan karfl›l›kl› ödemeler ile al›c›lar›n mali sermayesinin
art›r›lmas› d›fl›ndaki amaçlarla yap›lan karfl›l›ks›z ödemeleri kapsamaktad›r.
Personel için yap›lan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlar›yla
belirlenmifl asgari de¤eri aflmayan ve/veya normal ömrü bir y›l veya bir y›ldan daha uzun olmayan mal ve hizmet al›mlar› ve faiz giderleri “cari giderleri” oluflturmaktad›r. Cari nitelikli mal ve hizmet al›mlar›n›n finansman› amac›yla yap›lan karfl›l›ks›z ödemeler de “cari transferler” olarak adland›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla cari giderler ile cari transferlerin toplam› “toplam cari giderler” olarak ifade edilmektedir.
Sermaye harcamas› ise, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ve gayri maddi aktiflerin al›nmas› için yap›lan ödemeleri veya bu amaçlarla yap›lan karfl›l›ks›z
transferleri kapsamaktad›r.
Ayn› zamanda mevcut sabit sermaye varl›klar›n› gelifltirmek, ekonomik ömürlerini uzatmak, verimlerini art›rmak, performanslar›n› gelifltirmek veya yeniden yap›land›rmak amac›yla yap›lan harcamalar da yat›r›m olarak nitelendirilmektedir.
Analitik bütçe s›n›fland›rmas›nda, her y›l bütçe kanunlar›nda belirlenmifl asgari de¤eri aflan ve normal ömrü bir y›ldan daha uzun olan mal ve hizmet al›mlar› “sermaye giderleri” dir. Sermaye nitelikli mal ve hizmet al›mlar›n›n finansman› amac›yla yap›lan karfl›l›ks›z transferler ise “sermaye transferleri” olarak adland›r›lm›flt›r. Bu
iki harcaman›n toplam› ise “toplam sermaye giderleri”ni oluflturmaktad›r.

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Analitik bütçe s›n›flamas›ndan önce borçlanma ifllemleri bütçe d›fl›nda yürütülürken uluslararas› s›n›fland›rmalara uyum sa¤lamak üzere borç ifllemleri de bütçe
içerisine al›nmas› gere¤i duyulmufltur. Bu nedenle bütçe s›n›fland›rmas› kapsam›na
al›narak bu alandaki eksiklik giderilmifltir. Bu tür ödemeler nihai olarak bir gider olmad›¤› için giderler toplam›na dâhil edilmemektedir.
SIRA S‹ZDE

4

D Ü fi Ü N6.15
EL‹M
Tablo
Ekonomik
S›n›fland›rma
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Ekonomik s›n›flaman›n
SIRA S‹ZDE yararlar›n› aç›klayabilir misiniz?
D Ü fi Ü N E L ‹ M

I

EKONOM‹K SINIFLANDIRMA

01

PERSONEL G‹DERLER‹

02

SOSYAL GÜVENL‹K KURUMLARINA DEVLET PR‹M‹ G‹DERLER‹

03

MAL VE H‹ZMET ALIM G‹DERLER‹

04

FA‹Z G‹DERLER‹

S O R U

D‹KKAT

N N
05

SIRATRANSFERLER
S‹ZDE
CAR‹

06

SERMAYE G‹DERLER‹

07

AMAÇLARIMIZ
SERMAYE
TRANSFERLER‹

08

BORÇ VERME

09

K ‹ TÖDENEKLER
A P
YEDEK

Tablo 6.15 ve Tablo 6.16 analitik bütçe s›n›flamas›n›n birinci ve ikinci düzeyini
T E L E V ‹ Birinci
Z Y O N düzeyde, dokuz s›n›flama yap›lm›flt›r.
göstermektedir.
Personel giderleri, kamu personelinin bordroya dayal› olarak nakden yap›lan
ödemeleri kapsamaktad›r. Ayni nitelikteki personel ödemeleri “mal ve hizmet al›m
giderleri” olarak
Devletin iflveren olarak sosyal güvenlik ku‹ N T E R Nnitelendirilmektedir.
ET
rumlar›na ödedi¤i primler ise “sosyal güvenlik kurumuna Devlet primi giderleri”
olarak kay›t edilmektedir. ‹kinci düzeyde ise Tablo 6.16’da görülece¤i üzere kamu
çal›flanlar›n›n türleri yer almaktad›r.
Sosyal Güvenlik kurumlar›na devlet primi giderlerinde ise, emeklilik sigortas›na iliflkin, Sosyal Güvenlik Kurumuna iflveren hissesi olarak ödenecek her türlü
sosyal güvenlik primleri, iflsizlik sigortas› primleri ve sa¤l›k sigortas› primleri yer
almaktad›r. ‹kinci düzeyde yine kamu çal›flanlar›n›n türlerine göre bir s›n›flama
yap›lm›flt›r.
Mal ve Hizmet Al›m Giderleri, büro malzemesi al›mlar›, kira, yak›t, elektrik ödemeleri, rutin bak›m-onar›m ödemelerini, haberleflme giderlerini, yolluklar›, ulaflt›rma
giderlerini, kapsamaktad›r. ‹kinci düzeyde ise üretime ve tüketime yönelik harcamalar, yolluklar, hizmet al›mlar›, bak›m onar›m giderleri gibi harcama türleri yer alm›flt›r.
Faiz giderleri, ödünç al›nan paran›n kullan›m› karfl›l›¤›nda verilen paralard›r.
Böyle tan›mland›¤›nda borçlar›n anapara geri ödemeleri ve borçlanma için ödenen
komisyonlar ve bono ya da tahvil ihraç giderlerinden farkl›d›r. Borçlanmaya iliflkin
bu tür komisyon ve ihraç giderleri ise “mal ve hizmet al›mlar›” içerisinde de¤erlendirilmektedir. ‹kinci düzeyde ise iç ve d›fl borç faizleri ile iskontolu borçlar›n iskonto giderleri ve kamu kurumlar›na ödenen faizleri kapsamaktad›r.
Cari transferler de sermaye birikimi hedeflemeyen cari nitelikli mal ve hizmet
al›mlar›nda kullan›lmak amac›yla karfl›l›ks›z olarak yap›lan harcamalard›r. Ayni
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transferler analitik bütçe s›n›fland›rmas›n›n kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Cari transferler, kimin yararland›¤›na göre de¤il kime ödendi¤ine göre s›n›fland›r›lmaktad›r.
‹kinci düzeyde cari transferler, görev zararlar›n›, hazine yard›mlar›n›, hane halk›na
yap›lan ödemeleri, sosyal güvenlik kurumlar›na, yurtd›fl›na yap›lan transferleri ve
kâr (kazanç) amaçl› olmayan kurumlara yap›lan transferleri içermektedir.
Sermaye giderleri, daha önce aç›kland›¤› gibi, sabit sermaye al›mlar›, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin al›m› için yap›lan ve devlet mal varl›¤›n› art›ran
ödemelerdir. Sermaye giderleri her y›l bütçe kanunlar›yla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmal›d›r ve kullan›m süreleri bir y›ldan daha uzun olmal›d›r.
Sermaye transferleri, yine yukar›da aç›kland›¤› üzere, bütçe d›fl›na sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansman›nda kullan›lmak amac›yla yap›lan karfl›l›ks›z ödemelerdir. ‹kinci düzeyde, yurt içine ve yurt d›fl›na sermaye transferi s›n›flamas› yap›lm›flt›r.
Borç verme ise herhangi bir mali hakka dayanan veya devletin teflebbüs mülkiyetinde hisse kat›l›m›na neden olan ve likidite yönetimi veya kazanç sa¤lama
amaçlar› d›fl›nda kamusal amaçlarla yap›lan ödemeleri kapsamaktad›r. Borçlar›n
tahsilat›ndan veya devletin elindeki hisselerin sat›fl›ndan elde edilen gelirler ise verilen borçlardan düflülerek kaydedilmeyecek, bütçe ilkelerinden genellik ilkesinin
bir gere¤i olan gayrisafilik prensibine göre “gelirlerin ekonomik s›n›fland›rmas›”
yer almaktad›r.
Son olarak ne GFS’de ne de ESA 95’te yer alan, ancak Türk mali sisteminde
uzun süre uygulanm›fl olan ve kamu mali yönetimini kolaylaflt›ran yedek ödenekler yer almaktad›r. Ünite 8’de ayr›nt›lar› verilen yedek ödenek uygulamas›, bütçede mali y›lbafl›nda öngörülemeyen hizmetlerin için veya y›l içi beklenmedik geliflmeler sonucu tahminlerdeki sapmalara karfl›l›k, kamu hizmetlerinin devam›n› sa¤lamak amac›yla güvence olarak ayr›lan ödeneklerdir. Sadece Maliye Bakanl›¤› bütçesinde yer almaktad›r. Merkezî yönetim bütçesinin d›fl›nda kalan idareler ise kendi bütçeleri içinde yedek ödeneklere yer verebilmektedir.
I

II

01

EKONOM‹K SINIFLANDIRMA II. DÜZEY
PERSONEL G‹DERLER‹

01

1

MEMURLAR

01

2

SÖZLEfiMEL‹ PERSONEL

01

3

‹fiÇ‹LER

01

4

GEÇ‹C‹ PERSONEL

01

5

D‹⁄ER PERSONEL

01

7

M‹LLETVELLER‹

01

8

CUMHURBAfiKANI ÖDENE⁄‹

02

SOSYAL GÜVENL‹K KURUMLARINA DEVLET PR‹M‹ G‹DERLER‹

02

1

MEMURLAR

02

2

SÖZLEfiMEL‹ PERSONEL

02

3

‹fiÇ‹LER

02

4

GEÇ‹C‹ PERSONEL

02

5

D‹⁄ER PERSONEL

Tablo 6.16
Ekonomik
S›n›fland›rma II.
Düzey

110

Devlet Bütçesi

02

7

03

M‹LLETVEK‹LLER‹
MAL VE H‹ZMET ALIM G‹DERLER‹

03

1

ÜRET‹ME YÖNEL‹K MAL VE MALZEME ALIMLARI

03

2

TÜKET‹ME YÖNEL‹K MAL VE MALZEME ALIMLARI

03

3

YOLLUKLAR

03

4

GÖREV G‹DERLER‹

03

5

H‹ZMET ALIMLARI

03

6

TEMS‹L VE TANITMA G‹DERLER‹

03

7

MENKUL MAL, GAYR‹MADD‹ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G‹DERLER‹

03

8

GAYR‹MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G‹DERLER‹

03

9

TEDAV‹ VE CENAZE G‹DERLER‹

04

FA‹Z G‹DERLER‹

04

1

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ‹Ç BORÇ FA‹Z G‹DERLER‹

04

02

D‹⁄ER ‹Ç BORÇ FA‹Z G‹DERLER‹

04

3

DIfi BORÇ FA‹Z G‹DERLER‹

04

4

‹SKONTO G‹DERLER‹

04

5

KISA VADEL‹ NAK‹T ‹fiLEMLERE A‹T FA‹Z G‹DERLER‹

05

CAR‹ TRANSFERLER

05

1

GÖREV ZARARLARI

05

2

HAZ‹NE YARDIMLARI

05

3

KÂR (KAZANÇ) AMACI GÜTMEYEN KURULUfiLARA YAPILAN TRANSFERLER

05

4

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

05

5

DEVLET SOSYAL GÜVENL‹K KURUMLARINDAN HANE HALKINA

05

6

YURTDIfiINA YAPILAN TRANSFERLER

06

SERMAYE G‹DERLER‹

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

06

2

MENKUL SERMAYE ÜRET‹M G‹DERLER‹

06

3

GAYR‹ MADD‹ HAK ALIMLARI

06

4

GAYR‹MENKUL ALIMLARI VE KAMULAfiTIRMASI

06

5

GAYR‹MENKUL SERMAYE ÜRET‹M G‹DERLER‹

06

6

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM G‹DERLER‹

06

7

GAYR‹MENKUL BÜYÜK ONARIM G‹DERLER‹

06

8

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIfiINDA)

06

9

D‹⁄ER SERMAYE G‹DERLER‹

07

SERMAYE TRANSFERLER‹
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07

1

YURT ‹Ç‹ SERMAYE TRANSFERLER‹

07

2

YURT DIfiI SERMAYE TRANSFERLER‹

08

BORÇ VERME

08

1

YURT ‹Ç‹ BORÇ VERME

08

2

YURT DIfiI BORÇ VERME

09

YEDEK ÖDENEKLER

09

1

PERSONEL G‹DERLER‹N‹ KARfiILAMA ÖDENE⁄‹

09

2

KUR FARKLARINI KARfiILAMA ÖDENE⁄‹

09

3

YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENE⁄‹

09

4

ÖNGÖRÜLMEYEN G‹DERLER ÖDENE⁄‹

09

5

DEPREM G‹DERLER‹N‹ KARfiILAMA ÖDENE⁄‹

09

6

YEDEK ÖDENEK

09

7

YEN‹ KURULACAK DA‹RE VE ‹DARELER‹N ‹HT‹YAÇLARINI KARfiILAMA
ÖDE.

09

8

MÜLTEC‹ VE GÖÇMEN G‹DERLER‹ ÖDENE⁄‹

09

9

D‹⁄ER YEDEK ÖDENEKLER

GEL‹R‹N EKONOM‹K SINIFLAMASI
Kamu gelirlerin ekonomik s›n›flamas›, analitik bütçe öncesinden çok farkl›laflmam›flt›r. Kamu gelirlerinin ekonomik kaynaklar›na göre bir s›n›flama yap›lm›flt›r. S›n›flama dört düzeyli yap›lm›flt›r. Tablo 6.17, gelirin ekonomik s›n›flamas›n›n ilk iki
düzeyini göstermektedir. Birinci düzeyde dokuz gelir kayna¤› s›n›fland›r›lm›flt›r. En
önemli kaynak olarak bilinen vergi gelirleri, gelir üzerinden, sosyal güvenlikten,
mülkiyet üzerinden mal ve hizmetlerden, uluslararas› ticaretten al›nan vergiler olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Örne¤in gelir üzerinden al›nan vergi olarak gelir ve kurumlar vergisi yer almaktad›r. Mal ve hizmetler üzerinden al›nan vergi olarak ise katma de¤er vergisi ve özel tüketim vergisi örnek gösterilebilir.
Gelirin ekonomik s›n›flamas› neye dayal› olarak yap›lm›flt›r?

I

II

01

SIRA S‹ZDE

5

NEL‹M
GEL‹R‹N EKONOM‹K SINIFLANDIRMASID ÜII.fi ÜDÜZEY

Vergi Gelirleri
1

Gelir, kâr ve sermaye kazançlar› üzerinden al›nan vergiler

2

Sosyal Güvenlik Katk› Paylar›

3

Mülkiyet üzerinden al›nan vergiler

4

Dahilde Al›nan Mal ve Hizmet Vergileri

5

Uluslararas› Ticaret ve Muamelelerden Al›nan Vergiler

6

Di¤er Vergiler

7

Vergi Gelirlerinden Al›nan Paylar

8

‹dari Harçlar ve Ücretler, Sanayi D›fl› Ar›zi Sat›fllar

S O R U

Tablo 6.17D Ü fi Ü N E L ‹ M
Gelirin Ekonomik
S›n›fland›rmas› II.
S O R U
Düzey
D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

SIRA S‹ZDE

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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02

Vergi D›fl› Gelirler
1

Teflebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2

Mali Olmayan Teflekkül ve Kamu Mali Kurulufllar›ndan Gelirler

3

Di¤er Mülkiyet Gelirleri

5

Para Cezalar› ve Cezalar

6

Çeflitli Vergi D›fl› Gelirler

7

Kifli ve Kurumlardan Al›nan Paylar

03

Sermaye Gelirleri
1

Sabit Sermaye Varl›klar›n›n Sat›fl›

2

Stoklar›n Sat›fl›

3

Arazi ve Maddi Olmayan Varl›klar›n Sat›fl›

4

De¤erli Ka¤›tlar›n Sat›fl›

04

Al›nan Ba¤›fl ve Yard›mlar
1

Yurt D›fl›ndan

2

Milli ‹darelerin Di¤er Düzeylerinden

3

Di¤er Bütçelerden

4

Kurumlardan ve Kiflilerden Al›nan Yard›m ve Ba¤›fllar

5

Proje Yard›mlar›

6

Özel Gelirler

08

Alacaklardan Tahsilatlar
1

Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat

2

Yurtd›fl› Alacaklardan Tahsilat

09

Red ve ‹adeler (-)
1

Vergi Gelirleri

2

Vergi D›fl› Gelirler

3

Di¤er Red ve ‹adeler
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Özet
Analitik bütçe s›n›flamas›, 1995 y›l›nda kamunun yeniden yap›land›r›lmas›n› amaçlayan Kamu Mali Yönetim
Projesi kapsam›nda gelifltirilen bir bütçe s›n›fland›rmas›d›r. IMF’nin gelifltirdi¤i GFS (Government Finance
Statistics) Devlet Mali ‹statistikleri temel al›nm›flt›r. Analitik bütçe s›n›flamas› 1998 y›l›nda tamamlanm›fl ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan tavsiye edilen ESA’95 (European
System of ‹ntegrated Economic Accounts) standard›na
uygun hâle getirilmifltir. 2003 y›l› bütçe haz›rl›k sürecinde tüm kurulufllara analitik bütçe s›n›flamas› yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
Analitik bütçe s›n›flamas›, afla¤›daki s›n›flamalar› kapsamaktad›r:
• Harcama s›n›flamas›, dört s›n›flamadan oluflmaktad›r; kurumsal s›n›flama, fonksiyonel s›n›flama, finansman tipi s›n›flamas›, ekonomik s›n›flama.
• Gelirin ekonomik s›n›flamas› da yine analitik bütçe
s›n›flamas› içerisinde yer almaktad›r.
Kurumsal s›n›flamada kamu kesiminin idari yap›s› esas
al›nmaktad›r. Bu idari yap› içerisindeki yetki ve sorumluluklar› aç›kl›¤a kavuflturmay› amaçlamaktad›r. ‹dari
yap› içerisinde, hiyerarflik olarak kimlerin kimlere karfl›
sorumlu oldu¤u, kimlerin siyasi sorumluluklar›n›n bulundu¤unu belirler. Kurumsal s›n›flama ayn› zamanda
benzer kurumlardaki ayn› yetki ve sorumluluklar› tafl›yan birimler aras›nda da karfl›laflt›rma yapmaya olanak
sa¤lamaktad›r.
Fonksiyonel s›n›flama, kamu kesiminin vermifl oldu¤u
hizmetlerin türlerini esas almaktad›r. Bu s›n›flamayla
kamu kesiminin hangi tür harcamalara, ne kadar kaynak ay›rd›¤› görülebilmektedir. Hükümetlerin, hizmetlerin önceliklerini yapmas›na, öncelik s›n›flamas›n›n üstünde bulunan hizmetlere daha fazla kaynak ay›rabilme
olanak vermektedir. Ayr›ca uluslararas› karfl›laflt›rma
yapmam›za da izin vermektedir. Kamuoyunun hükümet faaliyetleriyle ilgili bilgilenmesine de olanak sa¤lar.
Ayr›ca fonksiyonel s›n›flama, devlet faaliyetlerinin maliyetlerini de göstermektedir.
Finansman tipi s›n›flamas›, merkezî devlet tan›m›na giren bütün kurumlar› kapsayabilmek amac›yla yap›lan
bir s›n›flamad›r. Bu s›n›flama bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildi¤ini göstermektedir.

Ekonomik s›n›flama ise bir yandan hükümetlerin harcama kararlar›n›n ekonomik etkilerini bilerek ekonomiye
yön vermelerine olanak sa¤lamaktad›r. Di¤er yandan
kamuoyunun kamu harcamalar› ve hükümet politikalar›n›n sonuçlar›n› izleme olana¤› vermektedir. Elbette
akademisyenler için de önemli bir bilgi kayna¤› oluflturmaktad›r. Kamu harcamalar›n›n ekonomik s›n›flamas›, devlet faaliyetlerinin millî gelire, ekonomik sektörlere, gelir da¤›l›m›na etkilerini planlamak ve de¤erlendirmek için yararl› olmaktad›r.
Gelirin ekonomik s›n›flamas›, kamu gelirlerinin ekonomik kaynaklar›na göre bir s›n›flama yap›lm›flt›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Analitik bütçe s›n›flamas›ndaki ekonomik s›n›flamada I. Düzeyinde afla¤›dakilerden hangisi yer almamaktad›r?
a. Cari harcama
b. Cari transferler
c. Sermaye giderleri
d. Borç verme
e. Faiz giderleri

6. Kamu harcamalar›n›n gelir da¤›l›m› üzerindeki etkilerini afla¤›daki s›n›flardan hangisine bakarak tahmin
edilebilir?
a. Kurumsal s›n›flama
b. Ekonomik s›n›flama
c. ‹fllevsel s›n›flama
d. Finansman türü s›n›flamas›
e. ‹dari-fonksiyonel s›n›flama

2. Analitik bütçe s›n›flamas› afla¤›daki y›llardan hangisinde tüm kurulufllara uygulanm›flt›r?
a. 2003
b. 2004
c. 2005
d. 2006
e. 2007

7. Afla¤›dakilerden hangisi ekonomik s›n›flamada öngörülmeyen hizmetler için ihtiyat olarak konulan s›n›flamad›r?
a. Yedek ödenek
b. Cari transferler
c. Sermaye transferi
d. Personel giderleri
e. Borç verme

3. Afla¤›dakilerden hangisi analitik bütçe s›n›flamas›nda, I. Düzey ifllevsel s›n›flama içerisinde yer almaz?
a. Sermaye transferi hizmetleri
b. Savunma hizmetleri
c. Sa¤l›k hizmetleri
d. Çevre koruma hizmetleri
e. Genel kamu hizmetleri

8. Afla¤›dakilerden hangisi gelirin ekonomik s›n›flamas› içerisinde yer almaz?
a. Al›nan ba¤›fl ve yard›mlar
b. Vergi gelirleri
c. Vergi d›fl› gelirler
d. Sermaye gelirleri
e. ‹ç borç gelirleri

4. Bütçe uygulamas›nda idari ve siyasi sorumluklar›n›n
belirlemesi amac›yla analitik bütçe s›n›flamas› içerisinde afla¤›dakilerden hangisine yer verilmifltir?
a. Finansman türü s›n›flamas›
b. Ekonomik s›n›flama
c. ‹fllevsel s›n›flama
d. Kurumsal s›n›flama
e. ‹dari-fonksiyonel s›n›flama

9. Analitik bütçe uygulamas› afla¤›daki uluslararas› s›n›fland›rmalardan hangisiyle uyumlaflt›r›lm›flt›r?
a. Government Finance Statistics
b. Standart National Accounts 93
c. The Uniform Chart Of Accounts
d. Cash based accounts
e. Accrual accounting

5. Devlet faaliyetlerine göre yap›lan analitik bütçe s›n›flamas› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kurumsal s›n›flama
b. Ekonomik s›n›flama
c. ‹fllevsel s›n›flama
d. Finansman türü s›n›flamas›
e. ‹dari-fonksiyonel s›n›flama

10. “Personel Giderleri” afla¤›daki analitik bütçe s›n›flamas›ndan hangisinde yer almaktad›r?
a. Kurumsal s›n›flama
b. Ekonomik s›n›flama
c. ‹fllevsel s›n›flama
d. Finansman türü s›n›flamas›
e. ‹dari-fonksiyonel s›n›flama

6. Ünite - Analitik Bütçe S›n›flamas›
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Yaflam›n ‹çinden
2005 bütçesi
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, 2005 y›l›nda ve izleyen y›llarda borçlar›n sürdürülebilirli¤ini sa¤layacak faiz d›fl› fazla verilmesi uygulamas›n›n devam edece¤ini
belirtti.
Erdo¤an aç›klamas›na flöyle devam etti: “Kamu harcamalar›nda etkinlik ve verimlili¤in art›r›lmas›, mali disiplinin güçlendirilmesi, vergi politikalar›n›n daha sa¤l›kl›
uygulanabilmesi için vergi idaresinin yeniden yap›land›r›lmas›, vergi taban›n›n geniflletilmesi ve kay›t d›fl›
ekonominin önlenmesi konusunda gerekli bütün tedbirler al›nacakt›r” dedi.
.......
BÜTÇE, HER YIL YEN‹ B‹R YAKLAfiIMLA
HAZIRLANACAK
Gerçeklefltirilen reformlar›n bütçeleme anlay›fl›na da
yans›yaca¤›n› ve buna paralel olarak her yeni bütçenin
yeni bir yaklafl›mla haz›rlanaca¤›n› vurgulayan Baflbakan Erdo¤an, “Devletimizin sahip oldu¤u imkanlar›n ve
halk›m›zdan toplanan vergilerin en etkin bir flekilde kullan›lmas› ve azami seviyede hizmete dönüflebilmesi için,
geliflmifl ülkelerde uygulanmakta olan stratejik planlama
ve performansa dayal› bütçelemeye geçilmesi konusundaki çal›flmalar›m›za devam edilecektir” dedi.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uyar›nca 2006 y›l› bütçesi ile birlikte orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde çok y›ll› bütçeleme sürecine girilece¤ini dile getiren Erdo¤an, 2005 y›l› bütçesinin Yeni Türk Liras›’n›n uyguland›¤› ilk bütçe olaca¤›n› da an›msatt›.
Erdo¤an ayr›ca flunlar› kaydetti: “Devlet harcamalar›n›n
kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik analizlerinin uluslararas› standartlara göre yap›labilmesine imkan sa¤lamak amac›yla, 2003 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz pilot uygulamalar› takiben 2004 y›l› bafl›ndan itibaren tüm genel ve katma bütçeli kurulufllarda analitik bütçe s›n›fland›rmas› uygulamas›na geçilmifltir. Bu çerçevede an›lan kurulufllar, geçen y›l oldu¤u gibi 2005 y›l› bütçe tekliflerini de Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanacak Bütçe Haz›rlama Rehberi’nde yer alacak olan analitik bütçe s›n›fland›rmas› esaslar›na göre yapacaklard›r.
2005 y›l›nda analitik bütçe s›n›fland›rmas› ile tahakkuk
esasl› muhasebe sisteminin konsolide bütçeli kurulufllar
d›fl›ndaki kamu kurum ve kurulufllar›na da yayg›nlaflt›r›lmas› yönündeki çal›flmalara devam edilecektir. Yap›l-

makta olan yap›sal reformlara paralel olarak, konsolide
bütçeden kaynak alan her bir kurumun, 2005 y›l› bütçe
çal›flmalar›nda kurulufl amaçlar›n› esas almas›, hizmet
mükerrerliklerine yol açmamas›, yapmakta oldu¤u hizmetlerin devam›na gerek duyulmas› halinde ise, sadece
öncelikli ve temel hizmetlerin yürütülmesi için gerekli
ödenek talebinde bulunmas› esas olacakt›r. Genel ve
katma bütçeli kurulufllar, 2005 y›l› ödenek tekliflerini
Yüksek Planlama Kurulu Karar› ile belirlenen makroekonomik büyüklükler ve ödenek teklif tavanlar› içinde kalmak suretiyle haz›rlayacaklard›r. Belirlenen ödenek tavanlar›, gösterge niteli¤inde olup, kurum ve kurulufllar›n ihtiyaçlar› ve bütçe imkanlar› çerçevesinde
Maliye Bakanl›¤› ve Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› ile yap›lacak görüflmeler sonucunda yeniden belirlenebilecektir. 2005 y›l› bütçe haz›rl›k çal›flmalar›na
kat›lacak olan personel ve kurumlara, yorucu bütçe sürecinde üzerlerine düflen görevi en iyi flekilde yerine
getirecekleri inanc›yla baflar›lar diler, bilgi ve gere¤ini
önemle arz ve rica ederim”.
Kaynak: www.gazetevatan.com.tr 20.07.2004

”

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a
2. b
3. a
4. d
5. c
6. b
7. a
8. e
9. a
10. b

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ekonomik S›n›flama”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Analitik Bütçe S›n›flamas›” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹fllevsel S›n›flama” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Kurumsal S›n›flama”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “‹fllevsel S›n›flama” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ekonomik S›n›flama”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ekonomik S›n›flama”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Gelirin Ekonomik S›n›flamas›” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Analitik Bütçe S›n›flamas›” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Ekonomik S›n›flama”
konusunu gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Kamu kesiminin idari yap› içerisindeki yetki ve sorumluluklar›n› aç›kl›¤a kavuflturmay› amaçlamaktad›r. ‹dari
yap› içerisinde, hiyerarflik olarak kimlerin kimlere karfl›
sorumlu oldu¤u, kimlerin siyasi sorumluluklar›n›n bulundu¤unu belirler. Kurumsal s›n›flama ayn› zamanda
benzer kurumlardaki ayn› yetki ve sorumluluklar› tafl›yan birimler aras›nda da karfl›laflt›rma yapmaya olanak
sa¤lamaktad›r.

Aktan, H. B. Türk Kamu Mali Yönetiminde Saydaml›k,
Vergi Dünyas› Dergisi, Say›:298, 2006.
Analitik Bütçe S›n›fland›rmas› E¤itim El Kitab›, 2000.
Ayy›ld›z Ebru, Yeni Bütçe Kodlamas›: Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›, Vergi Raporu Dergisi, Y›l:13, Say›:73,
Vergi Denetmenleri Derne¤i Yay›n›, Ekim-Kas›m
2004.
Cura, Serkan, Türkiye’de Mali fieffafl›¤› Sa¤lamaya Yönelik Bir Uygulama, Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›,
Celal Bayar Üniversitesi, ‹‹BF Dergisi, XVIII/ 1, 2003.
Çöker Fikret, Yerel Yönetimler- Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esasl› Muhasebe Sistemi, Mali Yönetim ve
Denetim Yay›nlar›, Ankara 2006.
Hancer Selcen N., Ekonomik Kodlama Aç›s›ndan Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›, Bütçe Dünyas› Dergisi, Say›:16, Cilt:2, 2006.
IMF, Government Finance Statistics Manual 2001,
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/
pdf/all.pdf
Kocabafl Bilal, Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›, Mali K›lavuz Dergisi, Y›l:7, Say›:26, Muhasebat Kontrolörleri
Derne¤i Yay., Ankara, Ekim-Aral›k 2004.
Maliye Bakanl›¤›, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü, Yeni Bütçe Kod Yap›s› E¤itim El Kitab› (GFS
2001), Ankara, May›s, 2001.
Maliye Bakanl›¤›, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü, 2012 - 2014 Dönemi Bütçe Haz›rlama Rehberi,
Maliye Bakanl›¤›, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü, 2012-2014 dönemi bütçe haz›rl›klar›nda esas al›nacak Analitik Bütçe S›n›fland›rmas›na ‹liflkin Rehber
Mutluer M.Kamil, Erdo¤an ÖNER, Ahmet KES‹K, Bütçe
Hukuku, 3. Bask› ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul, fiubat 2011.
Tosun, Ertan, Program Bütçe ve Bütçe Tecrübesi
Ifl›¤›nda Yeni Bütçe Anlay›fl›, Ekonomik Yorumlar,
Ekim 2004.
Tosun, Ertan, KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹ Devlet Bütçesi
Odakl› Bir Yaklafl›m, Devlet Bütçe Uzmanlar› Derne¤i, Ümit Ofset, Aral›k 2007.

S›ra Sizde 2
Hükümetler aç›s›ndan, hizmetlerin öncelik s›n›flamas›n›n yap›lmas›, öncelik s›n›flamas›n›n üstünde bulunan
hizmetlere daha fazla kaynak ay›rabilme olana¤› vermektedir. Fonksiyonel s›n›flama, uluslararas› karfl›laflt›rma yapmam›za da izin vermektedir. Hükümetlerin hangi hizmetlere öncelik verip hangilerine daha az öncelik
verdi¤i kamuoyu taraf›ndan kolayl›kla izlenebilmekte
ve de¤erlendirilebilmektedir. Fonksiyonel s›n›flama,
devlet faaliyetlerinin maliyetlerini de göstermektedir.
S›ra Sizde 3
Finansman tipi s›n›flama bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildi¤ini göstermektedir. Ayr›ca bu s›n›flama ile “devirli ödenekleri” de izlemek mümkün olmaktad›r.
S›ra Sizde 4
Ekonomik s›n›flama, bir yandan hükümetlerin harcama
kararlar›n›n ekonomik etkilerini bilerek ekonomiye yön
vermelerine olanak sa¤lamaktad›r. Di¤er yandan kamuoyunun kamu harcamalar› ve hükümet politikalar›n›n
sonuçlar›n› izleme olana¤› vermektedir. Elbette akademisyenler için de önemli bir bilgi kayna¤› oluflturmaktad›r. Kamu harcamalar›n›n ekonomik s›n›flamas›, devlet faaliyetlerinin millî gelire, ekonomik sektörlere, gelir da¤›l›m›na etkilerini planlamak ve de¤erlendirmek
için yararl› olmaktad›r.
S›ra Sizde 5
Kamu gelirlerinin ekonomik s›n›flamas›, gelirlerin kaynaklar›na göre yap›lmaktad›r.
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Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçesinin Haz›rlanmas› sürecini aç›klayabilecek,
Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçesinin Uygulanmas› sürecini aç›klayabilecek,
Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçesinin Denetlenmesi sürecini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
Orta Vadeli Program
Orta Vadeli Mali Plan
Bütçe Ça¤r›s›
Yat›r›m Genelgesi
Bütçe Komisyonu
Geçici Bütçe
Ek Bütçe
Ödenek Aktarmalar›
Ödenek Gönderme
Örtülü Ödenek
Yedek Ödenek
Yüklenmeye Giriflilmesi

• Gelecek Y›llara Yayg›n
Yüklenmeler
• Harcama Yetkilisi
• Gerçeklefltirme Görevlileri
• Özel Gelirler
• Ba¤›fl ve Yard›mlar
• Faaliyet Raporlar›
• Kesin Hesap Kanunu
• Genel Uygunluk Bildirimi
• ‹ç Kontrol Ön Mali Kontrol
• Muhasebe yetkilisinin ‹ç Denetim
• D›fl Denetim
• Say›fltay Denetimi

‹çindekiler
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Türkiye’de
Merkezî Yönetim
Bütçeleme Süreci

• G‹R‹fi
• TÜRK BÜTÇE S‹STEM‹NDE
BÜTÇEN‹N HAZIRLANMASI
• MERKEZ‹ YÖNET‹M BÜTÇE
KANUN TASARISININ TÜRK‹YE
BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹’NE
SUNULMASI VE GÖRÜfiÜLMES‹
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Türkiye’de Merkezî
Yönetim Bütçeleme Süreci
G‹R‹fi
Ünite 5’te detaylar› verilen 5018 say›l› Kanun’da Öngörülen Bütçe Türleri; Merkezî
Yönetim Bütçesi Genel Bütçeli Kurum Bütçeleri, Özel Bütçeli kurum bütçeleri ve
Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçelerinden oluflmaktad›r, ayr›ca Sosyal Güvenlik Kurumlar› Bütçesi ve Mahallî ‹dareler Bütçeleri olarak belirlenmifltir. Bu ünitede merkezî yönetim bütçe süreci aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r. Bir baflka deyiflle
merkezî yönetim bütçesinin haz›rlanmas›, parlamentoda onaylanmas›, uygulanmas› ve denetlenmesi aç›klanacakt›r.

TÜRK BÜTÇE S‹STEM‹NDE BÜTÇEN‹N
HAZIRLANMASI
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bütçeyi, belirli bir dönemdeki
gelir ve gider tahminleri ile bunlar›n uygulanmas›na iliflkin hususlar› gösteren ve
usulüne uygun olarak yürürlü¤e konulan belge olarak tan›mlamaktad›r. Bütçe, her
ne kadar bir belge olarak tan›mlanm›fl ise de 1982 Anayasas›’n›n 161. maddesine
göre haz›rlanmas›, uygulamaya konulmas› ve denetlenmesi için kanunlaflmas› gerekmektedir. Bu nedenle her y›l merkezî yönetim bütçe kanunu ç›kar›lmaktad›r.
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunlar›n uygulanmas›na ve yürütülmesine
yetki ve izin veren kanun olarak tan›mlanm›flt›r (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, Md. 15).
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu afla¤›da say›lan maddeleri kapsamaktad›r:
• Y›l› ve izleyen iki y›l›n gelir ve gider tahminleri (üç y›ll›k)
• Bütçe aç›k veya fazlas›n›n tutar› (varsa), ve bu aç›k veya fazlan›n nas›l
kullan›laca¤›
• Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, bir baflka deyiflle vergi harcamalar› cetveli,
• Borçlanma ve garanti s›n›rlar›
• Bütçelerin uygulanmas›nda tan›nacak yetkiler
• Mali y›l içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve k›smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
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• Ba¤l› cetveller olarak 2012 Merkezî Yönetim Bütçesinde flunlar yer alm›flt›r:
- A cetveli, tüm harcamac› kurulufllar›n, analitik bütçe s›n›flamas›na dayal› ödenek miktarlar›n› gösterir.
- B cetveli, 2012 y›l›n tüm gelir kaynaklar›ndan tahsil olunacak miktarlar›n
tahminleri yer al›r.
- C cetveli, merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin gelirlerinin
dayand›¤› temel mevzuat hükümleri yer al›r.
- E cetveli, baz› özel ödeneklerin kullan›m›na ve harcamalara iliflkin esaslar yer al›r.
- F cetveli, 5018 say›l› Kanu’na ekli özel bütçeli ve düzenleyici ve denetSIRA S‹ZDE
leyici
kurumlar›n nakit imkanlar› ile bu imkanlardan harcanmas› öngörülen tutarlar› gösterir.
- H
D Ü cetveli,
fi Ü N E L ‹ M Harc›rah Kanunu hükümleri uyar›nca verilecek gündelik ve
tazminat tutarlar› gösterir.
- ‹ cetveli, çeflitli kanunlara göre Bütçe Kanunu’nda gösterilmesi gereken
S O R U
parasal s›n›rlar› gösterir.
- K cetveli; ek ders, konferans ve fazla çal›flma ücretleri ile di¤er ücret
D‹KKAT
ödemelerinin
tutarlar› verilir.
- M cetveli, Millî E¤itim Bakanl›¤› pansiyon ücretlerini gösterir cetveldir.
- OSIRA
cetveli,
S‹ZDE ordu ihtiyac› için al›nacak hayvanlar›n al›m de¤erlerini gösterir cetveldir.
- P cetveli, motorlu tafl›tlar›n ortalama al›m de¤erlerini ve seferberlik tatbiAMAÇLARIMIZ
kat›na
kat›lacak araçlar›n günlük kira bedellerini gösterir cetveldir.
- T cetveli - kurumlar›n sat›n alacaklar› tafl›tlar›n azami sat›n alma bedellerini gösterir cetveldir.
K ‹ T A P
Ayr› bir tabloda, ayr›ca Merkezî Yönetim kapsam›nda yer alan idarelerin
tafl›t kanununa göre 2012 y›l›nda edinebilecekleri tafl›tlar› da göstermektedir.
TELEV‹ZYON
- V cetveli, kanunlar ve kararnamelerle ba¤lanm›fl vatani hizmet ayl›klar›n› gösterir cetveldir.
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2012 ve önceki
‹ N T E y›llar
R N E T bütçe kanunlar› için http://www.bumko.gov.tr

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE
AMAÇLARIMIZ

Orta Vadeli Program

D Ü fi Ü N E LBütçesinin
‹M
Merkezî Yönetim
haz›rlanma süreci, Kalk›nma Bakanl›¤›n›n haz›rlad›¤›
orta vadeli program›n›n en geç eylül ay›n›n ilk haftas›n›n sonuna kadar Bakanlar
Kurulu taraf›ndan
S O R U görüflülmesi ile bafllar. Orta vadeli program ayn› süre içinde
Resmî Gazete’de yay›mlan›r. Orta vadeli program kalk›nma planlar›, stratejik planlar ve genel ekonomik koflullar›n gerekleri do¤rultusunda makro politikalar›, ilkeD‹KKAT
leri, hedef ve gösterge niteli¤indeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak
flekilde haz›rlan›r. 2011 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikten önce, orta vadeli, program
SIRA S‹ZDE
may›s ay›n›n
sonunda yay›mlanmaktayd›.
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Merkezî Yönetim
Bütçe Kanununun içeri¤ini aç›klayabiliyor musunuz?
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Orta vadeli AMAÇLARIMIZ
program
nedir?
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Orta Vadeli Mali Plan
Orta vadeli mali plan gelecek üç y›la iliflkin gelir ve gider tahminlerini içerir. Bununla birlikte hedeflenen bütçe dengesini, (varsa) aç›k veya fazlan›n nas›l de¤erlendirilece¤i hususlar›n› belirtir. Mali planla ilgili önemli hususlardan biri, kamu
idarelerinin ödenek teklif tavanlar›n›n belirlenmesidir. Böylece kamu idarelerinin
gereksiz yere yüksek ödenek taleplerinin önüne geçilmesi amaçlan›r.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan orta vadeli mali plan, orta vadeli program ile uyumlu olmak zorundad›r. Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan eylül ay›n›n on befline kadar karara ba¤lan›p Resmî Gazete’de yay›mlan›r. Yüksek Planlama Kurulu, Baflbakan›n baflkanl›¤›nda, Bakan ve Baflbakan›n belirleyece¤i di¤er
bakanlardan oluflur. Baflbakan›n bulunmad›¤› toplant›lara Bakan veya Baflbakan›n
belirleyece¤i bir bakan baflkanl›k eder. Kurulun görüflece¤i konular›n mahiyet ve
özelli¤inin gerektirdi¤i durumlarda, Kurula baflkan taraf›ndan di¤er bakanlar ve
kamu görevlileri de ça¤r›labilir. 2011 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikten önce, orta vadeli
mali plan haziran ay›n›n 15’ine kadar yay›nlamak zorundayd›.
Orta vadeli mali plan nedir?

SIRA S‹ZDE

Bütçe Ça¤r›s› ve Yat›r›m Genelgesi

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Maliye Bakanl›¤› ve Kalk›nma Bakanl›¤› kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yat›r›m program›n› haz›rlama sürecini yönlendirmek üzere s›ras›yla Bütçe Ça¤r›s› ve
S O Ryay›mlarlar.
U
Yat›r›m Genelgesi’ni eylül ay›n›n on befline kadar Resmî Gazete’de
Yine ayn› süre zarf›nda Bütçe Ça¤r›s›n›n eki olan Bütçe Haz›rlama Rehberi ve Yat›r›m Genelgesi’nin eki olan Yat›r›m Program› Haz›rlama Rehberi de Resmî GazeD‹KKAT
te’de yay›mlan›r.
Bütçe Haz›rlama Rehberi ve Yat›r›m Program› Haz›rlama Rehberi; bütçe haz›rSIRA S‹ZDE
lanmas›na esas teflkil etmek üzere kamu idarelerinin uymas› gereken
ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartlar›, hesaplama yöntemlerini, bunlara iliflkin olarak kullan›lacak cetvel ve tablo örneklerini ve di¤er bilgileri içerir. AMAÇLARIMIZ

Kamu ‹darelerinde Bütçesinin Haz›rlanmas›

N N

Kamu idareleri merkez ve merkez d›fl› birimlerinin ödenek taleplerini
K ‹ T A Pdikkate alarak gider tekliflerini haz›rlar. Gelir teklifleri ise genel bütçe için Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan, di¤er bütçeler için ilgili idareler taraf›ndan haz›rlan›r. Gelir ve gider tekliflerinin haz›rlanmas›nda;
TELEV‹ZYON
• Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve
esaslar,
• Kalk›nma plan› ve y›ll›k program öncelikleri ile kurumun stratejik planlar›
‹NTERNET
çerçevesinde belirlenmifl ödenek tavanlar›,
• Kamu idarelerinin stratejik planlar› ile uyumlu çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›,
• ‹darenin performans hedefleri, dikkate al›n›r.
Kamu gideri; kanunlar›na dayan›larak yapt›r›lan ifl, al›nan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katk› paylar›, iç ve d›fl borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlar›n›n iskontolu sat›fl›ndan do¤an farklar, ekonomik, mali ve
sosyal transferler, verilen ba¤›fl ve yard›mlar ile di¤er giderleri ifade eder. Kamu
geliri, kanunlar›na dayan›larak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya
benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, tafl›n›r ve tafl›nmazlardan elde edilen
her türlü gelirler ile hizmet karfl›l›¤› elde edilen gelirler, borçlanma araçlar›n›n
primli sat›fl› suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, al›nan

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

122

Devlet Bütçesi

ba¤›fl ve yard›mlar ile di¤er gelirleri ifade eder (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, Md. 3)
Gider ve gelir teklifleri; ekonomik ve mali analiz yap›lmas›na imkân verecek,
hesap verilebilirli¤i ve saydaml›¤› sa¤layacak flekilde Maliye Bakanl›¤›nca uluslararas› standartlara uyumlu olarak belirlenen s›n›fland›rma sistemine göre haz›rlan›r.
Kamu idareleri, stratejik planlar› ile Bütçe Haz›rlama Rehberinde yer alan esaslar
çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak haz›rlar ve yetkilileri taraf›ndan imzalanm›fl olarak en geç eylül ay› sonuna kadar Maliye Bakanl›¤›na
gönderir. Kamu idarelerinin yat›r›m teklifleri, de¤erlendirilmek üzere ayn› süre
içinde Kalk›nma Bakanl›¤›na verilir.
Bütçe teklifleri Maliye Bakanl›¤›’na verildikten sonra, kamu idarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakk›nda görüflmeler yap›labilir. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini üç y›ll›k bütçeleme anlay›fl›, stratejik planlar› ve performans hedefleri ile kurumsal, ifllevsel ve ekonomik s›n›fland›rma sistemine göre
haz›rlarlar (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Md. 17).

MERKEZ‹ YÖNET‹M BÜTÇE KANUN TASARISININ
TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹’NE SUNULMASI
VE GÖRÜfiÜLMES‹
1982 Anayasas›’n›n 161. maddesine göre, devletin ve kamu iktisadi teflebbüsleri d›fl›ndaki kamu tüzel kiflilerinin harcamalar›, y›ll›k bütçelerle yap›l›r ve mali y›l bafllang›c› ile merkezî yönetim bütçesinin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve kontrolü kanunla düzenlenir. Yine ayn› maddeye göre Kanun, kalk›nma planlar› ile ilgili yat›r›mlar veya bir y›ldan fazla sürecek ifl ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Ayn› maddede son olarak Bütçe Kanunu’na bütçe ile ilgili hükümler d›fl›nda
hiçbir hüküm konulamayaca¤› emredilmifltir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 18. maddesine göre, makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç ekim ay›n›n ilk haftas› içinde
Yüksek Planlama Kurulunda görüflülmesinden sonra, Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasar›s› ile millî bütçe tahmin raporu, mali y›lbafl›ndan en az yetmifl befl gün önce Bakanlar Kurulu taraf›ndan Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulur. Ayn› maddenin devam›nda merkezî yönetim bütçe kanun
tasar›s›na, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüflülmesi s›ras›nda dikkate al›nmak
üzere;
• Orta vadeli mali plan› da içeren bütçe gerekçesi,
• Y›ll›k ekonomik rapor,
• Vergi muafiyeti, istisnas› ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle
vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,
• Kamu borç yönetimi raporu,
• Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin son iki y›la ait bütçe gerçekleflmeleri ile izleyen iki y›la ait gelir ve gider tahminleri,
• Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlar›n›n bütçe tahminleri,
• Merkezî yönetim kapsam›nda olmay›p merkezî yönetim bütçesinden yard›m
alan kamu idareleri ile di¤er kurum ve kurulufllar›n listesinin eklenece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.
SIRA S‹ZDE
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TBMM’ne sunulan
bütçe yasa tasar›s›na eklenen belgeler nelerdir?
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Son olarak “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Say›fltay ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, bütçelerini eylül ay› sonuna kadar do¤rudan Türkiye Büyük
Millet Meclisine, bir örne¤ini de Maliye Bakanl›¤›na gönderirler” ifadesine yer
verilmifltir.

Bütçe Komisyonu
Anayasan›n 162. maddesi uyar›nca Bakanlar Kurulu taraf›ndan mali y›l›n bafllang›c›ndan en az yetmifl befl gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan
merkezî bütçe kanun tasar›s› ve millî bütçe tahminlerini gösteren rapor, Bütçe
Komisyonu’nda incelenir. Komisyon k›rk üyeden oluflur. ‹ktidar partisi veya iktidardaki koalisyon partileri en az yirmi befl üyeye sahip olup bu say› siyasi partilerin temsil oranlar›na göre de¤iflebilmektedir. Ayn› flekilde muhalefet partileri de
kalan 15 üyeyi paylafl›rlar. Bütçe Komisyonu metni elli befl gün içinde kabul eder
ve mali y›l›n bafl›na kadar karara ba¤lanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’nda görüflülür.
Meclis Bütçe Komisyonundaki üye say›s› ve da¤›l›m› nas›l belirlenmifltir?
SIRA S‹ZDE
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Genel Kurul

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Meclis üyeleri her bütçenin tümü üzerindeki görüflmeler s›ras›nda,
genel kurulda
kamu idarelerinin bütçeleri ile ilgili düflüncelerini aç›klama hakk›na sahiptir. BütS O Rgörüflme
U
çe kanun tasar›s› bölümler ve de¤ifliklik önergeleri hakk›nda ayr›ca
yap›lmadan okunur ve oylamaya sunulur. Yine ayn› maddeye göre meclis üyeleri genel kurulda tart›fl›lmakta olan bütçe kanun tasar›s›na iliflkin gelir azalt›c› veya gider
D‹KKAT
art›r›c› tekliflerde bulunamazlar.
Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek miktar›n s›n›r›n›
SIRA S‹ZDE
gösterir.
Harcanabilecek miktar s›n›r›n›n Bakanlar Kurulu Karar› ile afl›labilece¤ine dair
bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname ile
AMAÇLARIMIZ
bütçede de¤ifliklik yapma yetkisi verilemez. Cari y›l bütçesindeki ödenek art›fl›n›
öngören de¤ifliklik tasar›lar›nda ve cari ve ileriki y›l bütçelerine mali yük getirecek
nitelikteki kanun tasar› ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karfl›layabilecek
mali
K ‹ T A P
kaynak gösterilmesi zorunludur (1982 Anayasas›, Md. 163).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasar›s›n›n metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibar›yla
T E Lgörüflür
E V ‹ Z Y O Nve bölümler hâlinde oylar, merkezî yönetim bütçe kanunu mali y›lbafl›ndan önce Resmî Gazete’de yay›mlan›r.
Ayr›ca kamu yat›r›m program›, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na uygun ola‹ N T Eyürürlü¤e
RNET
rak Kalk›nma Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlan›r ve an›lan Kanunun
girdi¤i
tarihten itibaren on befl gün içinde Bakanlar Kurulu Karar› olarak Resmî Gazete’de
yay›mlan›r.
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Geçici Bütçe
Devletin faaliyetlerinin kesintisiz yürüyebilmesi için her y›l Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun oluflturulup yürürlü¤e konulmas› flartt›r. Ancak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 19. maddesine göre zorunlu nedenlerle Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun süresinde yürürlü¤e konulamamas› hâlinde, geçici bütçe
kanunu ç›kar›l›r. Daha önce ülkemizde bütçe tasar›s›n›n reddi (1965, 1970 y›llar›n-
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da) veya yetifltirilememesi (1974, 1988, 1992, 1996, 2003 y›llar›nda) dolay›s›yla geçici bütçe uygulamas›na baflvurulmufltur.
Kanunda öngörülen flekliyle geçicibütçe uygulamas› alt› ay› geçemez. Geçici
bütçe ödenekleri, bir önceki y›l bütçe bafllang›ç ödeneklerinin belirli bir oran› esas
al›narak belirlenir. Cari y›l bütçesinin yürürlü¤e girmesiyle geçici bütçe uygulamas› sona erer ve o tarihe kadar yap›lan harcamalar ve giriflilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari y›l bütçesine dâhil edilir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

6

Geçici bütçeSIRA
nedir?
S‹ZDE

BÜTÇEN‹N UYGULANMASI SÜREC‹

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bütçenin haz›rlanmas›n›
sürecini, ikinci ad›m olarak, uygulanmas› süreci takip etmektedir. Afla¤›da uygulanma sürecinin ad›mlar› ele al›nm›flt›r.

S O R U

S O R U

Ödenekler
D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nda bütçenin uygulama esaslar› bafll›¤› alD‹KKAT
t›nda bütçe ödeneklerinin kullan›m› ile ilgili esaslar düzenlenmifltir. 20. maddede
düzenlenen esaslar flöyle s›ralanm›flt›r:
SIRA S‹ZDE
• Genel
bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri, ayr›nt›l› harcama programlar›n›
haz›rlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl›¤›na gönderir. Bütçe ödenekleri,AMAÇLARIMIZ
Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlamas› da dikkate al›narak vize edilen ayr›nt›l› harcama programlar› ve serbest b›rakma oranlar›na göre kullan›l›r.
• ÖzelKbütçeli
‹ T A Pidareler ve sosyal güvenlik kurumlar› ayr›nt›l› finansman programlar›n› haz›rlar ve harcamalar›n› bu programa uygun olarak yapar.
• Ayr›nt›l› harcama ve finansman programlar›n›n haz›rlanmas›na, vize edilmesine,T Euygulanmas›na
ve uygulaman›n izlenmesine dair usul ve esaslar MaliLEV‹ZYON
ye Bakanl›¤›nca belirlenir.
• Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz.
Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar do¤rultusunda y›l› içinde
‹ N Tsat›n
E R N Eal›nan
T
yapt›r›lan ifl,
mal ve hizmetler ile di¤er giderlerin karfl›lanmas›nda kullan›l›r. Ancak ait oldu¤u mali y›lda ödenemeyen ve emanet hesab›na al›namayan
zamanafl›m›na u¤ramam›fl geçen y›llar borçlar› ile ilama ba¤l› borçlar, ilgili kamu
idaresinin cari y›l bütçesinden ödenir.
• Cari y›lda kullan›lmayan ödenekler y›lsonunda iptal edilir.
• Genel veya k›smi seferberlik, savafl ilan› veya Bakanlar Kurulu Karar› ile zorunlu askerî haz›rl›klar›n yap›ld›¤› ola¤anüstü hâllerde Millî Savunma Bakanl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek toplamlar› afl›lmamak flart›yla, birlefltirilerek kullan›labilir. Bu durumda da mevcut ödeneklerin yeterli olmamas› hâlinde toplam ödenek tutar›n›n yüzde on befline kadar ek harcama yap›labilir. Yukar›da say›lan hâllerde sevk ve intikalle ilgili giderler
için, harcama yetkililerinin onay›yla görevlendirilecek mutemetlere gereken
miktarda avans verilebilir ve gönderilecek ödene¤e istinaden bir ay içinde
mahsup edilir.
Son maddede görüldü¤ü üzere, gerekli hâllerde kamu idarelerinin “ödeneklerinin birlefltirilmesi” yoluna gidilebilece¤i; mevcut ödeneklerin hâlen yeterli olmamas› hâlinde toplam ödenek tutar›n›n yüzde on beflini aflmamak kayd›yla “ek harcama” yap›labilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

N N
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Ödenek Aktarmalar›
Merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin (I, II, III ve IV say›l› cetvellerde
yer alan kamu idareleri) bütçeleri aras›ndaki ödenek aktarmalar›n›n kanunla yap›laca¤›, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yirmi birinci maddesinde hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Ancak merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri, aktarma yap›lacak tertipteki ödene¤in, y›l› bütçe kanununda farkl› bir oran belirlenmedikçe yüzde befline
kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas› yapabilirler. Bu flekilde yap›lan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanl›¤›’na bildirilmek zorundad›r.
Ayr›ca bu maddeye göre, personel giderleri tertiplerinden, aktarma yap›lm›fl
tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yap›lm›fl tertiplerden, di¤er tertiplere aktarma yap›lamaz.
Ödenek aktarmalar›nda kurallar nelerdir?

SIRA S‹ZDE

7

Ek Bütçe

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Bütçenin yürürlü¤e konulmas›ndan sonra ortaya ç›kabilecek olumsuzluklar›
gidermek amac›yla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ek bütçe uygulamas›na
olanak tan›nm›flt›r. Buna göre kamu idarelerinin ödeneklerinin yetersiz
S O R U kalmas› veya öngörülemeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla ek bütçe yap›labilir. Ancak ortaya ç›kan gider kalemlerine karfl›l›k gelir gösterilmesi zorunlulu¤u vard›r.
D‹KKAT
Ek bütçe kanunla yap›labilir.

SIRA S‹ZDE
Cumhurbaflkan›n›n Bütçe Kanununu Onaylamas›

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasar›s›n›n sunulmas› ve görüflülmesi ile ilgili söylenmesi gereken di¤er bir husus 1982 Anayasas›’n›n 89. maddesinde hüküm alt›na
AMAÇLARIMIZ
ald›¤› durumdur. Söz konusu maddeye göre Cumhurbaflkan›n›n meclisten geçen
kanunlar› k›smen veya tamamen yay›mlamaya uygun bulmad›¤› takdirde, gerekçesini aç›klayarak meclise geri gönderme yani veto yetkisi mevcuttur.
Bütçe
K ‹ T A Ancak
P
Kanunu bu durumun istisnas› olma özelli¤i tafl›maktad›r. Yani Cumhurbaflkan›n›n
Bütçe Kanunu’nu veto etme yetkisi bulunmamaktad›r. ‹vedilikle onaylamak durumundad›r.
TELEV‹ZYON
Ek bütçe nedir?

SIRA S‹ZDE

Merkez D›fl› Birimlere Ödenek Gönderme

‹NTERNET
D Ü fi Ü N E L ‹ M

AMAÇLARIMIZ

TELEV‹ZYON
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SIRA S‹ZDE
‹NTERNET
D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

Yedek ödenek ve örtülü ödenekle ilgili ünite 8’de ayr›nt›l› bilgi verilecek olmas›
SIRA S‹ZDE
nedeniyle burada sadece tan›mlar›na de¤inilecektir. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen hizmet ve amaçlar› gerçeklefltirmek, ödenek yetersizli¤ini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, (I) say›l› cetvelde
yer alan idaAMAÇLARIMIZ
reler ile (II) say›l› cetvelde yer alan idarelerden Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda gösterilecek olanlar›n bütçelerine aktar›lmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin
yüzde ikisine kadar Maliye Bakanl›¤› bütçesine yedek ödenek konulabilir
K ‹ T A P (Md. 23).

N N

TELEV‹ZYON

SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

Kamu idarelerinin merkez teflkilat› harcama yetkilileri, merkez d›fl› birimlere, ihtiyaçlar›nda kullan›lmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek
S O R U gönderilmegönderirler. Merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinde ödenek
sine iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye Maliye Bakan› yetkilidir (Md. 22).

Yedek Ödenek ve Örtülü Ödenek

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun izleyen maddesinde örtülü ödenek konusu aç›klanm›flt›r. Buna göre örtülü ödenek; kapal› istihbarat ve kapal› savunma hizmetleri, devletin millî güvenli¤i ve yüksek menfaatleri ile devlet itibar›n›n gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve ola¤anüstü hizmetlerle ilgili hükümet icaplar› için kullan›lmak üzere Baflbakanl›k bütçesine konulan ödenektir.

Yüklenmeye Giriflilmesi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 26. maddesinde yüklenme, usulüne
uygun olarak düzenlenmifl sözleflme esaslar›na veya kanun hükmüne dayan›larak
ifl yapt›r›lmas›, mal veya hizmet al›nmas› karfl›l›¤›nda gelece¤e yönelik bir ödeme
yükümlülü¤üne girilmesi olarak tan›mlanm›flt›r. Buna göre bütçede yeterli ödene¤i bulunmayan ifller için yüklenilmeye giriflilmesi yasaklanm›fl ve yüklenme süresi
mali y›lla (takvim y›l›) s›n›rland›r›lm›flt›r. Harcama yetkililerine, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenme yetkisi verilmifltir. Ayr›ca yüklenmeye giriflilen tutara ait
ödeneklerin sakl› tutulmas› zorunlulu¤u ifade edilmifl, bu ödeneklerle baflka ifl
yapt›r›lmas›, mal veya hizmet al›nmas› yasaklanm›flt›r.
Ancak niteli¤i itibariyle mali y›lla s›n›rl› tutulamayan ve süreklili¤i bulunan ifl ve
hizmetler için yüklenmenin mali y›l› aflmas›na izin verilmifltir. Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini aflmamak, izleyen y›l›n haziran ay›n› geçmemek
ve yüklenme süresi on iki ay› aflmamak üzere, afla¤›daki ifl ve hizmetler için ilgili
üst yöneticinin onay› ile ertesi y›la geçen yüklenmelere giriflilebilir. Kanun’da öngörülen ifl ve hizmetler flöyle s›ralanm›flt›r:
• Türk Silahl› Kuvvetlerinin yap›m, onar›m, etüt ve proje iflleri, araflt›rma-gelifltirme projeleri, giyecek ve yiyecek al›mlar›, makine-teçhizat, silah-mühimmat-teçhizat al›mlar›yla bunlar›n bak›m, onar›m ve imalat iflleri,
• Yiyecek, yakacak, akaryak›t ve madeni ya¤ ihtiyaçlar›,
• Temini ve korunmas› güç olan ilaç, afl›, serum ve t›bbi sarf malzemeleri,
• Süreli yay›n al›m›, tafl›ma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri,
• Tafl›tlar›n mali sorumluluk sigortas› ile yurt d›fl›ndan tedariki yap›lan silah,
silah teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karfl› sigortalanmas›
amac›yla yapt›r›lan nakliyat sigortas›,
• Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleflme sistemlerinin bak›m
iflleri; her türlü onar›m iflleri ile elektronik bilgi eriflim hizmetleri,
• Emniyet Genel Müdürlü¤ünün giyecek al›mlar› ile silah, mühimmat ve teçhizat al›mlar›,
• Millî ‹stihbarat Teflkilat› Müsteflarl›¤›n›n etüt ve proje iflleri, araflt›rma-gelifltirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem al›mlar›yla bunlar›n bak›m, onar›m ve imalat iflleri,
• Ancak dördüncü maddede say›lan ifller için bütçelerinde ödeneklerin yüzde
ellisinin afl›lmayaca¤› hükmü Millî E¤itim Bakanl›¤› için aranmaz.

Gelecek Y›llara Yayg›n Yüklenmeler
Baz› hâllerde yüklenmenin mali y›lla s›n›rl› tutulmas› mümkün olmayabilir. Baz›
projelerin uzun soluklu olmas› buna imkân vermemektedir. Dolay›s›yla merkezî
yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri, bir mali y›l içinde tamamlanmas› mümkün
olmayan yat›r›m projeleri için gelecek y›llara yayg›n yüklenmeye giriflebilirler.
Türk Silahl› Kuvvetleri Stratejik Hedef Plan›nda yer alan projeler için 02.07.1992
tarihli ve 3833 say›l› Kanun çerçevesinde gelecek y›llara yayg›n yüklenmelere giriflmeye, ilgisine göre Millî Savunma Bakanl›¤› veya ‹çiflleri Bakanl›¤› yetkilidir.

7. Ünite - Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçeleme Süreci

D›fliflleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüflünü almak kayd›yla, yabanc›
ülkelerde d›fl temsilcilik binas› veya arsa sat›n al›nmas›, bina yapt›r›lmas› veya kiralanmas› için gelecek y›llara yayg›n yüklenmelere giriflebilir.

Bütçeden Sa¤lanan Yard›mlar
Kanuni dayana¤› olmaks›z›n gerçek veya tüzel kiflilere kamu kayna¤›n›n kulland›r›lmas›, yard›m yap›lmas› veya menfaat sa¤lanmas› 5018 say›l› Yasan›n 29. maddesi
ile yasaklanm›flt›r. Ancak kamu yarar› gözetilerek dernek, vak›f, birlik, kurum, kurulufl, sand›k vb. teflekküllere yard›m yap›lmas›n›n yolu aç›lm›flt›r. Bunun tek flart›
yap›lacak yard›m›n, kulland›r›lacak kamu kayna¤›n›n veya sa¤lanacak menfaatin
genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüfl olmas›d›r. Bu yard›mlar›n yap›lmas›, kullan›lmas›, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna aç›klanmas›na iliflkin esas ve usuller Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanarak Bakanlar
Kurulunca ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.

Harcamalar›n Gerçeklefltirilmesi
Kamu idareleri bütçe harcamalar›n›n gerçeklefltirilebilmesi için, harcamalar›n kanunda öngörülmüfl birim ve yetkililer taraf›ndan yap›lmas› gerekmektedir. Kamu
5018 say›l› Yasa’n›n 3. maddesinde harcama birimini, kamu idaresi bütçesinde
ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim olarak tan›mlanm›flt›r. Söz
konusu kanunun 31. maddesi harcama yetkilisini, bütçeyle ödenek tahsis edilen
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi fleklinde tan›mlamaktad›r. Üst yöneticiler ise 11. maddede belirtilmifltir. Üst yöneticiler, bakanl›klarda müsteflar, di¤er kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye
baflkan› olarak ifade edilmektedir. Ancak Millî Savunma Bakanl›¤›nda üst yönetici
Millî Savunma Bakan›d›r.
Ayn› kanunun 31. maddenin devam›nda, teflkilât yap›s› ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile
bütçelerinde harcama birimleri s›n›fland›r›lmayan idarelerde harcama yetkisi, üst
yönetici veya üst yöneticinin belirleyece¤i kifliler taraf›ndan; mahallî idarelerde
‹çiflleri Bakanl›¤›n›n, di¤er idarelerde ise Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüflü üzerine yürütülebilir ifadesi yer almaktad›r. Yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve
benzeri kurul veya komite karar›yla, yetkisini kanundan alarak yap›lan harcamalarda harcama yetkisi dolay›s›yla ortaya ç›kan sorumluluk, kurul, komite veya komisyona aittir.
Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez
d›fl› birimler ve görev unvanlar› itibar›yla harcama yetkililerinin belirlenmesine,
harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birlefltirilmesine ve devredilmesine iliflkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumlulu¤unu ortadan kald›rmaz. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutar›nda harcama
yapabilirler.

Harcama Talimat›, Sorumluluk ve Giderlerin
Gerçeklefltirilmesi
Bütçelerden harcama yap›labilmesi için harcama yetkilisinin, harcama talimat› vermesi gerekmektedir. Harcama talimatlar›nda; hizmet gerekçesi, yap›lacak iflin konusu ve tutar›, süresi, kullan›labilir ödene¤i, gerçeklefltirme usulü ile gerçeklefltir-
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meyle görevli olanlara iliflkin bilgiler yer al›r. Harcama yetkilileri, harcama talimatlar›n›n bütçe ilke ve esaslar›na, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile di¤er mevzuata
uygun olmas›ndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas›ndan ve
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmalar› gereken di¤er ifllemlerden sorumludur.
Giderlerin nas›l gerçeklefltirilece¤i konusu 5018 say›l› Yasa’n›n 33. maddesinde
düzenlenmifltir. Buna göre, bütçelerden bir giderin yap›labilmesi için ifl, mal veya
hizmetin belirlenmifl usul ve esaslara uygun olarak al›nd›¤›n›n veya gerçeklefltirildi¤inin, görevlendirilmifl kifli veya komisyonlarca onaylanmas› ve gerçeklefltirme
belgelerinin düzenlenmifl olmas› gerekir. Giderlerin gerçeklefltirilmesi; harcama
yetkililerince belirlenen görevli taraf›ndan düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanmas› ve tutar›n hak sahibine ödenmesiyle tamamlan›r.
Gerçeklefltirme görevlileri, harcama talimat› üzerine; iflin yapt›r›lmas›, mal veya
hizmetin al›nmas›, teslim almaya iliflkin ifllemlerin yap›lmas›, belgelendirilmesi ve
ödeme için gerekli belgelerin haz›rlanmas› görevlerini yürütürler. Elektronik ortamda oluflturulan ortak bir veri taban›ndan yararlanmak suretiyle yap›lacak harcamalarda, veri girifl ifllemleri gerçeklefltirme görevi say›l›r. Gerçeklefltirme görevlileri, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmalar› gereken ifl ve
ifllemlerden sorumludurlar. Giderin çeflidine göre aranacak gerçeklefltirme belgelerinin flekil ve türleri; kamu borç yönetimine iliflkin olanlarda Ekonomi Bakanl›¤›’n›n uygun görüflünün al›nmas› kayd›yla belirlenir. Merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri için Maliye Bakanl›¤›’nca, mahallî idareler için ‹çiflleri Bakanl›¤›nca, sosyal güvenlik kurumlar› için de ba¤l› veya ilgili olduklar› bakanl›klar taraf›ndan, Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüflü al›nmak suretiyle ç›kar›lacak yönetmeliklerle belirlenir.

Ödemenin Gerçeklefltirilmesi
Ödenmeyen Giderler ve Bütçelefltirilmifl Borçlar
Ödeme emri belgesine ba¤land›¤› hâlde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yaz›larak emanet hesaplar›na al›n›r ve buradan ödenir. Ancak mal›n al›nd›¤› veya hizmetin yap›ld›¤› mali y›l› izleyen beflinci y›l›n sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplar›ndaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme karar› üzerine ödenir. Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri
karfl›layamamas› hâlinde giderler, muhasebe kay›tlar›na al›nma s›ras›na göre ödenir. Ancak s›ras›yla kanunlar› gere¤ince di¤er kamu idarelerine ödenmesi gereken
vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye ba¤l› ödemelere, ilama ba¤l› borçlara, ödenmemesi hâlinde gecikme cezas› veya faiz gibi ek
yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplar›ndaki tutarlara
öncelik verilir. ‹lgili oldu¤u mali y›l›n sonundan bafllayarak befl y›l içinde alacakl›lar› taraf›ndan geçerli bir mazerete dayanmaks›z›n yaz›l› talep edilmedi¤inden veya belgeleri verilmedi¤inden dolay› ödenemeyen borçlar zamanafl›m›na u¤rayarak
kamu idareleri lehine düfler. Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinde, bir taahhüde ve harcama talimat›na dayanmayan giderlere iliflkin olup, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek ekonomik kodlardan yap›lan ve bütçede ödene¤i öngörülmüfl
olmakla birlikte, olufltu¤u yer ve zamanda ödene¤i bulunmayan giderler; dayana¤›n› oluflturan harcama belgeleri de eklenmek suretiyle usulüne göre gerçeklefltirilerek ilgili hesaplara al›n›r ve ödene¤inin gelmesini müteakip ödenir. Bu tutarlara
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iliflkin ödenek gönderme belgeleri, en geç mali y›l›n sonuna kadar muhasebe birimine gönderilerek muhasebelefltirme ifllemleri tamamlan›r.

Ön Ödeme
Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karfl›l›¤› ödene¤in sakl› tutulmas› kayd›yla,
ilgili kanunlarda öngörülen hâller ile gerçeklefltirme ifllemlerinin tamamlanmas›
beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak
suretiyle ön ödeme yap›labilir. Verilecek avans›n üst s›n›rlar› Merkezî Yönetim
Bütçe Kanunu’nda gösterilir. Sözleflmesinde belirtilmek ve yüklenme tutar›n›n yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karfl›l›¤›nda bütçe d›fl› avans
ödenebilece¤i ve ilgili kanunlar›n bütçe d›fl› avans ödenmesine iliflkin hükümlerinin sakl› oldu¤una yer verilmifltir.
Ön ödeme nedir?

Gelirlerin Toplanmas›

SIRA S‹ZDE

9

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Gelir Politikas› ve ‹lkeleri
S O R U toplanmaDevletin asli gelirinin vergi oldu¤unu kabul edersek; gelirlerin (vergiler)
s›nda tarh, tahakkuk, tebli¤ ve tahsil olmak üzere dört aflama söz konusundur. Bu
aflamalar›n gerçekleflmesi süresinde ise 5018 say›l› Yasa’n›n 36.Dmaddesinde
belir‹KKAT
tildi¤i üzere afla¤›daki ilkelere uyulur:
a) Maliye Bakanl›¤›, gelir politikalar› ve uygulamalar› konusunda ilkelerini,
SIRA S‹ZDE
amaçlar›n›, stratejilerini ve taahhütlerini her mali y›lbafl›nda kamuoyuna
duyurur.
b) Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri AMAÇLARIMIZ
mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sa¤lan›r.
c) Mükellef ve sorumlular›n vergiye uyumu teflvik edilir.
d) Haklar›n korunmas› ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin
K ‹ T A P bilgilendirilmesi için ilgili idareler taraf›ndan gerekli önlemler al›n›r.

N N

Gelirlerin Dayanaklar›

TELEV‹ZYON

Devletin gelirleri anayasal güvence alt›na al›nm›flt›r. Buna göre 1982 Anayasas›’n›n
73. maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, de¤ifltirilir veya kald›r›l›r.
‹ N T E R N dayanaklar›n›
ET
Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri, gelirlerinin kanuni
bütçelerinde göstermek zorundad›rlar. Bütçelerinde yer alan bu gelirler, Maliye
Bakanl›¤› ya da yetkili idareler taraf›ndan yukar›da belirtilen süreç (tarh, tahakkuk,
tebli¤ ve tahsil) çerçevesinde elde edilir.
Genel yönetim kapsam›ndaki gelirleri toplamaya yetkili olan kamu idareleri
vergi, resim, harç ve benzeri gelirleri toplarken; di¤er idare, kurum ve kurulufllar
bu gelirlerden elbette ki gerekli paylar›n› al›rlar. Bu da geliri toplayan kamu idaresinin bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle olur. Pay alacak kurumlar›n kullanabilecekleri ödenek miktarlar›, kanunla belirtilen tahsil düzeyi dikkate al›narak
hesaplanan pay miktar›n› aflamaz. Aflmas› hâlinde; genel bütçe kapsam›ndaki idarelerde Maliye Bakan›, di¤er idarelerde ise üst yöneticiler, aflan miktar kadar ödenek eklemesi yapmaya yetkilidirler.

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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Özel Gelirler
8. Ünite’de ayr›nt›lar› aç›klanan özel gelirlerin karfl›l›¤›nda idarelere tahsis edilen
özel ödenek miktarlar› gösterilir. Bu özel ödenek miktarlar›, tahsil edilen özel gelir tutar›n› geçemez. Geçmesi hâlinde, ödenek eklenemez. Ayr›ca Merkezî Yönetim Bütçe özel gelirlerin ödenek kayd›na, gelecek y›la devrine, iptaline iliflkin yetki ve ifllemler yer al›r.

Ba¤›fl ve Yard›mlar
Ba¤›fl ve yard›mlar her zaman için kamu gelirleri aras›nda yerini alm›flt›r. Herhangi bir gerçek veya tüzel kifli ba¤›fl ve yard›mda bulunabilir. Ancak, bu ba¤›fl ve yard›mlar katiyen bir kamu hizmetinin karfl›l›¤› olarak kabul edilemez. Bu flekilde bir
tahsilât söz konusu olamaz. Aynî olan ba¤›fl ve yard›mlar de¤erlemeye tabi tutulmak flart›yla bütçeye gelir olarak kaydedilir.
Kamu idarelerine yap›lan flartl› ba¤›fl ve yard›mlar›n, flart k›l›nd›¤› amaca yönelik olarak harcanmas› zorunludur. Bunlar baflka bir amaç için kullan›lamaz. Ayr›ca, söz konusu bu ödeneklerden mali y›lsonuna kadar harcanmam›fl olan tutarlar,
ba¤›fl ve yard›m›n amac› gerçekleflinceye kadar ertesi y›l bütçesine devir olunarak
ödenek kaydedilir.
Ancak bu ödeneklerden tahsis amac› gerçeklefltirilmifl olanlardan kalan tutarlar,
tahsis amac›n›n gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan yetersiz olanlar ile y›l› bütçesinde
belirlenen tutar› aflmayan ve iki y›l devretti¤i hâlde harcanmayan ödenekleri iptal
etmeye genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan›, di¤er kamu
idarelerinde üst yönetici yetkilidir.
Son olarak flartl› yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar kullan›lmad›¤› veya kullan›m amac›n›n d›fl›nda kullan›ld›¤› iddias›yla ba¤›fl yapanlar taraf›ndan geri istenebilir. Gerçekten böyle bir durum söz konusu ise gerekli mebla¤ bütçeye gider kaydedilerek
ilgilisine ödenir. Bu tutarlar› söz konusu zarardan sorumlu olan kifliler öder.

Faaliyet Raporlar› ve Kesin Hesap
Faaliyet Raporlar›
Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her y›l faaliyet
raporu haz›rlar. Haz›rlad›klar› bu raporlarla ile ilgili hesap verme sorumlulu¤una
sahiptir. Harcama yetkilileri, birim faaliyet raporlar›n› esas alarak idaresinin faaliyet sonuçlar›n› gösteren idare faaliyet raporunu düzenler. Üst yönetici, düzenlenen
bu idare faaliyet raporunu kamuoyuna aç›klar. Merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumlar›, idare faaliyet raporlar›n›n birer örne¤ini Say›fltaya ve Maliye Bakanl›¤›na gönderirler.
Mahallî idarelerce haz›rlanan idare faaliyet raporlar›n›n birer örne¤i de Say›fltay
ve ‹çiflleri Bakanl›¤›na gönderilir. ‹çiflleri Bakanl›¤› da t›pk› üst yöneticiler gibi bu
raporlar› esas alarak mahallî idareler genel faaliyet raporunu haz›rlar ve kamuoyuna aç›klar. ‹çiflleri Bakanl›¤› ayn› zamanda raporu Say›fltay ve Maliye Bakanl›¤›na
da gönderir. Merkezî yönetim kapsam›ndaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlar›nda; bu kurumlar›n bir mali y›ldaki faaliyet sonuçlar›, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanacak olan genel faaliyet raporunda gösterilir. Bu raporda, mahallî idarelerin mali yap›lar›na iliflkin genel de¤erlendirmelere de yer verilir. Maliye Bakanl›¤›,
en son toplu hâle getirdi¤i bu genel faaliyet raporunu kamuoyuna aç›klar ve bir
örne¤ini Say›fltaya gönderir. Say›fltay, mahallî idarelerin raporlar› hariç idare faaliyet raporlar›n›, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Yaln›z bu raporu sunarken
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mahallî idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporunu, d›fl denetim sonuçlar›n› da dikkate alarak görüfllerini belirtmek zorundad›r. Türkiye Büyük Millet
Meclisi ise bu raporlar do¤rultusunda kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme
sorumluluklar›n› görüflür. Bu görüflmelere üst yönetici veya görevlendirece¤i yard›mc›s›n›n ilgili bakanla birlikte kat›lmas› zorunludur. 5018 say›l› Yasa’n›n 41. maddesine göre; idare faaliyet raporu, ilgili idare hakk›ndaki genel bilgilerle birlikte
düzenlenir. Bu düzenlemede ayn› zamanda;
• Kullan›lan kaynaklar,
• Bütçe hedef ve gerçekleflmeleri ile meydana gelen sapmalar›n nedenleri,
• Varl›k ve yükümlülükleri ile yard›m yap›lan birlik, kurum ve kurulufllar›n faaliyetlerine iliflkin bilgileri de kapsayan mali bilgiler,
• Stratejik plan ve performans program› uyar›nca yürütülen faaliyetler ve performans bilgileri, yer al›r.
Son olarak, bu raporlarda yer alacak hususlar, raporlar›n haz›rlanmas›, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna aç›klanmas› ve bu ifllemlere iliflkin süreler ile di¤er
usul ve esaslar, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Say›fltay’›n görüflü al›narak Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir.

Kesin Hesap Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun uygulanmas›ndan sonra ortaya ç›kan sonuçlar› kesin hesap kanunuyla onar ya da onamaz. Kesin Hesap Kanunu tasar›s› Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlan›r. Maliye Bakanl›¤›
bu tasar›y› haz›rlarken muhasebe kay›tlar› dikkate al›r ve Merkezî Yönetim Bütçe
Kanunu’nun flekline uygun olarak haz›rlar ve tasar›da bir y›ll›k uygulama sonuçlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak gösteren de¤erlendirmeler mevcuttur. Kesin Hesap Kanun tasar›s›, izleyen mali y›l›n haziran ay› sonuna kadar Bakanlar Kurulu taraf›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örne¤i Say›fltaya gönderilir.
Kesin Hesap nedir?

SIRA S‹ZDE

10

Kesin Hesap Kanun tasar›s›n›n ekinde;
D Ü fi Ü N E L ‹ M
a) Genel mizan,
b) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve aç›klamas›,
S O R U
c) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve aç›klamas›,
d) Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibar›yla da¤›l›m›,
e) Devlet borçlar› ve Hazine garantilerine iliflkin cetveller, D ‹ K K A T
f) Y›l› içerisinde silinen kamu alacaklar› cetveli,
g) Mal yönetim hesab› icmal cetvelleri,
SIRA S‹ZDE
h) Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan gerekli görülen di¤er belgeler
yer al›r.
Maliye Bakanl›¤›, bütçelerin kesin hesab›n›n düzenlenmesine iliflkin usul ve
esaslar› belirlemekte yetkili kurumdur. ‹darelerin faaliyet raporlar›,
genel faaliyet
AMAÇLARIMIZ
raporu, d›fl denetim genel de¤erlendirme raporu ve kesin hesap kanunu tasar›s› ile
merkezî yönetim bütçe kanunu tasar›s› birlikte görüflülür. Ancak bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlar›nda
göK ‹ T A öncelikle
P
rüflülür.
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Genel Uygunluk Bildirimi
Genel uygunluk bildirimi, yukar›da ad› geçen d›fl denetim raporlar›, idare faaliyet
raporlar› ve genel faaliyet raporu dikkate al›narak haz›rlan›r. Merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri için düzenlenecek olan genel uygunluk bildirimini Say›fltay haz›rlar. Say›fltay haz›rlad›¤› genel uygunluk bildirimini, iliflkin oldu¤u kesin
hesap kanun tasar›s›n›n verilmesinden bafllayarak yetmifl befl gün içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar. Ayr›ca bu konudaki belirtilmesi gereken son husus,
kesin hesap kanunu tasar›s› ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet
Meclisine verilmifl olmas›n›n, ilgili y›la ait Say›fltayca sonuçland›r›lmam›fl denetimleri önlemeyece¤i ve hesaplar›n kesin hükme ba¤land›¤› anlam›na gelmeyece¤idir.

BÜTÇEN‹N DENET‹M‹
Türk bütçe sistemi içersinde 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesinde (1) iç kontrol sistemi ve (2) d›fl denetim olmak üzere iki ayr› denetim flekli mevcuttur.

‹ç Kontrol Sistemi
‹ç kontrol, önemine paralel olarak 5018 say›l› Yasa’da genifl bir yer bulmufltur. Tan›m›n›n yap›lmas›n›n yan›nda amaçlar› tek tek say›lm›fl ve yap›s› ile ayn› zamanda
iflleyifli ele al›nm›flt›r. Bunlara paralel olarak iç kontrol, idarenin amaçlar›na, belirlenmifl politikalara ve mevzuata uygun olarak;
• Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde yürütülmesini,
• Varl›k ve kaynaklar›n korunmas›n›,
• Muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve tam olarak tutulmas›n›,
• Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman›nda ve güvenilir olarak üretilmesini
sa¤lamak üzere idare taraf›ndan oluflturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve di¤er kontroller bütünüdür.
Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine iliflkin
standartlar ve yöntemler Maliye Bakanl›¤›nca, iç denetime iliflkin standartlar ve
yöntemler ise ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf›ndan belirlenir, gelifltirilir ve
uyumlaflt›r›l›r. Bunlar ayr›ca sistemlerin koordinasyonunu sa¤lar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.
‹ç kontrolün amac›;
• Kamu gelir, gider, varl›k ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli
bir flekilde yönetilmesini,
• Kamu idarelerinin kanunlara ve di¤er düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
• Her türlü mali karar ve ifllemlerde usulsüzlük ve yolsuzlu¤un önlenmesini,
• Karar oluflturmak ve izlemek için düzenli, zaman›nda ve güvenilir rapor ve
bilgi edinilmesini,
• Varl›klar›n kötüye kullan›lmas› ve israf›n› önlemek ve kay›plara karfl› korunmas›n› sa¤lamakt›r.
Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluflturulabilmesi için öncelikle mesleki
de¤erlere ve dürüst yönetim anlay›fl›na sahip olunmas› gerekir. Ayr›ca mali yetki
ve sorumluluklar›n bilgili ve yeterli yöneticiler ve personele verilmesi dikkat edilmesi gereken hususlar›n bafl›nda gelmektedir.
Belirlenmifl standartlara uyulmas›n›n sa¤lanmas›, mevzuata ayk›r› faaliyetlerin
önlenmesi ve kapsaml› bir yönetim anlay›fl› ile uygun bir çal›flma ortam›n›n ve saydaml›¤›n sa¤lanmas› bak›m›ndan ilgili idarelerin üst yöneticileri ile di¤er yönetici-
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leri taraf›ndan görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle
gerekli önlemler al›n›r. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden
oluflur.

Ön Mali Kontrol
Ön mali kontrol, harcama birimlerinde ifllemlerin gerçeklefltirilmesi aflamas›nda
yap›lan kontroller ile mali hizmetler birimi taraf›ndan yap›lan kontrolleri kapsar.
Ön mali kontrol süreci, mali karar ve ifllemlerin haz›rlanmas›, yüklenmeye giriflilmesi, ifl ve ifllemlerin gerçeklefltirilmesi ve belgelendirilmesinden oluflur. Kamu
idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumlulu¤u çerçevesinde yürütülür.
Maliye Bakanl›¤›, ön mali kontrol ve mali hizmetler birimi taraf›ndan ön mali
kontrole tabi tutulacak mali karar ve ifllemlerin usul ve esaslar›na iliflkin standart
ve yöntemleri belirler. Ayr›ca harcama birimlerinde ifllemlerin gerçeklefltirilmesi
aflamas›nda yap›lacak asgari kontrollerin nas›l olaca¤›n› da belirlemeye yetkilidir.
Ancak kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere ayk›r› olmamak flart›yla bu konuda düzenleme yapabilir.
Mali hizmetler birimi; her kamu idaresinde mali hizmetleri yürütmek üzere mali hizmetler birimi kurulur. Kamu idarelerinin Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›, Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤› ve strateji gelifltirme ile ilgili mali hizmetlerin yerine
getirildi¤i müdürlükleri mali hizmetler birimi olarak görev yapar. Kamu idarelerinde afla¤›da say›lan görevler, mali hizmetler birimi taraf›ndan yürütülür:
• ‹darenin stratejik plan ve performans program›n›n haz›rlanmas›n› koordine
etmek ve sonuçlar›n›n konsolide edilmesi çal›flmalar›n› yürütmek.
• ‹zleyen iki y›l›n bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan
ve y›ll›k performans program›na uygun olarak haz›rlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunlu¤unu izlemek ve de¤erlendirmek.
• Mevzuat› uyar›nca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar› çerçevesinde, ayr›nt›l›
harcama program› haz›rlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate al›narak
ödene¤in ilgili birimlere gönderilmesini sa¤lamak.
• Bütçe kay›tlar›n› tutmak, bütçe uygulama sonuçlar›na iliflkin verileri toplamak, de¤erlendirmek ve bütçe kesin hesab› ile mali istatistikleri haz›rlamak.
• ‹lgili mevzuat› çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklar›n›n takip ve tahsil ifllemlerini yürütmek.
• Genel bütçe kapsam› d›fl›nda kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
• Harcama birimleri taraf›ndan haz›rlanan birim faaliyet raporlar›n› da esas
alarak idarenin faaliyet raporunu haz›rlamak.
• ‹darenin mülkiyetinde veya kullan›m›nda bulunan tafl›n›r ve tafl›nmazlara
iliflkin icmal cetvellerini düzenlemek.
• ‹darenin yat›r›m program›n›n haz›rlanmas›n› koordine etmek, uygulama sonuçlar›n› izlemek ve y›ll›k yat›r›m de¤erlendirme raporunu haz›rlamak.
• ‹darenin, di¤er idareler nezdinde takibi gereken mali ifl ve ifllemlerini yürütmek ve sonuçland›rmak.
• Mali kanunlarla ilgili di¤er mevzuat›n uygulanmas› konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sa¤lamak ve dan›flmanl›k
yapmak.
• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
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• ‹ç kontrol sisteminin kurulmas›, standartlar›n›n uygulanmas› ve gelifltirilmesi konular›nda çal›flmalar yapmak.
• Mali konularda üst yönetici taraf›ndan verilen di¤er görevleri yapmak.
Mali hizmetler birimlerinin çal›flma usul ve esaslar›, Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanarak Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik,
idarelerin teflkilat yap›s› dikkate al›narak iç kontrol fonksiyonlar›n›n ayr› alt birimler taraf›ndan yürütülebilmesini sa¤layacak flekilde oluflturulur. Ayr›ca stratejik
planlama, bütçe ve performans program›, muhasebe-kesin hesap ve raporlama da
mevcuttur.
Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi ayn› kiflide birleflemez. Bu yüzden mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler, mali ifllem sürecinde görev alamazlar.
Muhasebe hizmeti ve yetkilisi; muhasebe hizmeti tüm mali ifllemlerin kay›tlar›n›n yap›lmas› ve raporlanmas› ifllemleridir. Bu mali ifllemlerin içersinde; gelirlerin ve alacaklar›n tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen de¤erler ile emanetlerin al›nmas›, saklanmas›, ilgililere verilmesi,
gönderilmesi gibi ifllemler yer al›r. Bu ifllemleri gerçeklefltirenler ise muhasebe
yetkilisidir.
Muhasebe yetkilisinin baz› sorumluluklar› vard›r. Bu sorumluluklar›; söz konusu hizmetlerin gerçekleflmesi ve muhasebe kay›tlar›n›n usulüne uygun, saydam ve
eriflilebilir flekilde tutulmas› olarak sayabiliriz. Ayr›ca muhasebe yetkilikleri, gerekli bilgi ve raporlar› düzenli olarak kamu idarelerine vermektedirler.
Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi Maliye Bakanl›¤›’d›r. Yani bu kurumlar›n muhasebe hizmetini Maliye Bakanl›¤› görür. 5018 say›l›
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61. maddesinde baz› görevler say›lmaktad›r. Muhasebe yetkilileri ödeme aflamas›nda, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
• Yetkililerin imzas›n›,
• Ödemeye iliflkin ilgili mevzuat›nda say›lan belgelerin tamam olmas›n›,
• Maddi hata bulunup bulunmad›¤›n›,
• Hak sahibinin kimli¤ine iliflkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuat›nda düzenlenmifl belgeler d›fl›nda belge
arayamaz. Yukar›da say›lan maddelerden birinin olmamas› durumunda ödeme yapamaz. Böyle bir durumda, söz konusu eksik veya hatal› olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir ifl günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yaz›l› olarak gönderilir. Ancak hatalar›n düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi hâlinde ödeme ifllemi gerçeklefltirilebilir.
Muhasebe yetkililerinin bir baflka görevi, ifllemlere iliflkin defter, kay›t ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime haz›r bulundurmakt›r. Muhasebe yetkililerinin
görev ve yetkilerinin yard›mc›lar›na devredilmesine, muhasebe yetkililerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayr›lmalar›nda muhasebe hizmetlerinin yürütülmesine iliflkin düzenleme yapmaya ve sertifika s›navlar›na girmeye hak kazan›lmas› bak›m›ndan muhasebe yetkilisi yard›mc›s› efliti görevleri belirlemeye yaln›zca
Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Muhasebe yetkilisi ad›na ve hesab›na para ve parayla ifade edilebilen de¤erleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri do¤rudan muhasebe yetkilisine
karfl› sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetkileri,
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denetimi, tutacaklar› defter ve belgeler ve di¤er hususlara iliflkin usul ve esaslar
Maliye Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

‹ç Denetim
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 64. maddesinde iç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynaklar›n
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyeti olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yap›lar› ile mali ifllemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklafl›mla ve genel kabul görmüfl standartlara uygun olarak
gerçeklefltirilir ibaresi de geçmektedir.
‹ç denetim, iç denetçiler taraf›ndan yap›l›r. Kamu idarelerinin yap›s› ve personel say›s› dikkate al›nmak suretiyle, ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun
görüflü üzerine, do¤rudan üst yöneticiye ba¤l› iç denetim birimi baflkanl›klar› kurulabilir.
‹ç Denetim nedir?

SIRA S‹ZDE

11

‹ç denetçi ve görevleri; ‹ç denetçiler, üst yöneticinin önerilerini dikkate alarak
D Ü fi Ü N E L ‹ M
kamu idarelerinin y›ll›k iç denetim program›n› haz›rlayanlard›r. Haz›rlad›klar› programlar, ayn› zamanda üst yönetici taraf›ndan onaylan›r.
S O R U
‹ç denetçilerin görevlerini afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:
• Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yap›lar›n› de¤erlendirmek.
D‹KKAT
• Kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas› bak›m›ndan incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
SIRA S‹ZDE
• Harcama sonras›nda yasal uygunluk denetimi yapmak.
• ‹darenin harcamalar›n›n, mali ifllemlere iliflkin karar ve tasarruflar›n›n, amaç
ve politikalara, kalk›nma plan›na, programlara, stratejik
planlara ve perforAMAÇLARIMIZ
mans programlar›na uygunlu¤unu denetlemek ve de¤erlendirmek.
• Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
K ‹ T A P
• Denetim sonuçlar› çerçevesinde iyilefltirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
• Denetim s›ras›nda veya denetim sonuçlar›na göre soruflturma aç›lmas›n› gerektirecek bir duruma rastland›¤›nda, ilgili idarenin en üst
T E Lamirine
E V ‹ Z Y O N bildirmek.
‹ç denetçi bu görevlerini, ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf›ndan belirlenen ve uluslararas› kabul görmüfl kontrol ve denetim standartlar›na uygun flekilde
yerine getirir. ‹ç denetçi, görevinde ba¤›ms›zd›r ve iç denetçiye asli görevi d›fl›nda
‹NTERNET
hiçbir görev verilemez ve yapt›r›lamaz.
‹ç denetçiler, raporlar›n› do¤rudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst yönetici taraf›ndan de¤erlendirmek suretiyle gere¤i için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine verilir. ‹ç denetim raporlar› ile bunlar üzerine yap›lan ifllemler,
üst yönetici taraf›ndan en geç iki ay içinde ‹ç Denetim Koordinasyon Kuruluna
gönderilir.
‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu ve görevleri; ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu, Maliye Bakanl›¤›na ba¤l›d›r ve yedi üyeden oluflur. Bakanlar Kurulu bu üyele-
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SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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‹NTERNET
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ri, biri Baflbakan’›n, biri Kalk›nma Bakan›n›n, biri Ekonomi Bakan›n›n, biri ‹çiflleri
Bakan›n›n ve son olarak üçü Maliye Bakan›n›n önerisi (baflkan› dâhil) üzerine befl
y›l için atar. Üyeler, bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler.
‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu gerekli gördü¤ü hâllerde, teknik yard›m almak ve dan›flmak amac›yla uzman kiflileri de toplant›lara davet edebilir. Ancak
toplant›lara davet etti¤i bu kiflilerin oy hakk› yoktur. Maliye Bakanl›¤› kurulun
önerisi üzerine ç›kartt›¤› bir yönetmelikle, kurulun çal›flma usul ve esaslar›n›
düzenler.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 67. maddesinde belirtildi¤i üzere ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir organ olarak hizmet vermek üzere afla¤›daki görevleri yürütür:
• ‹ç denetime iliflkin denetim ve raporlama standartlar›n› belirlemek, denetim
rehberlerini haz›rlamak ve gelifltirmek.
• Uluslararas› uygulamalar ve denetim standartlar›yla uyumlu risk de¤erlendirme yöntemlerini gelifltirmek.
• Kamu idarelerinin denetim birimleri ile iflbirli¤ini sa¤lamak.
• Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kald›r›lmas› için gerekli önlemlerin
al›nmas› konusunda önerilerde bulunmak.
• Risk içeren alanlarda iç denetçilere program d›fl› özel denetim yapt›r›lmas›
için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.
• ‹ç denetçilerin e¤itim programlar›n› düzenlemek.
• ‹ç denetçiler ile üst yöneticiler aras›nda görüfl ayr›l›¤› bulunmas› hâlinde anlaflmazl›¤›n giderilmesine yard›mc› olmak.
• ‹darelerin iç denetim raporlar›n› de¤erlendirerek sonuçlar›n› konsolide etmek suretiyle y›ll›k rapor hâlinde Maliye Bakan›na sunmak ve kamuoyuna
aç›klamak.
• ‹fllem hacimleri ve personel say›lar› dikkate al›nmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atan›p atanmayaca¤›na karar vermek.
• ‹ç denetçilerin atanmas›na iliflkin di¤er usulleri belirlemek.
• ‹ç denetçilerin uyacaklar› etik kurallar› belirlemek.
• Kalite güvence ve gelifltirme program›n› düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda de¤erlendirmek.

D›fl Denetim
Harcama sonras› yap›lan d›fl denetim, Say›fltay taraf›ndan yürütülür. Bunun amac›
ise genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin hesap verme sorumlulu¤u çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve ifllemlerinin; kanunlara, kurumsal
amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlar›n›n Türkiye
Büyük Millet Meclisine raporlanmas›d›r.
D›fl denetim, genel kabul görmüfl uluslararas› denetim standartlar› dikkate
al›narak,
a) Kamu idaresi hesaplar› ve bunlara iliflkin belgeler esas al›narak mali tablolar›n güvenilirli¤i ve do¤rulu¤una iliflkin mali denetimi ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallar›na iliflkin mali ifllemlerinin kanunlara ve di¤er hukuki
düzenlemelere uygun olup olmad›¤›n›n tespiti,
b) Kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli olarak kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n belirlenmesi, faaliyet sonuçlar›n›n ölçülmesi ve performans bak›m›ndan de¤erlendirilmesi suretiyle gerçeklefltirilir.
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Say›fltay denetçileri, yapt›klar› denetim dâhilinde iç denetçilerinden düzenlemifl
olduklar› baz› raporlar› talep edebilir. Bu durumdan istenilen raporlar, Say›fltay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda; yukar›da belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar,
idareler itibar›yla konsolide edilir ve bir örne¤i ilgili kamu idaresine verilerek üst
yönetici cevapland›r›l›r. Daha sonra Say›fltay, d›fl denetim genel de¤erlendirme raporunu düzenler. Düzenledikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunaca¤›
bu raporu, düzenlerken de denetim raporlar› ve bunlara verilen cevaplar› dikkate
al›r.
Say›fltay›n hesaplar› hükme ba¤lanmas›, genel yönetim kapsam›ndaki kamu
idarelerinin gelir, gider ve mal hesaplar› ile bu hesaplarla ilgili ifllemlerinin yasal
düzenlemelere uygun olup olmad›¤›na karar vermesi ile olur.
Say›fltay›n Denetlenmesi; Say›fltay genel yönetim kapsam›ndaki bu kamu idarelerini denetlerken Say›fltay› ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na Türkiye Büyük
Millet Meclisi Baflkanl›k Divan› denetler. Her y›l yap›lan bu denetim, Divan taraf›ndan görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlar›ndan
oluflan bir komisyon taraf›ndan, hesaplar ve bunlara iliflkin belgeler esas al›narak
yap›l›r.
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Özet
Bütçe ça¤r›s› Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlan›p Baflbakan onay›yla yay›nlanmaktad›r. Bütçe ça¤r›s› kurulufllar›n bütçeyi haz›rlarken göz önünde bulundurmalar› ve dikkat etmeleri gereken temel felsefeyi ortaya koyar. Bütçe haz›rlama rehberi, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlan›r ve harcamac› kurulufllara gönderilir. Bütçe ça¤r›s› çok genel esaslar çerçevesinde bütçe haz›rl›¤›na yer verirken bütçe haz›rlama rehberi daha ayr›nt›l› ve bütçe tekni¤ine göre o y›l bütçesinin özelliklerini
gösteren ilkeleri içermektedir.
Harcamac› kurulufllar, orta vadeli program ve orta vadeli mali plandaki ana konularla Baflbakanl›¤›n “Bütçe
Ça¤r›s›” ve yat›r›m genelgesindeki hükümlere göre bütçe haz›rl›k çal›flmalar›na bafllar. Harcamac› kurulufllar
bu esaslara göre bütçelerin taslaklar›n› haz›rlarken Maliye Bakanl›¤› da ayn› esaslar çerçevesinde kendi Bakanl›k bütçesini haz›rlar. Bütçe haz›rl›klar› her kuruluflta Maliye Bakanl›¤›, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤üne ba¤l› bütçe dairesi baflkanl›¤› arac›l›¤› ve yard›m› ile yap›lmaktad›r.
‹lk haz›rl›k aflamas› ve Maliye Bakanl›¤›na teslimden
sonraki aflamalarda harcamac› kurulufl ve Maliye Bakanl›¤› aras›nda sürekli ortak çal›flmalar vard›r. Bütçenin haz›rl›k aflamas›nda rol oynayan bir di¤er kurulufl
da Kalk›nma Bakanl›¤›d›r.
Gelir bütçesinin haz›rlanmas›ndan Maliye Bakanl›¤›
sorumludur.
TBMM’de bütçe görüflmeleri önce Bütçe Komisyonunda görüflülür. Komisyon k›rk üyeden kuruludur. Bu komisyonun kuruluflunda, iktidar grubuna veya gruplar›na en az yirmi befl üye verilmek flart›yla, siyasi parti
gruplar›n›n ve ba¤›ms›zlar›n oranlar›na göre temsili göz
önünde tutulur. Bütçe Komisyonunun elli befl gün içinde kabul edece¤i metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüflülür ve mali y›lbafl›na kadar karara ba¤lan›r.
Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçesinin uygulanabilmesi ancak gerekli harcamalar›n yap›lmas›yla gerçekleflir. Bütçe harcamalar›, devlet gelirlerinden daha farkl›
ve daha disiplinli uygulanan ilke ve esaslara göre yap›lmaktad›r. Bütçeyle verilen ödenekler temelde o kuruluflun yapabilece¤i harcamalar›n toplam tavan›n› oluflturur. Ancak bu ödeneklerin harcanabilmesi çeflitli ifllemleri, süreçleri ve denetimleri gerektirmektedir. Bütçeyle
verilmifl ödeneklerin serbest b›rak›lmas›, ödeneklerin
harcamay› yapacak hizmet birimlerine da¤›t›lmas›, ödeneklerin bütçe içi veya bütçe d›fl› aktar›lmas›, giderlerin

belirli aflamalar içinde gerçeklefltirilmesi, yetki ve sorumlulu¤un da¤›l›m›, giderlerin kamu hesaplar›nda gösterilmesi, hak sahiplerine ödenemeyen paran›n emanete al›nmas›, bütçe y›l›n›n bitmesiyle bütçenin hesaplar›n›n kapanmas› ifllemleri, tümüyle harcama sürecini oluflturan ifllemlerdir.
Türkiye’de Merkezî Yönetim Bütçesinin Denetlenmesi
ise iç kontrol, iç denetim ve d›fl kontrol olmak üzere üç
temel yönden yap›l›r. ‹ç kontrol, idarenin amaçlar›na,
belirlenmifl politikalara ve mevzuata uygun olarak
• Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde
yürütülmesini,
• Varl›k ve kaynaklar›n korunmas›n›,
• Muhasebe kay›tlar›n›n do¤ru ve tam olarak tutulmas›n›,
• Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman›nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa¤lamak üzere idare taraf›ndan oluflturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve di¤er kontroller
bütünüdür.
‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyeti olarak tan›mlanmaktad›r.
D›fl denetim ise harcama sonras› yap›lan denetimdir ve
Say›fltay taraf›ndan yürütülür. Bunun amac› ise genel
yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin hesap verme
sorumlulu¤u çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve ifllemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve
planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlar›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmas›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. 1982 Anayasas›’na göre Bütçe Komisyonu’nda üye
da¤›l›m› nas›l olmaktad›r?
a. 35 üye iktidar parti ya da partilerine - 20 üye
muhalefet parti ya da partilerine
b. 30 üye iktidar parti ya da partilerine - 15 üye
muhalefet parti ya da partilerine
c. 25 üye iktidar parti ya da partilerine - 15 üye
muhalefet parti ya da partilerine
d. 15 üye iktidar parti ya da partilerine - 10 üye
muhalefet parti ya da partilerine
e. 10 üye iktidar parti ya da partilerine - 5 üye muhalefet parti ya da partilerine
2. Afla¤›dakilerden hangisi Cumhurbaflkan›n›n Bütçe
Kanunu ile ilgili görevlerini en do¤ru flekilde tan›mlamaktad›r?
a. Bütçe Kanunu’nu Cumhurbaflkanl›¤›na yollanmaz.
b. Bütçe Kanunu’nu detayl› bir flekilde inceler ve
en çok bir kez TBMM’ye tekrar görüflülmek üzere iade eder.
c. Bütçe Kanunu’nu ivedilikle onaylar.
d. Bütçe Kanunu’nu halkoyuna (referanduma) sunabilir.
e. Bütçe Kanunu’nu Anayasa Mahkemesine götürebilir.
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na bütçe uygulamalar›n› denetleyen kurum afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Say›fltay
b. Dan›fltay
c. Yarg›tay
d. Bölge ‹dare Mahkemesi
e. Vergi Mahkemesi
4. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bütçe görüflmeleri esnas›nda afla¤›dakilerden hangisi yap›lamaz?
a. Bütçe Kanunu Tasar›s› oylamas›nda iktidar partisi üyeleri taraf›ndan ‘karfl›” oy kullan›lamaz.
b. Bütçe Kanunu Tasar›s› oylamas›nda muhalefet
partisi üyeleri taraf›ndan “kabul” oyu kullan›lamaz.
c. Bakanlar kendi Bakanl›k bütçelerinin görüflülmesine kat›lamaz.
d. TBMM üyeleri genel kurulda gider art›r›c› ve gelir azalt›c› önerilerde bulunamaz.
e. Bütçe görüflmelerinde bütçe d›fl›ndaki konularda konuflulamaz.

5. Orta Vadeli Mali Plan’› haz›rlamakla görevli kurum
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Baflbakanl›k
b. Maliye Bakanl›¤›
c. Ekonomi Bakanl›¤›
d. Kalk›nma Bakanl›¤›
e. Planlama Bakanl›¤›
6. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu tasar›s› mali y›lbafl›ndan kaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›na sunulur?
a. 75 gün
b. 55 gün
c. 50 gün
d. 25 gün
e. 20 gün
7. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu tasar›s› TBMM Bütçe Komisyonunda en çok kaç gün içinde görüflülüp
esasa ba¤lanmaktad›r?
a. 75 gün
b. 55 gün
c. 50 gün
d. 25 gün
e. 20 gün
8. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu tasar›s› TBMM Genel Kurulu’nda en çok kaç gün içinde görüflülüp esasa
ba¤lanmaktad›r?
a. 75 gün
b. 55 gün
c. 50 gün
d. 25 gün
e. 20 gün
9. 1982 Anayasas›’na göre Bütçe Komisyonu kaç üyeden oluflur?
a. 55 üye
b. 45 üye
c. 40 üye
d. 25 üye
e. 15 üye
10. Orta Vadeli Program’› haz›rlamakla görevli kurum
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Baflbakanl›k
b. Maliye Bakanl›¤›
c. Ekonomi Bakanl›¤›
d. Kalk›nma Bakanl›¤›
e. Planlama Bakanl›¤›
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Yaflam›n ‹çinden

21.12.2011
2012 bütçesi kabul edildi
2012 Y›l› Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasar›s›,
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaflt›. Kanuna göre, Türkiye’nin 2012 y›l›nda bütçe giderleri 350
milyar 948 milyon, bütçe gelirleri 329 milyar 800 milyon, bütçe aç›¤› 21 milyar 103 milyon, faiz d›fl› fazla da
29 milyar 146 milyon lira olacak.
Genel Kurulda, 2012 Y›l› Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 134 ret, 1 çekimser oya karfl›n 318 oyla kabul edildi. Kanuna göre, Türkiye’nin 2012 y›l›nda bütçe giderleri 350 milyar 948 milyon, bütçe gelirleri 329 milyar
800 milyon, bütçe aç›¤› 21 milyar 103 milyon, faiz d›fl›
fazla da 29 milyar 146 milyon lira olacak.
Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yap›lacak tertipteki ödene¤in yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas› yapabilecek. Bu idarelerin yüzde 20’yi geçen di¤er her türlü kurum içi aktarmalar›n› yapmaya Maliye
Bakan› yetkili olacak.
2012 y›l› yat›r›m program›na ek yat›r›m cetvellerinde
yer alan projeler d›fl›nda, herhangi bir projeye harcama
yap›lamayacak. 2012’de yat›r›m cetvellerinde yer alan
projeler ile ödene¤i toplu olarak verilen projeler kapsam›ndaki y›llara sari ifllere 2012’de bafllanabilmesi için
proje veya iflin 2012 y›l› yat›r›m ödene¤i, proje maliyetinin yüzde 10’undan az olamayacak. Kurulu gücü 500
MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpafla, Sirkeci-Halkal› Banliyö Hatt›n›n ‹yilefltirilmesi
ve Demiryolu Bo¤az Tüp Geçifli ‹nflaat› Projesi, Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›¤›nca gerçeklefltirilecek flehir içi rayl› ulafl›m sistemleri ve metro yap›m
projeleri ile di¤er demiryolu yap›m projeleri bu kapsam
d›fl›nda tutulacak.
Ödenekleri bulunan Köylerin Altyap›s›n›n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsam›nda, köylerin altyap›
ihtiyaçlar› için ‹l Özel ‹dareleri veya Köylere Hizmet
Götürme Birlikleri, Su Kanalizasyon ve Altyap› Projesi
(SUKAP) kapsam›nda belediyelerin içme suyu ve at›ksu projelerini gerçeklefltirmek üzere ‹ller Bankas› Ano-

nim fiirketine tahakkuk ettirilmek suretiyle kulland›r›lacak. SUKAP kapsam›nda ihtiyaç duyulmas› hâlinde
genel bütçe kapsam›ndaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idareler bütçesine ödenek aktar›labilecek. Bu kapsamda ilgili idarelere yap›lan hazine
yard›mlar›, haczedilmeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamayacak.
Garantili d›fl borç limiti Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanuna göre sa¤lanacak, garantili imkan ve d›fl borcun ikraz› limiti 3
milyar dolar›, Hazine Müsteflarl›nca belirlenecek koflullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktar›lacak flekilde kamu kurum ve kurulufllar›nca ihraç edilecek sertifika senet ve benzeri finansman
enstrümanlar›na sa¤lanacak garanti tutar› 2 milyar dolar› aflamayacak.
K‹T’ler ile Hazinenin pay sahibi oldu¤u di¤er iflletme,
flirket ve bankalar›n Hazineye tekabül eden temettü tutarlar› ile di¤er öz kaynaklar›n›n tamaml› veya bir k›sm›,
ilgili teflebbüs, iflletme, flirket ve bankan›n ödenmemifl
sermayesine veya görev zarar› alacaklar›na mahsup edilebilecek.
Türkiye ‹hracat Kredi Bankas› Anonim fiirketinin politik
risk kapsam›nda yapaca¤› tahsilat›n ve bankan›n faaliyet kârlar›ndan Hazineye tekabül eden temettü tutarlar›n›n ve ola¤anüstü yedek akçelerinin tamam› veya bir
k›sm›, bankan›n politik risk alaca¤›na ve ödenmemifl
sermayesine mahsup edilebilecek.
Memur maafllar›ndaki art›fllar
Kanuna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde ayl›k gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlar›n›n ayl›k tutarlara çevrilmesinde uygulanacak ayl›k katsay› 0,06446, memuriyet taban ayl›¤› göstergesine uygulanacak taban ayl›¤› katsay›s› 0,86251,
yan ödeme katsay›s› 0,02044 olacak.
Sözleflmeli personelin ücret tavan› 1 Ocak-30 Haziran
2012 döneminde 3,382 Türk Liras› olarak uygulanacak.
Kanun, uluslararas› anlaflma, Bakanlar Kurulu karar›
veya y›l› program›yla kurulmas› ya da geniflletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdi¤i zorunlu hâller
için y›l› ödene¤ini aflmamak kayd›yla yap›lacak yeni vizeler d›fl›nda, 2011 y›l› sözleflmeli personel pozisyon
say›lar› hiçbir flekilde afl›lamayacak.
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Atama izni
Kamu idare kurum ve kurulufllar›, serbest memur kadrolar›na 2011’de emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayr›lan memur say›s›n›n yüzde 50’sini geçmeyecek
flekilde aç›ktan veya di¤er kamu idare, kurum ve kurulufllar›ndan nakil suretiyle atama yap›labilecek. Bu s›n›rlar içinde memur ihtiyac›n› karfl›layamayacak idare, kurum ve kurulufllardan yüksek ö¤retim kurumlar› için ek
5 bin, di¤erleri için ek 29 bin atama izni verilebilecek.
Üniversiteler için 9 bin ek atama
Yüksek ö¤retim kurumlar›, ö¤retim üyesi d›fl›ndaki bofl
ö¤retim eleman› kadrolar›na 2011’da emeklilik, ölüm,
istifa, nakil, e¤itimin tamamlanmas› veya baflar›s›zl›k
sonucu kurumlar›ndan ayr›lan ö¤retim eleman› say›s›n›n yüzde 50’sini (araflt›rma görevlisi kadrolar› için yüzde 100’ünü) geçmeyecek flekilde, aç›ktan veya yüksek
ö¤retim kurumlar› ile di¤er kamu idare, kurum ve kurulufllar›ndan naklen atama yap›labilecek.
Bu s›n›rlar içinde ö¤retim eleman› ihtiyac›n› karfl›layamayacak söz konusu yüksek ö¤retim kurumlar› için ek
9 bin atama izni verilebilecek. Ek olarak verilen atama
izninin en az 4 bini, Yüksek Ö¤retim Kurulu koordinasyonunda Ö¤retim Üyesi Yetifltirme Program› kapsam›nda yetifltirilmek amac›yla araflt›rma görevlisi kadrolar›na
yap›lacak atamalarda kullan›lacak.
Ö¤retim üyesi kadrolar›ndan ayr›lanlar›n say›s› ile t›pta
ve difl hekimli¤inde uzmanl›k e¤itimi yönetmeli¤i uyar›nca atanm›fl olduklar› araflt›rma görevlisi kadrolar›ndan ayr›lanlar›n say›s›, yüzde 50 veya yüzde 100 s›n›r›n›n hesab›nda dikkate al›nmayacak.
Hakimlik ve savc›l›k meslekleri ile bu meslekten say›lan görevlere, t›p ve difl hekimli¤inde uzmanl›k e¤itimi
yönetmeli¤i uyar›nca asistan kadrolar›na yap›lacak atamalar, Maliye Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› ve Sosyal Güvenlik
Kurumu Baflkanl›¤›nda münhas›ran vergi ve sosyal güvenlik alanlar›nda istihdam edilecek yard›mc› kadrolar›na yap›lacak atamalar, özürlü personel atamalar›, TSK
Personel Kanununun kapsam›nda veya di¤er ilgili mevzuata göre yap›lacak askerî personel atamalar›, emniyet
hizmetleri s›n›f›nda bulunan kadrolara yap›lacak atamalar, Terörle Mücadele Kanunu kapsam›nda yap›lacak
atamalar ile özellefltirme uygulamalar› kapsam›ndaki
personel nakilleri de s›n›rlamaya tabi olmayacak.

141

Bofl-dolu kadrolar Maliye Bakanl›¤›na bildirilecek
Kamu idare, kurum ve kurulufllar› kadro ve pozisyonlar›n›n dolu-bofl durumu ile bunlarda meydana gelen de¤iflikliklere iliflkin bilgiler mart, haziran, eylül ve aral›k
aylar›n›n son günü itibariyle düzenlenerek, bu aylar› izleyen ay›n 20’sine kadar e-bütçe sisteminde veri girifli
yapmak suretiyle Maliye Bakanl›¤›na bildirilecek.
Belediyeler, il özel idareleri ve mahallî idare birlikleri
ile bunlar›n müessese ve iflletmelerinde sözleflmeli personel istihdam› mümkün olan hizmetlerde (avukat, mimar, mühendis ve veteriner hariç) ayr›ca sözleflmeli
personel istihdam edilemeyecek.
Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartlar› Enstitüsü, Yüksek Ö¤retim Kurulu, Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü
ve Ölçme, Seçme ve Yerlefltirme Merkezî Baflkanl›¤›na
ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesaplar› bakiyelerinin yar›s› ile Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye
‹flletmesinin uzaktan e¤itim uygulayan iktisat, ‹flletme
ve Aç›kö¤retim Fakültesine ait hesaplar›nda yer alan
kasa ve banka hesaplar›, tahvil ve bono gelirlerinin yar›s›, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 2012 y›l›
fiubat ay› sonuna kadar Maliye Bakanl›¤› Merkez Muhasebe Birimi hesab›na aktar›lacak.
TBMM Genel Kurulunda 2010 Y›l› Merkezî Yönetim Kesinhesap Kanunu da 132 ret oyuna karfl›n 316 oyla kabul edildi.
Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/12/
21/2012-butcesi-kabul-edildi
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. c

S›ra Sizde 1
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu afla¤›da say›lan maddeleri kapsamaktad›r:
• Y›l› ve izleyen iki y›l›n gelir ve gider tahminleri (üç
y›ll›k),
• Bütçe aç›k veya fazlas›n›n tutar› (varsa), ve bu aç›k
veya fazlan›n nas›l kullan›laca¤›,
• Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri,
• Borçlanma ve garanti s›n›rlar›,
• Bütçelerin uygulanmas›nda tan›nacak yetkiler,
• Ba¤l› cetveller,
• Mali y›l içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve k›smen veya tamamen uygulanmayacak hükümler.

2. c

3. a
4. d
5. b
6. a
7. b,
8. e
9. c
10. d

Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçe Komisyonunun
Oluflumu” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Cumhurbaflkan›’n›n
Bütçeyle ‹lgili Yetkisi” konusunu tekrar gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Say›fltay Denetimi”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Anayasan›n 162.
Maddesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçe Haz›rl›klar›”
konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçenin TBMM’nde
Görüflülmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçenin TBMM’nde
Görüflülmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçenin TBMM’nde
Görüflülmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçenin TBMM’nde
Görüflülmesi” konusunu tekrar gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçe Haz›rl›klar›” konusunu tekrar gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 2
Orta vadeli program kalk›nma planlar›, stratejik planlar
ve genel ekonomik koflullar›n gerekleri do¤rultusunda
makro politikalar›, ilkeleri, hedef ve gösterge niteli¤indeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak flekilde haz›rlan›r.
S›ra Sizde 3
Orta vadeli mali plan gelecek üç y›la iliflkin gelir ve gider tahminlerini içerir. Bununla birlikte hedeflenen bütçe dengesini (varsa) aç›k veya fazlan›n nas›l de¤erlendirilece¤i hususlar›n› belirtir. Mali planla ilgili önemli
hususlardan biri kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlar›n›n belirlenmesidir.
S›ra Sizde 4
• Orta vadeli mali plan› da içeren bütçe gerekçesi,
• Y›ll›k ekonomik rapor,
• Vergi muafiyeti, istisnas› ve indirimleri ile benzeri
uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri
cetveli,
• Kamu borç yönetimi raporu,
• Genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin son
iki y›la ait bütçe gerçekleflmeleri ile izleyen iki y›la
ait gelir ve gider tahminleri,
• Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlar›n›n bütçe tahminleri,
• Merkezî yönetim kapsam›nda olmay›p Merkezî Yönetim Bütçesinden yard›m alan kamu idareleri ile di¤er kurum ve kurulufllar›n listesinin
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S›ra Sizde 5
Komisyon k›rk üyeden oluflur. ‹ktidar partisi veya iktidardaki koalisyon partileri en az yirmi befl üyeye sahip
olup bu say› siyasi partilerin temsil oranlar›na göre de¤iflebilmektedir. Ayn› flekilde muhalefet partileri de kalan 15 üyeyi paylafl›rlar.

S›ra Sizde 9
Gerçeklefltirme ifllemlerinin tamamlanmas› beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek
veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yap›labilir. Verilecek avans›n üst s›n›rlar› merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

S›ra Sizde 6
Baz› zorunlu nedenlerle Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun süresinde yürürlü¤e konulamamas› hâlinde, geçici bütçe kanunu ç›kar›l›r. Geçici bütçe uygulamas› alt› ay› geçemez. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki y›l
bütçe bafllang›ç ödeneklerinin belirli bir oran› esas al›narak belirlenir. Cari y›l bütçesinin yürürlü¤e girmesiyle geçici bütçe uygulamas› sona erer ve o tarihe kadar
yap›lan harcamalar ve giriflilen yüklenmeler ile tahsil
olunan gelirler cari y›l bütçesine dâhil edilir.

S›ra Sizde 10
Bir y›l önceki bütçe uygulama sonuçlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak gösterir. Kesin Hesap Kanun Tasar›s›, izleyen
mali y›l›n haziran ay› sonuna kadar Bakanlar Kurulu taraf›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir
örne¤i Say›fltay’a gönderilir.

S›ra Sizde 7
Merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri, aktarma yap›lacak tertipteki ödene¤in, y›l› bütçe kanununda
farkl› bir oran belirlenmedikçe yüzde befline kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarmas› yapabilirler. Bu
flekilde yap›lan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanl›¤›na bildirilmek zorundad›r. Ayr›ca personel giderleri tertiplerinden, aktarma yap›lm›fl tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yap›lm›fl tertiplerden, di¤er tertiplere aktarma yap›lamaz.

S›ra Sizde 8
Bütçenin yürürlü¤e konulmas›ndan sonra ortaya ç›kabilecek olumsuzluklar› gidermek amac›yla ek bütçe yap›labilmektedir. Buna göre y›l içinde kamu idarelerinin
ödeneklerinin yetersiz kalmas› veya öngörülemeyen
hizmetlerin yerine getirilmesi amac›yla ek bütçe yap›labilir. Ancak ortaya ç›kan gider kalemlerine karfl›l›k gelir gösterilmesi zorunlulu¤u vard›r. Ek bütçe kanunla
yap›labilir.

S›ra Sizde 11
‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyeti olarak tan›mlanmaktad›r.
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Ek
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Bütçe Haz›rlama Süreci
FAAL‹YET

FAAL‹YETTE
BULUNAN
KURUM

TAR‹H

‹ÇER‹K

‹DAR‹ FAAL‹YET
RAPORU

Genel Yönetim
Kapsam›ndaki
Kurulufllar

Nisan
sonu

‹darelerin üst yöneticileri, harcama yetkilileri taraf›ndan haz›rlanan birim faaliyet raporlar›n› esas alarak idari faaliyet
raporlar›n› düzenleyerek kamuoyuna aç›klarlar.

ORTA VADEL‹
PROGRAM

Devlet Planlama
Teflkilat›

May›s ay›
sonuna
kadar

ORTA VADEL‹
MAL‹ PLAN

Maliye Bakanl›¤›
haz›rlar Yüksek
Planlama Kurulu
karara ba¤lar

15
Haziran’a
kadar

BÜTÇE ÇA⁄RISI
VE EK‹ BÜTÇE
HAZIRLAMA REHBER‹

Maliye Bakanl›¤›

YATIRIM GENELGES‹
VE EK‹ YATIRIM
PROGRAMI
HAZIRLAMA REHBER‹

Devlet Planlama
Teflkilat› Müsteflarl›¤›

GENEL FAAL‹YET
RAPORU

Maliye Bakanl›¤›

Haziran
ay›n›n
sonuna
kadar

Kalk›nma planlar›, stratejik planlar ve genel ekonomik koflullar›n gerekleri do¤rultusunda makro politikalar›, ilkeleri,
hedef ve gösterge niteli¤indeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar.
Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç y›la iliflkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef
aç›k ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek
teklif tavanlar›n› içerir.

Bütçe tekliflerinin haz›rlanmas›na esas olmak üzere, kamu
idarelerince uyulmas› gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartlar›, hesaplama yöntemlerini, bunlara iliflkin
olarak kullan›lacak cetvel ve tablo örneklerini ve di¤er bilgileri içerir.

Merkezî yönetim kapsam›ndaki idarelerin ve sosyal güvenlik
kurumlar›n›n bir mali y›l faaliyet sonuçlar›n› gösterir rapor.
Gelir ve gider tekliflerinin haz›rlanmas›nda;

BÜTÇE VE
PERFORMANS
PROGRAMI
TEKL‹FLER‹N‹N
HAZIRLANMASI

Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,
Harcamac›
Kurulufllar

1 - 31
Temmuz

Kalk›nma plan› ve y›ll›k program öncelikleri ile kurumun
stratejik planlar› çerçevesinde belirlenmifl ödenek tavanlar›,
Kamu idarelerinin stratejik planlar› ile uyumlu çok y›ll› bütçeleme anlay›fl›,
‹darenin performans hedefleri do¤rultusunda haz›rlan›r.

BÜTÇE VE
PERFORMANS
PROGRAMI
TEKL‹FLER‹N‹N
‹NCELENMES‹ VE
GÖRÜfiÜLMES‹

Bütçe ve Mali Kontrol
Bütçe teklifleri Maliye Bakanl›¤›na verildikten sonra Kamu
1 A¤ustos
Genel Müdürlü¤ü ve
‹darelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakk›nda
- 30 Eylül
Harcamac› Kurumlar
bütçe görüflmeleri yap›l›r.

BÜTÇE KANUN
METN‹
ÇALIfiMALARI

Bütçe ve Mali Kontrol 1 Tem. Genel Müdürlü¤ü
17 Ekim

YATIRIM
BÜYÜKLÜKLER‹
KOORD‹NASYON
TOPLANTISI

Kalk›nma Bakanl›¤›,
Maliye Bakanl›¤›,
Hazine Müsteflarl›¤›,
Merkez Bankas›

10 - 25
Eylül

Kanun metni; Genel hükümler, Devlet Borçlar› ve Kamu ‹ktisadi teflebbüslerine iliflkin hükümler, Kamu personeline
iliflkin hükümler ve çeflitli hükümler olmak üzere dört k›s›mdan oluflur.
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Kalk›nma Bakanl›¤›

En geç
Ekim
ay›n›n ilk
haftas›

Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasar›s› Bakanlar Kurulunca TBMM’ ye sunulmadan önce Yüksek Planlama Kurulunun toplanarak makro ekonomik göstergeler ve büyüklüklerini görüflmesi.

KAMU KURUM VE
KURULUfiLARINA A‹T
BÜTÇE
TEKL‹FLER‹NE SON
fiEKL‹N‹N
VER‹LMES‹

Bütçe ve Mali
Kontrol Genel
Müdürlü¤ü Devlet
Planlama Teflkilat›

10- 15
Ekim

5018 say›l› Kanun’da bu hususta bir düzenleme yoktur. Bu
süreç y›llard›r uygulanan flekliyle oluflan prensipler do¤rultusunda uygulanmaya devam etmektedir.

BÜTÇE
BÜYÜKLÜKLER‹N‹N
HARCAMACI
KURULUfiLARA
YANSITILMASI

Harcamac›
Kurulufllar

10- 15
Ekim

5018 say›l› Kanun’da bu hususta bir düzenleme yoktur. Bu
süreç y›llard›r uygulanan flekliyle oluflan prensipler do¤rultusunda uygulanmaya devam etmektedir.

Bakanlar Kurulu

15- 17
Ekim

Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin Yüksek Planlama Kurulunda görüflülmesinden sonra, Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanan Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasar›s› ile millî bütçe tahmin raporu, mali y›l bafl›ndan en az 75
gün önce Bakanlar Kurulu taraf›ndan TBMM sunulur.

T.B.M.M. Plan Bütçe
Komisyonu

17 Ekim - Anayasan›n düzenledi¤i flekliyle uygulamaya devam etmek1 0 Aral›k tedir.

T.B.M.M. Genel
Kurulu

10 - 30
Aral›k

Anayasan›n düzenledi¤i flekliyle uygulamaya devam etmektedir.

BÜTÇE KANUN
TASARISININ
KANUNLAfiMASI

T.B.M.M. ve
Cumhurbaflkan›

25 - 31
Aral›k

Anayasan›n düzenledi¤i flekliyle uygulamaya devam etmektedir.

YÜRÜRLÜK

Uygulama

1 Ocak31 Aral›k

Merkezî yönetim bütçe kanunu mali y›lbafl›ndan önce Resmî
Gazete’de yay›mlan›r.

YÜKSEK
PLANLAMA
KURULU (YPK)

BÜTÇE VE
PERFORMANS
PROGRAMI
TASARISININ T.B.M.M’
YE SEVK‹
BÜTÇE KANUN
TASARISININ TBMM’
DE
GÖRÜfiÜLMES‹

Kaynak: www.bumko.gov.tr

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
Kaynak, Rezzan, “Bütçenin Kapsam› ve Haz›rlanma
Süreci”, Ankara, Haziran, 2008.
Kesik, Ahmet , Erdo¤an Öner, M. Kamil MutluerKamu
Maliyesi, Teori ve Uygulamada, ‹stanbul, Aral›k
2010.
Mutluer, Kamil, Erdo¤an Öner, Ahmet Kesik, “Bütçe
Hukuku”, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, No:
99, 2006.
Yereli, Ahmet Burçin, Türk Bütçe Sisteminde Konsolide
Bütçe Gelirlerindeki Geliflmelerin Ekonomik Aç›dan
De¤erlendirilmesi (Arafl.Gör. Haluk Egeli ile
birlikte), Maliye Yaz›lar›, Say›: 41, Ekim-Aral›k 1993,
Sayfa 64-81.
Yereli, Ahmet Burçin, Konsolide Bütçe Gelirlerindeki
Geliflmelerin ‹stikrar› Sa¤lamadaki Rolü (Arafl.Gör.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bütçe düzenini aç›klayabilecek,
Ödenek kavram›n› ve kullan›m ilkelerini aç›klayabilecek,
Ödenek kayd›n› ve ödenek devrini aç›klayabilecek,
Örtülü ödenek kavram›n› aç›klayabilecek,
Tamamlay›c› ödenek kavram›n› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Bütçe düzeni
Bütçe kanunu uygulamalar›
Yedek ödenek
Kaydedilen ödenek
Devreden ödenek

• Örtülü ödenek
• Tamamlay›c› ödenek
• Gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek
kayd›
• Likit karfl›l›¤› ödenek kayd›

‹çindekiler

Devlet Bütçesi

Türk Devlet Bütçe
Sisteminde Özel
Konular

• G‹R‹fi
• BÜTÇE DÜZEN‹ VE KULLANILAN
DEY‹MLER
• YEDEK ÖDENEK KAVRAMI VE
KULLANIMI
• KAYDED‹LEN VE DEVRED‹LEN
ÖDENEK UYGULAMALARI
• ÖRTÜLÜ ÖDENEK KAVRAMI VE
UYGULAMASI
• TAMAMLAYICI ÖDENEK KAVRAMI
VE GEL‹fi‹M‹
• GEL‹R FAZLASI KARfiILI⁄I VE L‹K‹T
KARfiILI⁄I ÖDENEK KAYDI
UYGULAMALARI

Türk Devlet Bütçe
Sisteminde Özel Konular
G‹R‹fi
Merkezî yönetim bütçe kanunu, dar anlam›yla merkezî yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini ve varsa borçlanma rakamlar›n› gösteren bir kanun olarak ifade edilir. Ancak genifl anlam›yla bütçe kanunu; sadece tahmini gelir, gider ve borçlanma rakamlar›n› gösteren kanun olmaktan öteye bütçe
düzeni ve bütçe uygulamas›na iliflkin hükümlerin de yer ald›¤› dolay›s›yla genifl bir
metne sahip olan bir kanundur. Bütçe kanunu ile temel mali kanun olarak kabul
edilen 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda gelir ve giderlerle
ilgili getirilen genel hükümlerin o y›l nas›l uygulanaca¤› gösterilir. 5018 say›l› Kanun’un gelir ve giderlerin uygulanmas› ile ilgili maddelerinde ilgili y›l bütçe kanunu ile farkl› uygulamalar›n yap›labilece¤i belirtilmifltir. Bütçenin uygulanmas› söz
konusu oldu¤unda kitab›n di¤er bölümlerinde yer alan bütçenin uygulanmas›na
yönelik anlat›mlar yan›nda, bütçe kanunlar› çerçevesinde oluflan uygulamalar›n da
bilinmesi önem arz etmektedir.
Bütçe kanun metni çerçevesinde bütçe düzeni ve uygulamas›na yönelik olarak;
• Bütçe düzeni ve kullan›lan deyimler,
• Bütçe kanunlar›nda “gerekti¤inde kullan›lacak ödenekler” olarak ifade edilen
ancak 5018 say›l› Kanun’da “yedek ödenek” olarak adland›r›lan ödenekler,
• Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan bütçe gerekçelerinde “kaydedilen
ödenek” olarak adland›r›lan ve gösterilen, özel gelir karfl›l›¤› özel ödenek
tahsisi uygulamas› ile bu ödeneklerin y›lsonu harcanmayan k›s›mlar› ile ilgi
olan “devredilen ödenekler”,
• Kapal› istihbarat ve kapal› savunma hizmetleri, devletin millî güvenli¤i ve
yüksek menfaatleri ile devlet itibar›n›n gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel
amaçlar ve ola¤anüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icaplar› için kullan›lmak
üzere Baflbakanl›k bütçesine konulan “örtülü ödenek”,
• 5018 say›l› Kanun’da ve bütçe kanunlar›nda yer almayan ancak kesin hesap
kanunlar› ile verilen tamamlay›c› ödenek,
• Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n gelir tahminlerinin fazla ç›kmas› sonucu fazla gelirin sonraki y›l bütçesine ödenek kayd› ve harcanmas›na yönelik “gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd›” ile “likit
karfl›l›¤› ödenek kayd› “ ifllemleri, bütçe uygulamalar› konusunda sadece
5018 say›l› Kanun’daki hükümlerin de¤il, ayn› zamanda ilgili y›l bütçe kanunlar›yla getirilen hükümlerinde önemini göstermektedir.
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BÜTÇE DÜZEN‹ VE KULLANILAN DEY‹MLER
Tefrik: Ödenek tahsisi
Fas›l ve bölüm deyimleri:
Fonksiyonel s›n›fland›rman›n
birinci düzeyini ifade eder.
Kesim deyimi: Fonksiyonel
s›n›fland›rman›n ikinci
düzeyini ifade eder.
Madde deyimi: Fonksiyonel
s›n›fland›rman›n üçüncü
düzeyini ifade eder.
Tertip deyimi: Kurumsal,
fonksiyonel ve finansman
tipi kodlar›n bütün düzeyleri
ile ekonomik
s›n›fland›rman›n ilk iki
düzeyini ifade eder.

Tablo 8.1
Klasik Bütçe
S›n›fland›rmas› ile
Analitik Bütçe
S›n›fland›rmas›nda
Kullan›lan
Deyimlerin Birlikte
Gösterimi

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

Bütçe düzeni kamu kurumlar›n›n ödenek kullan›mlar› ile ilgili esaslar› içeren, kullan›lacak cetvellerin içeri¤ini belirten, yeni tertip ödenek ve gelir kalemlerinin o y›l
nas›l kaydedilece¤ini aç›klayan bir kavramd›r. Örne¤in bütçe kanun metninde “baz› ödeneklerin kullan›m›na ve harcamalara iliflkin esaslar›n (E) cetvelinde gösterilece¤ine” dair getirilen bir hüküm bütçe düzeni kapsam›nda olup böylece uygulamac›lar›n bütçeyi daha iyi anlamalar›na imkan sa¤lanm›fl olur.
Geçmiflten günümüze bütçe kanunlar›n›n “bütçe düzenine iliflkin hükümler”
fleklinde adland›r›lan ikinci bölümünde baz› deyimlerin aç›klamas› yap›lmakta
olup bu deyimlerin bugünkü performans esasl› bütçe sisteminin kulland›¤› analitik bütçe s›n›fland›rmas›n›n kod yap›s› ile uyumlu olarak ne anlama geldi¤i belirtilmektedir. Eski klasik bütçe sisteminin s›n›fland›rmas›ndan kalan bu deyimlere
günümüz bütçe kanunlar›nda ve di¤er kanunlarda giderlere iliflkin olarak kullan›lmaya devam edilmektedir. Bu deyimlerin bilinmesi analitik s›n›fland›rmaya göre
ödeneklerin hangi konulara ayr›ld›¤›n› (tefrik) anlamam›z› kolaylaflt›racakt›r. Bu
deyimlerden; Analitik bütçe s›n›fland›rmas›ndaki kullan›m›na yönelik uyarlamay›
Tablo 8.1’de göstermek mümkündür.
Tablo 8.1’deki tertip k›sm›nda örnek kurum olarak gösterilen Cumhurbaflkanl›¤›na ayr›lan ödenekler bütçe kanunu ile kurumsal olarak ayr›ld›¤›ndan 5018 say›l›
Kanunu’n 21.maddesine göre kanun ç›kart›lmadan baflka bir kuruma aktar›lamaz.
Cumhurbaflkanl›¤› kendisine tefrik edilen ödenekleri kurum içinde kanun ç›kart›lmadan bütçe kanununda ayr› bir oran belirtilmezse 5018 say›l› Kanunu’n 21.maddesinde belirtilen oranda (% 5) fas›llar aras›nda aktarabilir. Ancak son y›llardaki
bütçe kanunlar›nda bu oran % 20 olarak uygulanmaktad›r.
Fas›l

Kesim

Fonksiyonel
S›n›fland›rman›n
Birinci Düzeyi

Madde

Fonksiyonel
Fonksiyonel
S›n›fland›rman›n S›n›fland›rman›n
‹kinci Düzeyi
Üçüncü Düzeyi

Örnek:
Örnek:
Örnek:
04. Ekonomik
04.5. Ulaflt›rma 04.5.1. Karayolu
‹fller ve Hizmetleri Hizmetleri
‹nflaat ‹flleri

Tertip
Kurumsal, Fonksiyonel, Finansman
Kodlar›n›n Tamam›
Örnek:
01. Cumhurbaflkanl›¤› (Kurumsal kod)
01. Genel Kamu Hiz. (Fonksiyonel kod)
1. Genel Bütçe (Finansman Tipi Kod)

SIRA S‹ZDE
Bütçe mevzuat›nda
kullan›lan fas›l, kesim, madde ve tertip kavramlar› neyi ifade ederler?

YEDEK ÖDENEK KAVRAMI VE KULLANIMI
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Yedek ödenek kavram› 5018 say›l› Kanun’un 23’üncü maddesi ile uygulamada yer
almaktad›r. Bu madde de “Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve
S O R U
amaçlar› gerçeklefltirmek,
ödenek yetersizli¤ini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanun’a ekli (I) say›l› cetvelde yer alan idareler ile (II) say›l› cetveldeDyer
alan idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek
‹KKAT
olanlar›n bütçelerine aktar›lmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine
kadar Maliye Bakanl›¤› bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarSIRA S‹ZDE
ma yapmaya
Maliye Bakan› yetkilidir. Malî y›l içinde yedek ödenekten yap›lan aktarmalar›n tür, tutar ve idareler itibar›yla da¤›l›m›, y›l›n bitimini takip eden on befl
gün içindeAMAÇLARIMIZ
Maliye Bakanl›¤›nca ilan edilir.” hükmü ile yedek ödene¤in hangi ko-

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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nularda, hangi idarelerin bütçeleri için kullan›laca¤› ve ne kadar büyüklükte olaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu Kanun hükmüne göre yedek ödenek, genel ve özel
bütçeli idarelerin hizmet ve amaçlar›n› gerçeklefltirmelerinde ödeneklerinin yetmemesi ya da öngörülmeyen hizmetlerin ortaya ç›kmas› durumunda Maliye Bakanl›¤› bütçesi içine konulan ve bu bakanl›¤›n izni ile kullan›lan ödenek toplam›d›r.
Yedek ödenek nedir? Hangi idareler yararlanabilir?

SIRA S‹ZDE

Bütçe kanunlar›n›n “bütçe uygulamas›na iliflkin hükümler” bafll›kl› üçüncü böD Ü fiaç›klanan
ÜNEL‹M
lümünde “gerekti¤inde kullan›labilecek ödenekler” alt bafll›¤› ile
“yedek
ödenek” uygulamalar› dört tür olarak yer almaktad›r. Bunlar; personel giderlerini
karfl›lama ödene¤i, yat›r›mlar› h›zland›rma ödene¤i, do¤al afetleri
ödeS O Rkarfl›lama
U
ne¤i ve yedek ödenektir. Ancak bu bafll›klar alt›ndaki ödenekler Maliye Bakanl›¤›n›n e-bütçe sistemi içinde daha fazla çeflitte yer almaktad›r. Bunlar› ekonomik kodD‹KKAT
lar› ile beraber afla¤›daki flekilde göstermek mümkündür:
09 Yedek Ödenekler
SIRA S‹ZDE
09.1 Personel Giderlerini Karfl›lama Ödene¤i
09.2 Kur Farklar›n› Karfl›lama Ödene¤i
09.3 Yat›r›mlar› H›zland›rma Ödene¤i
AMAÇLARIMIZ
09.5 Do¤al Afet Giderlerini Karfl›lama Ödene¤i
09.6 Yedek Ödenek
09.7 Yeni Kurulacak Daire ve ‹darelerin ‹htiyaçlar›n› Karfl›lama
K ‹ T Ödene¤i
A P
09.8 Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödene¤i
09.9 Di¤er Yedek Ödenekler
09.9.1.02 ‹lama Ba¤l› Borçlar› Karfl›lama Ödene¤i
TELEV‹ZYON
09.9.1.03 Özellikli Giderleri Karfl›lama Ödene¤i
Maliye Bakanl›¤›n›n ilgili y›l bütçesi içine genel bütçe ödeneklerinin en fazla %
2’si kadar konulan yedek ödenekler yukar›da belirtilen konularda kullan›labilmek‹ N T E RAfet
N E T Giderlerini
tedir. Örne¤in bütçe kanunlar›nda da aç›klamas› yap›lan “Do¤al
Karfl›lama Ödene¤i” den yat›r›m nitelikli genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin her türlü do¤al afet giderlerini karfl›lamak amac›yla
M A K A L EAyn› flekilde
mevcut veya yeni aç›lacak tertiplerine aktarma yap›labilmektedir.
“Personel Giderlerini Karfl›lama Ödene¤i”nde genel ve özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödene¤in yetmeyece¤inin anlafl›lmas› durumunda personel giderleri ile ilgili mevcut tertiplere aktarma yap›labilmektedir. “Yat›r›mlar› H›zland›rma Ödene¤i” den de yat›r›mlar›n h›zland›r›lmas› veya y›l› içinde geliflen flartlara
göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin art›r›lmas›nda kullan›lmak üzere genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin projelerine iliflkin mevcut veya yeni aç›lacak tertiplere aktarma yap›labilmektedir. Yap›lacak her tür aktarma 5018 say›l› Kanun’a göre
Maliye Bakan›n›n yetkisi dâhilinde mümkündür.
Örnekte görüldü¤ü üzere Maliye Bakanl›¤›, 09.6 Yedek Ödenek tertibini kullanarak Uluda¤ Üniversitesine üç milyon liray› transfer etmifltir. Bu transferi Uluda¤
Üniversitesi Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl›¤› bir yandan (B) cetveline hazine
yard›m› olarak gelir kaydetmifl bir yandan da Gayrimenkul Büyük Onar›m Gideri
olarak (A) cetveline ödenek kaydetmifltir.
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D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

N N

Yedek ödenek olarak ifade edilen ödene¤in türleri nelerdir?

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

MAKALE

3

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U
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Yedek ödenek uygulamas›yla asl›nda hükümetler TBMM’den onay alm›fl olsalar
da önceden nereye harcanaca¤› belli olmadan al›nan bu iznin bütçenin aç›kl›k ilkesini zedeledi¤ini söylemek gerekir. Aç›kl›k ilkesinde bütçede hangi giderlerin yer ald›¤›n›, hangi ifllere ne ölçüde ödenek ayr›ld›¤›n› meclis üyelerinin ve halk›n bilmesine
olanak sa¤lanmas› esas olmaktad›r. Bu çerçevede son befl y›la ait yedek ödenek miktarlar›na bak›lacak olursa aç›kl›k ilkesinin ne ölçüde zedelendi¤i anlafl›labilecektir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

ÖRNEK

4

Yedek ödenekten
ödenek aktar›lan kurumlar bu ödenekleri daha çok hangi harcamalarda
SIRA S‹ZDE
kullanmaktad›rlar?
D Ü fi Ü N E L ‹ M 2011 y›l› için Maliye Bakanl›¤› Yedek Ödenek Tertibinden
Uluda¤ Üniversitesine
Aktar›lan Ödenek Kayd›

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET

MAKALE

MAKALE

Tablo 8.2’deki rakamlar incelendi¤inde dikkati çeken ilk durum 2006 y›l› hariç
di¤er y›llarda yedek ödenekten harcanan miktarlar›n hemen hemen ayn› olmas›d›r. ‹lgili y›llar›n bütçe rakamlar›n›n her y›l artt›¤› dikkate al›nd›¤›nda yedek ödenek miktar›n›n ayn› kalmas› aç›kl›k ilkesinin zedelenmesini daha fazla artt›rmamas› aç›s›ndan önemlidir. Ödeneklerin kullan›m›nda dikkati çeken di¤er konu ödene¤i en fazla kullanan kurumun baflbakanl›k olmas›d›r. Özellikle son iki y›l›n ödeneklerinin % 50’sini baflbakanl›¤›n kulland›¤› görülmektedir. Bu durum bütçenin
samimiyet ilkesini ve aç›kl›k ilkesini zedelemektedir. Yedek ödenek kullan›m› konusunda Tablo 8.2’den ç›kar›lacak bir di¤er sonuç yedek ödenekten aktarma yap›lan kurumlarda bu ödeneklerin ço¤unlu¤unun mal ve hizmet al›mlar›na ve sermaye harcamalar›na ayr›lmas›d›r.
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Kurum
Kodu

Kurum Ad›

2006

007

2008

2009

2010

01

Cumhurbaflkanl›¤›

-----

-----

-----

4.500.000

2.500.000

03

Anayasa Mahkemesi

-----

-----

5.000.000

-----

-----

04

Yarg›tay

100.000

-----

-----

500.000

-----

05

Dan›fltay

1.180.000

395.000

-----

-----

-----

07

Baflbakanl›k

194.565.185

120.000.000

166.830.000

259.752.000

215.835.000

Sosyal Yar. ve
Dayn. Gen. Müd.

-----

-----

-----

-----

38.468.485

Milli Güvenlik
Kur. Gen. Sek.

-----

120.000

-----

-----

-----

07.76

Dev.Plan.Müs.
07.82

Hazine Müsteflarl›¤›

-----

-----

-----

-----

10.000

7.120.000

1.000.000

32.500.000

72.000.000

5.100.000

-----

263.800

1.000

-----

-----

300.000

-----

-----

2.000.000

Gümrük Müst.

-----

D›fl Tic. Müs.

---------

08

Diyanet ‹fll. Bafl.
Türkiye ‹statistik
Kurumu
Özürlüler ‹daresi
Baflkanl›¤›
Aile ve Sosyal
Arafl. Gen. Müd.
Kad›n›n Statüsü
Genel Müdürlü¤ü
Sos. Hiz ve Çocuk
Esir. Kur. Gen. Md.
Adalet Bakanl›¤›

09

Milli Savunma Bakanl›¤›

10

‹çiflleri Bakanl›¤›

10.81

Jandarma Gen. Kom.

10.82

Emniyet Gen. Müd.

-----

6.628.000

-----

-----

7.700.000

11

D›fl ‹flleri Bakanl›¤›

-----

5.725.000

2.000.000

430.000

15.750.000

12

Maliye Bakanl›¤›

15.500.000

7.631.386

30.160.000

15.336.800

95.440.000

12.76

Gelir ‹daresi Bafl.

3.000.000

12.000.000

-----

-----

13

Milli E¤itim Bak.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›

12.100.000

6.500.000

84.157.680

-----

30.000

-----

20.250.000

142.100

-----

-----

129.204.000

200.000

60.000.000

-----

-----

11.000.000

29.115.000

65.226.573

60.000.000

07.83
07.85
07.87
07.88
07.89
07.93

14

-----

300.000

-----

-----

-----

-----

250.000

140.000

-----

-----

-----

-----

200.000

-----

-----

132.650

693.200

-----

-----

-----

-----

-----

300.000

-----

-----

1.000.000

50.140.000

-----

-----

4.770.000

-----

11.000.000

5.000.000

-----

2.650.000

68.841.177

119.310.000

10.757.770

7.130.000

14.257.315

10.000.000

-----

-----

5.000.000

14.91

Karayollar› Gn. Müd.

15

Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü¤ü
Sa¤l›k Bakanl›¤›

16

Ulaflt›rma Bakanl›¤›

40.000

16.81

Denizcilik Müs.
Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›
Tar›m Reformu
Genel Müdürlü¤ü

220.000

17
17.91
18.75

20
20.91
21
22
40.33
40.14

Sos. Güv. Kur.Bafl.
Sanayi ve Tic. Bak.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›
Devlet Su ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü
Kültür ve Tur.Bak.
Çevre ve Orman
Bakanl›¤›
Özel Çevre Koruma
Kurumu Baflkanl›¤›
Gençlik ve Spor
Genel Müdürlü¤ü
Üniversiteler
TOPLAM

650.000

152.350.000

32.521.000

42.585

37.000.000

30.482.414

14.911.000

1.310.000

25.000

250.000

14.040.000

32.120.000

4.100.000

240.000.000
40.000
16.000.000

40.600.000

70.000.000

1.350.000

-----

500.000

4.000.000

5.415.000

10.000.000

-----

-----

-----

-----

-----

1000.000

-----

-----

-----

4.400.000

13.730.000

-----

-----

-----

3.722.000

40.125.000

760.450

4.368.242

658.200

900.000.000

458.000.000

570.000.000

450.000.000

500.000.000
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KAYDED‹LEN VE DEVRED‹LEN ÖDENEK
UYGULAMALARI
Bütçe ile ilgili mevzuat içinde kaydedilen ödenek ve devredilen ödenek kavramlar› yer almamaktad›r. Özellikle kaydedilen ödenek, çeflitli gelirlerin bütçeye kaydedilip karfl›l›¤›n›n ödenek gösterilmesi fleklinde uygulan›r. Bütçeye gelir kaydedildi¤inde bu gelir ilgili y›l içinde harcanmazsa ertesi seneye devreden gelir-ödenek fleklinde kaydedilir.
Kaydedilen ödenek ve devredilen ödenek olarak adland›r›lan uygulamalar mali mevzuat içinde özel gelir - özel ödenek adlar› ile yer almaktad›r. Geçmiflte 1050
say›l› Genel Muhasebe Kanunu’nda yer alm›fl olan ve daha sonra bu Kanunu’n yerini alan 5018 say›l› Kanun’da da özel gelirler bafll›¤› alt›nda uygulanma imkân› bulan bu ödeneklerin kaynaklar›, ilgili kanunlarla kurumlara tahsis edilen özel gelirler ve kurumlara yap›lan ba¤›fl ve yard›mlardan oluflmaktad›r.
Özel gelir (kaydedilen ödenek) kavram› 5018 say›l› Kanunu’n 39. ve 40. maddelerinde hüküm alt›na al›nm›flt›r. Kanunu’n 39. maddesin de “Özel gelirler karfl›l›¤›nda idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarlar›, ilgili idarelerin bütçelerinde
gösterilir. Malî y›l içinde kullan›labilecek özel ödenek miktar›, tahsil edilen özel gelir tutar›n› geçemez. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutar›n› aflmas› halinde,
ödenek eklenemez. Özel gelirlere iliflkin olarak ilgili kanunlar›nda belirtilen fiyatland›r›labilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar,
Maliye Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak ilgili kamu idarelerince belirlenir. Özel gelirlerin ödenek kayd›na, gelecek y›la devrine, iptaline iliflkin yetki ve ifllemler merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.” denilmifl olup özel geliri olan idarelerin
özel bütçeli idareler oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu kapsamda özel gelirleri elde eden
kurumlar bunlar› ilgili y›l için ödenek kaydederek harcayabilmekte harcayamad›klar›n› gelecek y›la devredebilmektedirler.
Özel gelir ve bunlar› ödenek kaydetme uygulamas›n›n di¤er flekli flartl› ba¤›fl ve
yard›mlard›r. 5018 say›l› Kanunu’n 40.maddesinde “......kamu yarar›na kullan›lmak
üzere kamu idarelerine yap›lan flartl› ba¤›fl ve yard›mlar, d›fl finansman kayna¤›ndan sa¤lananlarda 28.3.2002 tarihli ve 4749 say›l› Kanun hükümleri sakl› kalmak
kayd›yla, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi taraf›ndan uygun görülmesi halinde, bütçede aç›lacak bir tertibe gelir ve flart k›l›nd›¤› amaca harcanmak üzere
aç›lacak bir tertibe ödenek kaydedilece¤i” belirtilmifltir. Ayr›ca “bu ödenekten
amaç d›fl›nda baflka bir tertibe aktarma yap›lamaz. Bu ödeneklerden malî y›l sonuna kadar harcanmam›fl olan tutarlar, ba¤›fl ve yard›m›n amac› gerçekleflinceye kadar ertesi y›l bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir. Ancak, bu ödeneklerden
tahsis amac› gerçeklefltirilmifl olanlardan kalan tutarlar, tahsis amac›n›n gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan yetersiz olanlar ile y›l› bütçesinde belirlenen tutar› aflmayan
ve iki y›l devretti¤i halde harcanmayan ödenekleri iptal etmeye genel bütçe kapsam›ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakan›, di¤er kamu idarelerinde üst yönetici
yetkilidir.” hükmüne yer verilmifltir. Anlafl›laca¤› üzere devlete yap›lan ba¤›fl ya da
yard›mlar ilgili kamu kurumunun bütçesine ödenek kaydedilip harcanmaktad›r.
Ba¤›fl ve yard›mlara iliflkin ifllemlerin nas›l gerçeklefltirilece¤i ise ilgili y›l›n bütçe
kanunlar›nda ayr›ca yer al›r. Örne¤in; Milli Savunma Bakanl›¤› için yabanc› devletlerden sa¤lanacak olan yard›mlar (B) cetveline gelir, karfl›l›¤› da bu kurumun bütçesinde aç›lacak tertibe ödenek kaydedilir.
Özel gelirler iki flekilde uygulamada yer almaktad›r. Birincisi, ilgili kamu kurumunun faaliyetlerinden sa¤lad›klar› gelirlerdir. Örne¤in; 5217 say›l› Kanunun
25.maddesi ile “Karayollar›, Köy Hizmetleri ve Devlet Su ‹flleri Genel müdürlükle-
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ri; genel ve özel bütçeli kurulufllar hariç di¤er kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzel kiflilerden gelen hizmet taleplerini kendi imkânlar› nispetinde, yap›lacak sözleflmeler çerçevesinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler.
Bu amaçla yat›r›lacak paralar, bir yandan ad› geçen kurulufl bütçelerinin (B) iflaretli cetveline gelir, di¤er yandan (A) iflaretli cetvelde mevcut veya yeniden aç›lacak
tertiplere Maliye Bakanl›¤›nca ödenek kaydolunur. Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki y›lda harcanmayan k›s›mlar› carî y›l bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakan› yetkilidir.” denilerek özel geliri olan kamu idarelerinin bunlar› ödenek kaydederek harcayabilme imkânlar› söz konusu olmaktad›r.
Özel gelir uygulamas›n›n ikinci flekli, ilgili kamu kurumuna kanunlarla gelir tahsis
edilmesidir. Örne¤in Askerlik Kanunu, Harita Genel Komutanl›¤› Kanunu, Telsiz
Kanunu vs. kanunlarla ilgili kurumlara gelir sa¤lama imkân› tan›narak bütçelerine
ödenek kaydetme izni verilmektedir. Bu konuda verilebilecek örnek, 2011 y›l›nda
Askerlik Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle “bedelli askerlik” uygulamas›d›r. Bedelli
askerlik uygulamas›nda otuz yafl s›n›r›n› sa¤layan ve belirli bir miktar ödeme yapan kiflilerin askerlik görevini yerine getirdikleri kabul edilecektir. Askerlik Kanunu’nun 46.maddesine göre ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤›
ad›na T.C. Ziraat Bankas›, T. Halk Bankas› ve T. Vak›flar Bankas›nda aç›lacak özel
hesaba yat›r›lacakt›r. Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu taraf›ndan
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde flehit yak›nlar›, gaziler, özürlüler, muhtaç
erbafl ve er aileleri, Türk Silahl› Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› dâhil) mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri s›n›f›na mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yard›m faaliyetlerinin finansman›nda kullan›lacakt›r. Bu çerçevede bedelli askerlik uygulamas› ile sa¤lanan gelir, genel bütçe geliri olarak de¤il, özel gelir olarak toplanm›fl ve özel ödenek olarak ilgili bakanl›k taraf›ndan kaydedilerek kullan›lm›fl olacakt›r. Bedelli askerlik uygulamas› 2011 y›l›ndaki düzenleme öncesinde 1987, 1992 ve 1999 y›llar›nda olmak üzere toplam üç kere daha yap›lm›fl olup 1999 y›l›nda elde edilen gelirler 1999 depreminde afete maruz kalan bölgede yer alan illerdeki hasar ve zararlar›n giderilmesi için gereken her türlü harcaman›n finansman›nda kullan›lmak
üzere ilgili kamu kurumlar›n›n bütçelerine ödenek olarak kaydedilmifltir. Bu
uygulaman›n ünite 2’de aç›klanan gereklilik ilkesinin adem-i tahsis kural›na ayk›r›
oldu¤u da aç›kça görülmektedir.
Kaydedilen ödenek uygulamas›nda kullan›lan gelir kaynaklar› nelerdir?
SIRA S‹ZDE

5

Özel gelir ve özel ödenek uygulamalar› geçmifl dönemlerde önemli boyutlara
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ulaflm›fl bütçe rakamlar›n›n % 20’sini oluflturmufltur. Günümüz itibar›yla ise bu
oran son befl y›ll›k dönemde ise ortalama % 6 olmufltur. Kaydedilen ödenek olaS O Rbütçe
U
rak adland›r›lan bu uygulamalar›n oran olarak azalmas›n›n nedeni
disiplinin
sa¤lanmas› olmufltur. Bütçe disiplinin sa¤lanmas› ba¤lam›nda 5217 say›l› “Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde KaD‹KKAT
rarnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun” ile 2005 y›l› itibar›yla özel gelir ve özel ödenek kayd› uygulamalar›na s›n›rlamalar getirilmifltir. Yap›lan düzenSIRA S‹ZDE
lemeler çerçevesinde devam›nda fayda oldu¤u düflünülen uygulamalar
kalmak
üzere di¤er uygulamalar›n kald›r›lmas›, gelirlerin ise bütçe geliri olarak bütçeye
kayd› sa¤lanm›flt›r. Ancak yinede kaydedilen ödenek uygulamalar›n›n
rakamsal
AMAÇLARIMIZ
de¤erlerine bak›ld›¤›nda her y›l artmaya devam etti¤i görülmektedir. Tablo 8.3 bu
geliflimi göstermektedir.

N N
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SIRA S‹ZDE
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K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
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Tablo 8.3
Kaydedilen Ödenek
Rakamlar›
Kaynak: 2012 Y›l›
Bütçe Gerekçesi

Ödenek /
Y›l

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bafllang›ç
155.627.544 174.321.617 204.988.546 222.553.217 259.155.933 286.981.304
ödene¤i (1)
Kaydedilen
ödenek (2)

5.213.092

11.224.097

9.858.779

16.759.618

15.378.223

14.027.855

(1)/(2)

3,3

6,4

4.8

7,5

5,9

4.9

Tablo 8.3’ten de görülece¤i üzere 2005 y›l›ndaki Kanun’la rakamsal ve oransal olarak azalmas› gereken kaydedilen ödenek uygulamalar› tersine art›fl hâlinde olmufltur.
Kayna¤› özel gelirler olan kaydedilen ödenek ve devredilen ödenek kavramlar› gerek 5018 say›l› Kanun gerekse y›l› bütçe kanunlar›nda verilen izinlerle geliflen
kavramlard›r. Bu uygulamalar›n gerçeklefltirilmesinde kurumlara ilgili kanunlarla
özel gelir sa¤lama hakk› verilmekte ve bu hakk› alan kurumlar ilgili y›l bütçe kanununda belirtilen koflullarda kullanabilmektedirler.
Özel gelir ifllemleri ile beraber di¤er konu devredilen ödenek uygulamalar›d›r.
Ödenek devri ifllemleri, harcanmayan k›sm›n›n ertesi y›la devredece¤i ilgili kanunlarla hüküm alt›na al›nm›fl olan her türlü ödene¤in y›l› bütçesiyle iliflkisinin kurulmas› ve kullan›m›na imkân sa¤lanmas› amac›yla mevcut veya yeni aç›lacak tertiplere eklenmesi ifllemini ifade eder. Ödenek devri ifllemi 5018 say›l› Kanun ile normal ödenek ifllemlerinde mümkün de¤ildir. Kanun’un 20. maddesinin (e) f›kras›na
göre cari y›lda kullan›lmayan ödenekler iptal edilir. Di¤er bir deyiflle ilgili y›la ait
ödenekler sonraki y›la aktar›lmaz. Ancak ba¤›fl ve yard›m konular› ile bütçe kanunlar›n›n izin verdi¤i durumlarda ödenek devirleri gerçekleflmektedir. E¤er ba¤›fl› ilgilendiren ifl ertesi y›la da sark›yorsa ödenek ertesi y›la devredecektir. Ayn› flekilde bir kamu kurumu için özel gelir olarak kaydedilen gelir, özel ödenek olarak
harcanacaksa ve y›l sona erdiyse o gelir ve dolay›s›yla ödenek ertesi y›la devredecektir. Bu uygulama da özellikle bütçenin y›ll›k olma ilkesinin bir istisnas›d›r. Bütçe kanunu ile devrine izin verilen ifllemlere örnek olarak; Millî Savunma Bakanl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, TÜB‹TAK, ve üniversite bütçelerinde yer alan baz› tertiplerden harcanmayan k›s›mlar›n ertesi y›l bütçesine devri verilebilir.
SIRA S‹ZDE

6

D Ü fi Ü N E L ‹ M
Tahsisat› mesture: Örtülü
ödenek
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Ödenek devri
uygulamalar›
hangi tür ifllemlerde gerçeklefltirilebilir?
SIRA
S‹ZDE

ÖRTÜLÜ ÖDENEK KAVRAMI VE UYGULAMASI

D Ü fi Üilk
N E Ly›llar›ndan
‹M
Cumhuriyetin
günümüz kadar ilgili kanunlarda ve uygulamada yer
alan “örtülü ödenek” eski ad› ile “tahsisat› mesture”, gizli tutulan resmi ifllerde harcanmak için Shükümetin
emrine verilen para olarak Osmanl›ca sözlükte aç›klanm›flO R U
t›r. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak 1927 tarihli 1050 say›l› Genel Muhasebe Kanunu’nda örtülü ödene¤e yer verilmifltir. Kanunun 77. maddesine göre Baflbakanl›k
D‹KKAT
bütçesine konulan bu ödenek “kapal› istihbarat ve kapal› savunma hizmetleri için,
devletin yüksek güvenli¤i ve yüksek menfaatlerinin isterleri için, siyasi, sosyal koSIRAve
S‹ZDE
nularla, kültür
devlet itibar› alanlar›nda ve ola¤anüstü hizmetlerin sa¤lanmas›nda Hükümet icaplar› say›lan maksat ve gayeler için sarf edilmek üzere” kullan›lm›flt›r. Genel Muhasebe Kanunu’nu yürürlükten kald›ran 2003 tarihli 5018 say›l›
AMAÇLARIMIZ
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. maddesi ile örtülü ödene¤e yer

N N

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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verilmifltir. Bu Kanun’a göre örtülü ödenek; kapal› istihbarat ve kapal› savunma
hizmetleri, devletin millî güvenli¤i ve yüksek menfaatleri ile devlet itibar›n›n gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve ola¤anüstü hizmetlerle ilgili hükümet
icaplar› için kullan›lmak üzere Baflbakanl›k bütçesine konulan ödenektir. Yasa
maddesinde “Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdi¤i istihbarat hizmetlerini yürüten di¤er kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir.” denilmifltir. Örtülü ödenek, bu amaçlar d›fl›nda ve Baflbakan›n ve ailesinin kiflisel harcamalar› ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlar›nda kullan›lamaz. ‹lgili y›lda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplam›, genel bütçe bafllang›ç ödenekleri toplam›n›n binde beflini geçemeyece¤i yine yasa maddesinde belirtilmifltir.
Baflbakanl›k ve di¤er ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullan›lma yeri, giderin kimin taraf›ndan yap›laca¤›, hesaplar›n tutulma ve kapat›lma
yöntemi, gideri yapan›n de¤iflmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktar›laca¤› baflbakan taraf›ndan belirlenir.
Yasaya göre örtülü ödeneklere iliflkin giderler Baflbakan, Maliye Bakan› ve ilgili bakan taraf›ndan imzalanan kararname esaslar›na göre gerçeklefltirilir ve ödenir.
Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›na Ait Tahsisat› Mesture Tertibi ‹le ‹lgili Örnek
Kanun
-55Hariciye bütçesine tahsisat› mesture tertibinden on befl bin liran›n zamm›na
dair kanun
(Ceridei Resmiye ile neflir ve ilâm: 28 mart 1337 - No. 8)
No.
51
B‹R‹NC‹ MADDE - Hariciye vekâletinin iki ayl›k muvakkat bütçesine tahsisat› mesture
tertibinden on befl bin liran›n zamimeten ilâvesiyle sarf›na mezuniyet verilmifltir.
‹K‹NC‹ MADDE - ‹flbu kanun tarihi neflrinden itibaren mer'iyülicrad›r.
ÜÇÜNCÜ MADDE - ‹flbu kanunun icray› ahkâm›na Hariciye ve Maliye vekilleri
memurdur.
20 teflrnisani 1336 ve 8 rehiyülevvel 1339
Kaynak:http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc0
01/kanuntbmmc001/ kanuntbmmc00100051.pdf

Örtülü ödenekten yap›lan harcamalar›n kanunen aç›klamas› söz konusu olmad›¤›ndan Baflbakanl›k taraf›ndan yap›lan bu harcamalar›n kanunda belirtildi¤i gibi
devletin millî güvenli¤i ve yüksek menfaatleri için harcad›¤›n› kabul etmek gerekmektedir. Bu konuda geçmifl dönemlerde bas›na s›zan bilgiler çerçevesinde verilen en güzel örnek, 1988 y›l›nda halterci Naim Süleymano¤lu’nun Bulgaristan’dan
Türkiye’ye getirilmesi için dönemin Baflbakan› Turgut Özal’›n Bulgaristan’a bir milyon dolar ödendi¤ini aç›klamas›d›r. Bu örnekten anlafl›laca¤› üzere halter sporunda önemli bir insan›n Türkiye’ye getirilmesinde millî menfaatler düflünülmüfl ve bu
çerçevede örtülü ödenekten harcama yap›lm›flt›r.
Görülece¤i üzere örtülüödenek uygulamas›, bütçenin aç›kl›k ve anlafl›l›r olma
ilkeleri ile ters düflmektedir. Ancak eski 1050 say›l› yasada herhangi bir k›s›tlama
olmad›¤›n› ve 5018 say›l› yasa bir s›n›rlama getirdi¤i düflünülürse, biraz da olsa
ilkenin iyileflti¤i söylenebilir.
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Tablo 8.4
2006-2010 Y›llar›
Örtülü Ödenek
Rakamlar›
Kaynak:
www.haberkritik.net/
makale_59_16.html

Y›llar

Tahsis Edilen Kaynak (T)

Toplam Harcama (T)

2006

200.000

207.646.000

2007

220.000

262.286.521

2008

220.000

290.981.700

2009

230.000

341.971.042

2010

230.000

383.170.247

Tablo 8.4’te dikkati çeken nokta bafllang›çta konulan ödenekler ile harcananlar
aras›nda ciddi farklar›n olmas›d›r. Bu konuda yap›labilecek yorum ise “Y›l içinde
devlet menfaatleri konusunda yaflanan geliflmelerin önceden tahmin edilmesi güçtür.” fleklinde olabilir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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‹NTERNET
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Örtülü ödenek
demektir? Harcanabilecek tutar ne kadard›r?
SIRAneS‹ZDE

TAMAMLAYICI ÖDENEK KAVRAMI VE GEL‹fi‹M‹

Ü fi Ü N E L ‹ M
Bu ödenekDne
5018 say›l› Kanun’da ne de di¤er kanunlarda tan›mlanm›flt›r. Bu ödenek mevzuat›n öngördü¤ü haller d›fl›nda, ödenekten fazla yap›lan harcaman›n, yaS O R yerinde
U
sama organ›nca
görülerek kesin hesap kanunu ile onaylanmas› fleklinde
uygulanmakta, bafllang›ç ödene¤inden fazla harcama yap›ld›¤›ndan “bafllang›ç ödene¤ini yap›lan
harcamaya tamamlama” fleklinde yorumland›¤›ndan bu ödene¤e “taD‹KKAT
mamlay›c› ödenek” ad› verilmifltir. Asl›nda 5018 say›l› Kanun ödenek üstü harcaman›n yap›lmas›n› yasaklam›flt›r. Kanun’un 70.maddesinde “Kamu zarar› oluflturmaSIRAbütçelere,
S‹ZDE
makla birlikte
ayr›nt›l› harcama programlar›na, serbest b›rakma oranlar›na ayk›r› olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktar›n› aflan harcama talimat›
veren harcama yetkililerine, her türlü ayl›k, ödenek, zam ve tazminat
AMAÇLARIMIZ
dahil yap›lan bir ayl›k net ödemeler toplam›n›n iki kat› tutar›na kadar para cezas›
verilir.” denilerek sorumlulara ceza dahi öngörülmüfltür. Ancak ödenek üstü yap›lan bu harcamalar
bakanl›k olan Maliye Bakanl›¤›n›n izni ile gerçeklefltirilK ‹ T A sorumlu
P
mekte ve kesin hesap kanun tasar›s›na konularak TBMM’nin onay›na sunulmakta
ve meclis taraf›ndan kabul edilerek tamamlay›c› ödenek ad›n› almaktad›r. TBMM,
kesin hesab›
ödenek üstü harcama konular›n› dikkate al›r. Ödenekten
T E L görüflürken
EV‹ZYON
fazla yap›lan harcama, yasama organ›nca yerinde görülürse, tamamlay›c› ödenek
verilir. Tamamlay›c› ödenek bafllang›ç ödene¤i mahiyetinde kabul edilmekte, böylece bafllang›ç ödene¤inin o kadar verildi¤i düflünülerek ilgililerin bu konudaki so‹ N T E kalkmas›
RNET
rumlulu¤unun
sa¤lanmaktad›r. Sonuç olarak tamamlay›c› ödenek TBMM
taraf›ndan bütçe kanunu ile verilmeyen ancak sonras›nda kesin hesap kanunu ile
TBMM taraf›ndan verilen bir ödenektir. Tamamlay›c› ödene¤in kanuni bir dayanaM A K A L beraber
E
¤› bulunmamakla
uygulaman›n getirmifl oldu¤u bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Ancak Ünite 2’de aç›klanan, bütçenin, aç›kl›k, anlafl›l›r olma, y›ll›k, önceden izin, program baz›nda onaylama ilkelerine ters düflmektedir.
Tablo 8.5’te tamamlay›c› ödenek olarak adland›r›lan ödenek üstü harcamalar›n
geliflimi gösterilmifltir; Tablo 8.5’te görüldü¤ü üzere tamamlay›c› ödenek rakamlar› her y›l ciddi flekilde artm›flt›r. En son 2010 y›l› verilerine göre toplam rakam T15
milyar’ye ulaflm›flt›r. Bu rakam, 2010 y›l› Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nda gösterilen merkezî yönetim harcamalar› tutar› olan yaklafl›k T300 milyar dikkate al›nd›¤›nda yürütme organ›n›n yasama organ›n›n önceden izni olmadan merkezî
yönetim harcamalar›n›n % 5’i kadar›n› harcad›¤› anlam›na gelmektedir.
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Tablo 8.5
Tamamlay›c› Ödenek Rakamlar›
2006

2007

2008

2009

2010

Genel Bütçeli
‹dareler

3.031.358.084,51

5.100.135.217,15

5.061.297.157,35

9.816.447.248,96

14.968.408.262,43

Özel Bütçeli
‹dareler

5.484.755,48

4.755.805,44

913.319,05

2.506.887,11

3.566.595,62

3.036.842.839,99

5.104.891.022,59

5.062.210.476,40

9.818.954.136,07

14.971.974.858,05

TOPLAM

Tamamlay›c› ödenek ne demektir?

SIRA S‹ZDE

8

GEL‹R FAZLASI KARfiILI⁄I VE L‹K‹T KARfiILI⁄I
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ÖDENEK KAYDI UYGULAMALARI

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Gelir fazlas› karfl›l›¤› ve likit (finansman fazlal›¤›) karfl›l›¤› ödenek kavramlar› gerek 5018 say›l› Kanun gerekse ikincil mevzuatta yer almamaktad›r.
S O R UBu kavramlar
ilgili y›llar bütçe kanunlar›n›n maddelerinde ve bütçe uygulama tebli¤lerinde yer
almaktad›rlar. ‹lgili y›llar bütçe uygulama tebli¤lerinde yap›lan tan›mlara göre;
D‹KKAT
Gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd›; özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n (B) iflaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmiSIRA S‹ZDE
ni tutarlar›n üzerinde gerçekleflen gelirler karfl›l›¤› olarak mevcut
veya yeni aç›lacak tertiplere yap›lacak ödenek kayd› yap›labilmektedir.
Likit karfl›l›¤› ödenek kayd›; özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kuAMAÇLARIMIZ
rumlar›n Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na ba¤l› (F) iflaretli cetvellerinde belirtilen,
ödeneklefltirilmeyen finansman karfl›l›klar› ile gerçekleflen finansman fazlalar› karfl›l›¤›
olarak mevcut veya yeni aç›lacak tertibe yap›lacak ödenek kayd›K ifllemini
‹ T A P ifade eder.
Tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere genel bütçeli idarelerin iflleyiflleri nedeniyle
özel gelirleri olmad›¤›ndan bu ödeneklerden yararlanmalar› mümkün olmamaktad›r.

S O R U

D‹KKAT

N N
9

Gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd›, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve deD‹ NÜTfiEÜRNNE LE‹TM
netleyici kurumlar›n (B) iflaretli cetveli ile ilgiliyken, likit karfl›l›¤›
ödenek kayd› bu
kurumlar›n (F) iflaretli cetveli ile ilgili olmaktad›r. Bu durum ilgili y›llar bütçe kaS O RYönetim
U
nunlar›nda hüküm alt›na al›nmaktad›r. Örne¤in; 2011 y›l› Merkezî
Bütçe
M A K A L E 6’nc› f›kraKanunu’nun “Aktarma ve ekleme ifllemleri” bafll›kl› 8’inci maddesinin
s›nda” Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n (B) iflaretli
D‹KKAT
cetvellerinde belirtilen tahmini tutarlar üzerinde gerçekleflen gelirler ile (F) iflaretli
cetvellerinde belirtilen ödeneklefltirilmeyen finansman karfl›l›klar›n› ve gerçekleflen
S‹ZDE
finansman fazlalar›n›, idare ve kurumlar›n bütçelerinin mevcutSIRA
veya
yeni aç›lacak
tertiplerine ödenek olarak eklemeye Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek esas ve
usuller çerçevesinde kamu idareleri yetkilidir.” denilmifl olup
bu kurumlara yeni
AMAÇLARIMIZ
y›l bütçesi ile ilave ödenek kullan›m› imkân› yarat›lm›fl olmaktad›r. Di¤er bir deyiflle bütçe haz›rl›klar›nda bu kurumlara ait özellikle net finansman tahminlerinin düflük tutularak oluflacak fazla ile y›l içinde ödenek ekleme imkân›
K ‹ T yarat›lmaktad›r.
A P
Ancak bu tür ödenek kayd› ifllemleri ile kurumlar›n bütçe ödeneklerinde meydana
gelen art›fllar›n son y›llarda fazlalaflt›¤›n› bafllang›çta kurumlar düflünülerek getirilen bu yetki devri uygulamas›n›n amac›n› aflmaya bafllad›¤›n›T Eve
bütçe
L E dolay›s›yla
V‹ZYON
hakk›n›n ihlal edilmesinin söz konusu oldu¤unu belirtmek gerekir.

N N

MAKALE
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K ‹ T A P
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Gelir fazlas› karfl›l›¤› ve likit karfl›l›¤› ödenek kayd› ne demektir? SIRA S‹ZDE

‹NTERNET
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Özellikle üniversiteler aç›s›ndan durum de¤erlemesi yap›lacak olursa; Üniversitelerde 2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanunu’nun 43, 46 ve 58’inci maddelerine göre sa¤lanan gelirler öz gelir olarak adland›r›lmakta olup (B) cetvelinde gösterilir.
Bunlar; ö¤renim ücretleri, ö¤renci katk› paylar›, ö¤renci sosyal tesislerinden elde
edilen gelirler, süreli ya da süresiz bas›lan yay›n gelirleri, döner sermaye gelirleridir. Kanun’un ek 25, 26 ve 27’inci maddelerine göre sa¤lanan gelirler ise özel gelir olarak adland›r›lmakta olup bunlar da (B) cetvelinde gösterilirler. Bunlar; tafl›nmazlardan elde edilen (kira, iflletme geliri) gelirler, yaz okulu ö¤retim ücretleri,
tezsiz lisansüstü ö¤renim ücretleridir. 2547 say›l› Kanun’da bu flekilde aç›klanan öz
gelir ve özel gelir kavramlar›n›n uygulamas›na bak›ld›¤›nda son y›llardaki bütçe
kanunlar›nda ayr›m yap›lmamakta tüm gelirler öz gelir olarak kaydedilmektedir.
Üniversitelerin öz gelir olarak belirledikleri miktarlar tahminleri aflarsa bu fazlal›k
gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd› olarak (A) cetvelinde yerini almaktad›r. Y›l içinde bu fazlal›klar ödenek kaydedilip harcanabilmektedir. Ancak bu fazlal›k y›lsonuna kadar devam ederse yeni y›lda ödenek kaydedilerek harcanabilir. Bu durum likit karfl›l›¤› ödenek kayd› ile gerçeklefltirilir. Ayr›ca özel gelir olarak (F) finansman
cetvelinde ödeneklefltirilmeyen finansman fazlalar› ile ilgili tahminler de y›l sona
erdi¤inde fazla ç›karsa bu fark likit karfl›l›¤› ödenek kayd› olarak (A) cetvelinde
gösterilir. Di¤er bir deyiflle idareler devreden kullan›labilir nakit tutar› ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutar› aras›ndaki fark kadar likit karfl›l›¤›
ödenek kayd› yapabilmektedirler. Ayr›ca (B) cetvelinde yer alan öz gelir tutarlar›n› aflan miktarlar için gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd› yapabilmektedirler.
SIRA S‹ZDE

10

Üniversitelerde
SIRA gelir
S‹ZDEfazlas› karfl›l›¤› ve likit karfl›l›¤› ödenek kayd› uygulamalar›ndaki
iliflki nas›ld›r?
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Özet
Bütçe düzeni; kamu kurumlar›n›n ödenek kullan›mlar›
ile ilgili esaslar› içeren, kullan›lacak cetvellerin içeri¤ini
belirten, yeni tertip ödenek ve gelir kalemlerinin o y›l
nas›l kaydedilece¤ini aç›klayan bir kavramd›r. Fas›l ve
bölüm deyimleri; fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci
düzeyini; kesim deyimi, fonksiyonel s›n›fland›rman›n
ikinci düzeyini, Madde deyimi: fonksiyonel s›n›fland›rman›n üçüncü düzeyini; tertip deyimi: kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlar›n bütün düzeyleri ile
ekonomik s›n›fland›rman›n ilk iki düzeyini ifade eder.
Yedek ödenek, genel ve özel bütçeli idarelerin hizmet
ve amaçlar›n› gerçeklefltirmelerinde ödeneklerinin yetmemesi ya da öngörülmeyen hizmetlerin ortaya ç›kmas› durumunda Maliye Bakanl›¤› bütçesi içine konulan
ve bu bakanl›¤›n izni ile kullan›lan ödenek toplam›d›r.
Yedek ödenek, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda
belirtilen hizmet ve amaçlar› gerçeklefltirmek, ödenek
yetersizli¤ini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen
hizmetler için, genel ve özel bütçeli idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanlar›n bütçelerine Maliye Bakan›n›n izni ile aktar›larak kullan›l›r.
Y›l içinde ödenek kayd› özel gelir sahibi olan idarelerin
y›l içinde elde ettikleri gelirlerini (B) cetveline gelir (A)
cetveline ödenek kaydedebilmeleridir. Ödenek devri
ise özel gelir elde eden idarelerin bu gelirlerin y›l sonu
harcanmayan k›sm›n› ertesi y›l bütçesine devrederek
ödenek kaydetmesi ifllemidir.
Örtülü ödenek kapal› istihbarat ve kapal› savunma hizmetleri, devletin millî güvenli¤i ve yüksek menfaatleri
ile devlet itibar›n›n gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel
amaçlar ve ola¤anüstü hizmetlerle ilgili hükümet icaplar› için kullan›lmak üzere Baflbakanl›k bütçesine konu-

lan ödenektir. Ancak kanunlarla verilen görevlerin gerektirdi¤i istihbarat hizmetlerini yürüten di¤er kamu
idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir.
Yasalar›m›zda yer almamas›na ra¤men ödenek üstü harcama yap›labilmektedir. Ödenekten fazla yap›lan harcaman›n, yasama organ›nca yerinde görülerek kesin
Hesap Kanunu ile onaylanmas› fleklinde uygulanmakta,
bafllang›ç ödene¤inden fazla harcama yap›ld›¤›ndan
“bafllang›ç ödene¤ini yap›lan harcamaya tamamlama”
fleklinde yorumland›¤›ndan bu ödene¤e tamamlay›c›
ödenek ad› verilmifltir. Asl›nda 5018 say›l› Kanun ödenek üstü harcaman›n yap›lmas›n› yasaklam›flt›r. Ödenekten fazla yap›lan harcama, yasama organ›nca yerinde görülürse tamamlay›c› ödenek verilir. Tamamlay›c›
ödenek bafllang›ç ödene¤i mahiyetinde kabul edilmekte, böylece bafllang›ç ödene¤inin o kadar verildi¤i düflünülerek ilgililerin bu konudaki sorumlulu¤unun kalkmas› sa¤lanmaktad›r. Sonuç olarak tamamlay›c› ödenek
TBMM taraf›ndan Bütçe Kanunu ile verilmeyen ancak
sonras›nda kesin hesap kanunu ile TBMM taraf›ndan
verilen bir ödenektir. Tamamlay›c› ödene¤in kanuni bir
dayana¤› bulunmamakla beraber, uygulaman›n getirmifl oldu¤u bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.
Özel gelir sahibi idareler kanunlar›n kendilerine toplama-kaydetme yetkisi verdi¤i gelir kaynaklar›ndan sa¤lad›klar› gelirleri üst yöneticinin yetkisi ve sorumlulu¤u
çerçevesinde kurumun ihtiyaç duydu¤u konularda ertesi y›l bütçesine ödenek kaydedip harcayabilir. fiartl›
ba¤›fl gelirlerinde hangi iflin yap›lmas› için flart konulduysa o ifle ödenek kaydederek harcanabilir. Kurumun
faaliyet alan› kapsam›nda elde edilen gelirler ise istenilen konuda kullan›labilir.

160

Devlet Bütçesi

Kendimizi S›nayal›m
1. Bütçe kanunlar›nda “Gerekti¤inde Kullan›labilecek
Ödenek” olarak adland›r›lan ancak 5018 say›l› Kanun’da farkl› ad ile ifade edilen ödenek hangisidir?
a. Yedek ödenek
b. Kaydedilen ödenek
c. Gerekli ödenek
d. Ek ödenek
e. Kullan›labilen ödenek
2. Özel gelir ve özel ödenek tahsisi uygulamas›n› gösteren ödenek uygulamas› hangisidir?
a. Yedek ödenek
b. Ek ödenek
c. Kaydedilen ödenek
d. Özel durum ödene¤i
e. Yard›m ödene¤i
3. Klasik bütçe sisteminde “fas›l ve bölüm” olarak adland›r›lan ödenekler, performans bütçe sisteminde hangi adla gösterilir?
a. Kurumsal s›n›fland›rman›n birinci düzeyi
b. Fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyi
c. Fonksiyonel s›n›fland›rman›n üçüncü düzeyi
d. Kurumsal, fonksiyonel, finansman kodlar›n›n tamam›
e. Fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyi
4. Klasik bütçe sisteminde kullan›lan “tertip” deyimi
performans bütçe sisteminde neyi anlat›r?
a. Fonksiyonel s›n›fland›rman›n birinci düzeyini
b. Kurumsal, fonksiyonel, finansman kodlar›n›n tamam›n›
c. Fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyini
d. Fonksiyonel s›n›fland›rman›n üçüncü düzeyini
e. Kurumsal s›n›fland›rman›n birinci düzeyini
5. Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda genel ve özel
bütçeli idarelere aktarmak üzere kullan›lan “yedek ödenek” hangi kurumun bütçesinde yer al›r?
a. Baflbakanl›k
b. Hazine Müsteflarl›¤›
c. Merkez Bankas›
d. Maliye Bakanl›¤›
e. ‹çiflleri Bakanl›¤›

6. Yedek ödenek olarak kullan›lan ödenek, genel bütçe ödeneklerinin en fazla yüzde kaç› kadard›r?
a. % 3
b. % 4
c. % 2
d. % 5
e. % 6
7. Afla¤›dakilerden hangisi yedek ödenek içinde yer
alan ödenek türlerinden de¤ildir?
a. ‹hracat› destekleme ödene¤i
b. Kur farklar›n› karfl›lama ödene¤i
c. Yat›r›mlar› h›zland›rma ödene¤i
d. Do¤al afet giderlerini karfl›lama ödene¤i
e. Personel giderlerini karfl›lama ödene¤i
8. “Yedek ödenek” uygulamas› hangi bütçe ilkesini zedelemektedir?
a. Y›ll›k
b. Birlik
c. Kanunilik
d. Tasarruf
e. Aç›kl›k
9. Merkezî yönetim kapsam›ndaki kurumlara yap›lan
ba¤›fl ve yard›mlarla ilgili rakamlar, bütçe gerekçelerinde hangi ödenek ad› içinde yer al›r?
a. Özel ödenek
b. Kaydedilen ödenek
c. Yard›m ödene¤i
d. Yedek ödenek
e. Ek ödenek
10. Bütçe y›l› sona erdikten sonra hangi ifllemlerde ödenekler devredilebilmektedir?
a. Personel maafllar›
b. Vergi gelirleri
c. Borçlanma
d. Ba¤›fl ve yard›m
e. Ek ödenek
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Yaflam›n ‹çinden
BEDELL‹ ASKERL‹K GEL‹RLER‹
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün onaylamas›n›n ard›ndan orduda bedelli dönemi bafllad›. 1987, 1992 ve 1999
y›llar›ndaki bedelli askerlik uygulamalardan farkl› olarak cumhuriyet tarihinde ilk kez 30 bin liral›k bedeli
ödeyenler 21 günlük temel e¤itimden de muaf olacak.
Askerlik yükümlülü¤ünü yerine getirmeyen ve 30 yafl›ndan gün alanlar bedelliye baflvurabilecek.
Kamuoyunun merakla bekledi¤i bedelli askerlik yasas›
Çankaya Köflkü’nün onay›ndan geçti. Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an’›n 22 Kas›m 2011 tarihinde Meclis AK
Parti Grup Toplant›s›’nda aç›klamas›yla bafllayan yasama süreci noktaland›. Düzenleme Meclis’te sadece yürürlük tarihi itibar›yla küçük bir de¤iflikli¤e u¤rad›. Kanun’un yürürlük tarihi 31 Aral›k 2011’e çekilerek 1982
do¤umlular›n tamam› bedelli kapsam›na al›nm›fl oldu.
30 yafl›ndan gün alanlar bedelli için baflvurabilecek.
30 B‹N L‹RAYA TAKS‹TL‹ ASKERL‹K
Kanun yay›nland›¤› gün 30 yafl›ndan gün alm›fl olanlar
30 bin lira paray› 6 ay içinde ödeyebilecekleri gibi, yar›s›n› baflvuru s›ras›nda, di¤er yar›s›n› da baflvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyerek bu hakk› kazanacak. Bedeli ödeyenler 21 gün temel e¤itim almayacak.
DÖV‹ZL‹ ASKERL‹K ‹Ç‹N 10 B‹N EURO
Düzenlemeyle dövizli askerlikte de önemli de¤ifliklikler yap›ld›. En az 3 y›l süreyle yabanc› ülkelerde bulunanlara 38 yafl s›n›r› gözetilmeksizin 10 bin euro bedelle askerlik görevini yapma hakk› getirildi. Burdur’daki
askeri k›fllaya gidip 21 günlük askeri e¤itim yapma da
tarihe kar›flt›. Dövizli askerlik hakk›na sahip olanlar askerlik ça¤›ndan sonraki her yaflta 10 bin Euro ödeyerek
bu yükümlülü¤ü yerine getirecek.
BEDELL‹ GEL‹R‹ fiEH‹T VE GAZ‹LERE
1987 ve 1992’de sakl›, bakaya ve yoklama kaça¤› birikiminin engellenmesi için, 1999’da depremin zararlar›n›
gidermek için ç›kar›lan bedelli uygulamas›n›n son halinde flehit ve gazi yak›nlar› da düflünüldü. Bedelli askerlik

uygulamas›ndan elde edilecek gelir flehit yak›nlar›, gazilere, özürlülere, muhtaç erbafllara, TSK, Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› faaliyetlerinin finansman›na aktar›lacak.
Genelkurmay Baflkanl›¤› verilerine göre bedelli askerlik uygulamalar›ndan 1987 y›l›nda 18 bin 433, 1992 y›l›nda 35 bin 111 ve 1999 y›l›nda 72 bin 290 kifli olmak
üzere toplam 125 bin 834 kifli yararland›. Marmara depreminin yaralar›n› sarmak için ç›kar›lan son bedellide 1
Ocak 1973 tarihinden önce do¤anlardan 15 bin mark
(T4 bin 500), 1960’dan önce do¤anlardan ise 20 bin
mark al›nm›flt›. Baflvurular neticesinde 1.1 milyar mark
gelir elde edilmiflti. Bu y›lki bedelli askerlik f›rsat›ndan
yararlanabilecek askerli¤ini yapmam›fl 400 bin mükellef
bulunuyor. Bunlardan 125 bin kiflinin yararlanmas› halinde 10 milyar liraya yak›n gelir bekleniyor.
PARALAR Z‹RAAT, HALK VE VAKIFBANKA’A
YATIRILACAK
Bedelli askerlik kapsam›nda ödenecek paralar, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanl›¤› ad›na Ziraat Bankas›, Halk
Bankas› ve Vak›flar Bankas›’nda aç›lacak özel hesaba
yat›r›lacak. Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
flehit yak›nlar›, gaziler, özürlüler, muhtaç erbafl ve er aileleri, Türk Silahl› Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› dâhil)’ne mensup
vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri s›n›f›na mensup
vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yard›m faaliyetlerinin finansman›nda kullan›lacak. Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakk›nda sakl›,
yoklama kaça¤› ve bakayadan dolay› idari ve adli soruflturma ve kovuflturma yap›lmaz, bafllat›lm›fl olanlar
sona erecek. Bedelin ödenme usul ve esaslar› ile kayna¤›n kullan›lmas›na iliflkin di¤er hususlara son fleklini
Bakanlar Kurulu verecek.

”

Kaynak: http://www.medya73.com/haberfx-bedelliaskerlik-onaylandi-bilgisi-haberi-internet-sitemizdemanset_haber_aktuel-V03K-haberi-825622.html
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Okuma Parças›
Özel Bütçeli ‹darelerde Gelir Fazlas› Karfl›l›¤› ve Likit Karfl›l›¤› Ödenek Ekleme ‹fllemlerine Elefltirel
Bir Yaklafl›m
Bu makalede özel bütçeli idarelere bütçe kanunlar›yla
verilen ödenek ekleme yetkisi ve bu yetkinin sonuçlar›;
• bütçenin tan›m›, ilkeleri ve kapsam›,
• bütçe hakk›,
• bütçe politikalar›n›n oluflturulmas› ve takibi bafll›klar› alt›nda incelenmifltir.
BÜTÇEN‹N TANIMI VE BÜTÇE ‹LKELER‹
AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹RME
Bütçe, tan›m› gere¤i belirli bir dönemdeki gelir ve gider
tahminlerini gösterecektir.5018 say›l› Kanun’un 13’üncü
maddesinde say›lan bütçe ilkeleri gere¤ince tüm gelir
ve giderlere iliflkin bu tahminler bütçelerde gösterilmelidir. Baz› gelir ve giderlerin bütçe bafllang›c›nda bile
olsa kapsam d›fl›nda tutulmamas› gerekmektedir. Öte
yandan yine an›lan madde hükmünde bahsedilen bir
di¤er bütçe ilkesine göre, bütçe gelir ve gider tahminlerinde aç›kl›k, do¤ruluk ve mali saydaml›k esas al›nmal›d›r. Bu nedenle bütçe yap›l›rken bilinen, tahmin edilebilen giderler, gelirler ve net finansman tutarlar› k›smen veya tamamen kapsam d›fl›nda tutulmadan tahminlere dâhil edilmelidir. Yani gelir ve giderlerin sadece çeflit olarak bütçede gösterilmifl olmas›, tüm gelir ve
gider tahminlerinin bütçelerde gösterilmesi ve tahminlerde aç›kl›k, do¤ruluk ve mali saydaml›k ilkelerinin bir
arada karfl›lanmas›n› sa¤lamamaktad›r. Bütçede gösterilen bu gelir ve giderlerin ayn› zamanda tam ve do¤ru
olarak hesaplan›p bütçede bu flekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda özel bütçeli
idareleri gelir tahsilatlar› aç›s›ndan teflvik etmek, bütçe
haz›rl›klar›nda tam karfl›lanamayan ödenek ihtiyaçlar›n›
telafi etmek gibi bu idarelerin hizmetlerini destekleme
amaçlar›yla kullan›lsa bile yukar›da da ayr›nt›l› bir flekilde inceledi¤imiz üzere bu tür ödenek kayd› ifllemlerinin ulaflt›¤› ifllem hacmi ve idarelerin bütçe ödeneklerinde meydana gelen art›fl-de¤ifliklik oranlar› dikkate
al›nd›¤›nda bafllang›çta iyi niyetle tesis edilen bu uygulaman›n amac›n› aflmaya bafllad›¤›n› ve bütçe ilkelerini
çi¤nemekte oldu¤unu söylemek mümkündür. Öte yandan, 5018 say›l› Kanun’un “yedek ödenek” bafll›kl›
23’üncü maddesi; malî y›l içinde yedek ödenekten yap›lan aktarmalar›n tür, tutar ve idareler itibar›yla da¤›l›m›n›n, y›l›n bitimini takip eden on befl gün içinde Maliye Bakanl›¤›nca ilan edilece¤i hükmüne yer verilmek

suretiyle yedek ödenekten yap›lan aktarmalarla kurum
bütçelerinde meydana gelen de¤iflikliklerin raporlanmas› sa¤lanmaya ve saydaml›k ve hesap verilebilirlik ilkesine katk›da bulunmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak konumuz olan ödenek kayd› ifllemlerine ait sonuçlar›n raporlanmas›na iliflkin bir düzenleme gerek 5018 say›l›
Kanun’da gerekse de bütçe kanunlar›nda yer almam›flt›r. Ayn› ilkeler çerçevesinde de¤erlendirdi¤imizde,
muhtemelen bu ifllemlerle bu büyüklükte ödenek kay›tlar› yap›labilece¤i tahmin edilmemifltir.
BÜTÇE HAKKI AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹RME
Bilindi¤i gibi ülkemizde millet ad›na bütçe hakk›n› Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanmaktad›r. Kamudan toplanacak her türlü kayna¤›n ve bunlar›n harcama yerlerinin önceden parlamentonun izin ve onay›na sunulmas›,
al›nan izin ve yetkinin yerli yerinde kullan›l›p kullan›lmad›¤› hakk›nda parlamentoya hesap verilmesi bütçe
hakk›n›n uygulama yönünü ifade etmektedir. Bu uygulama, bütçe ve kesin hesap kanunlar›n›n kabulü yoluyla olmaktad›r. 5018 say›l› Kanun’un 5’inci maddesinde
say›lan kamu maliyesinin temel ilkeleri gere¤i de kamu
mali yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe
hakk›na uygun flekilde yürütülmelidir ve bu kapsamda
kamu mali yönetiminin önemli bir unsuru olan bütçe
haz›rl›¤› ve uygulamalar›nda da bütçe hakk›na uygun ifllemler tesis edilmelidir. Di¤er bir ifade ile bütçe hakk›
gere¤i, bütçe kapsam› d›fl›nda kamu kurumu kalmamal› ve bu kurumlar›n da tüm giderleri ve gelirleri ile net
finansmanlar› bütçelerinde gösterilmelidir. Böylece bu
kurumlar›n tamam›nda tüm gelir, gider ve net finansmanlar› için parlamentodan izin al›nm›fl olmal›d›r.
Nitekim bütçe hakk›na verilen önemin bir göstergesi
de 5018 say›l› Kanun’da “yedek ödenek” ile ilgili olarak
yap›lan düzenlemedir. 5018 say›l› Kanun’un 23’üncü
maddesi ile Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen hizmet ve amaçlar› gerçeklefltirmek, ödenek yetersizli¤ini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanun’a ekli (I) say›l› cetvelde yer alan
idareler ile (II) say›l› cetvelde yer alan idarelerden merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda gösterilecek olanlar›n
bütçelerine aktar›lmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye Bakanl›¤› bütçesine yedek ödenek konulabilece¤i ve bu ödenekten aktarma
yapmaya Maliye Bakan›n›n yetkili oldu¤u hükmü yer
almaktad›r. Böylece toplamda % 2’lik bir esneme pay›
bafltan kabul edilmifl ve bu pay da bütçe hakk› gere¤i
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bafllang›çta bütçeye dâhil edilmifltir. Yap›lan bu ekleme
ifllemlerine bakt›¤›m›zda kurum bütçelerinde, yedek
ödenek için öngörülen bu oran›n oldukça üstünde art›fllar yap›labildi¤ini görmekteyiz. Bir baflka husus ise
yedek ödenekten aktarma yetkisinin kurumlara verilmeyip Maliye Bakan›nda tutulmas›d›r. Böylece bu yetki
mali disiplinden sorumlu olan en önemli siyasi sorumluya verilerek bütçeler üzerindeki hükümet kontrolünün devam› sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Söz konusu ekleme ifllemlerinde ise yetki, bütçe kanunlar›na konulan
hükümle tamamen kurumlara verilmifltir. Bu durumda,
yetkinin kullan›m› aç›s›ndan da bir çeliflki oldu¤undan
söz edilebilir. Farkl› bir aç›dan de¤erlendirilerek yetki
devri çerçevesinde bütçe kanunlar›nda yer alan hükümlerle bu ifllemler için ilgili kurumlara yetki verilmek suretiyle bu ifllemleri y›l içinde yapmak üzere ilgili kamu
idarelerine yetkinin devredildi¤ini de söylemek mümkündür. Ancak yine bu tür ödenek kayd› ifllemlerinin
ulaflt›¤› ifllem hacmi ve kurumlar›n bütçe ödeneklerinde meydana gelen art›fl de¤ifliklik oranlar› dikkate al›nd›¤›nda bafllang›çta iyi niyetle tesis edilen bu yetki devri uygulamas›n›n amac›n› aflmaya bafllad›¤›n› ve yukar›da belirtti¤imiz bütçe hakk›n›n ihlal edilmeye baflland›¤›n› söylemek mümkündür.
BÜTÇE POL‹T‹KALARININ OLUfiTURULMASI VE
TAK‹B‹ AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹RME
Bütçe politikalar›n›n vücut buldu¤u en temel belgelerin
orta vadeli program, orta vadeli mali plan, befl y›ll›k ve
y›ll›k programlar ile bu belgeler çerçevesinde haz›rlanan bütçeler oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Orta vadeli program; bütçe sürecini bafllatarak stratejik
amaçlar temelinde kamu politikalar› ve uygulamalar›n›
flekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Orta vadeli program ayn› zamanda, kamu
ve özel kesim için öngörülebilirli¤i art›racak bir yol haritas› niteli¤indedir. Çeflitli alanlarda birbirleriyle tutarl›
bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta vadeli
program, makro politikalar›n yan› s›ra temel geliflme
eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktad›r. Bakanl›k
ve kurum bütçelerinin haz›rlanmas›nda, idari ve yasal
düzenlemelerin gerçeklefltirilmesinde, kurumlar›n karar
alma ve uygulama süreçlerinde program›n amaç ve öncelikleri esas al›nmas› gerekmektedir. Orta vadeli mali
plan; orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç y›la iliflkin toplam gelir ve gider tahminleri ile
birlikte hedef aç›k ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlar›n› içeren bir belgedir.
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Orta vadeli mali plan, orta vadeli programda belirlenen
temel amaç ve politikalar›n hayata geçirilmesine yönelik olarak haz›rlanan, merkezî yönetim bütçe büyüklüklerini ve kurumsal bazda ödenek teklif tavanlar›n› belirleyen bir belge niteli¤indedir. Genel ve özel bütçe kapsam›ndaki idareler, bu iki belge ile belirlenen s›n›rlar
içinde kendi kurumsal önceliklerini saptayarak bütçelerini haz›rlayacaklard›r. Bütçenin haz›rlanmas› ve uygulanmas›nda etkinli¤in art›r›larak mali disiplinin güçlendirilmesi, kamu maliyesi politikas› hedeflerinin bafl›nda
gelmektedir. Orta vadeli mali planda yer alacak en
önemli unsur mali planda yer alan politika öncelikleri
ve makroekonomik göstergelere dayanarak ekonomik
s›n›fland›rma baz›nda yap›lan merkezî yönetim bütçe
ödenek teklif tavanlar›d›r. Belirlenmifl olan tavan; söz
konusu kurumun verebilece¤i hizmetler için ayr›lm›fl
olan maksimum kayna¤› ifade etmekte olup kurumun
bütçe teklifinde belirtece¤i hizmetlere ihtiyaç duyulup
duyulmamas›na göre bu kayna¤›n tamam› tahsis edilebilir veya edilmeyebilir. Nitekim bu temel belgelerle
belirlenen politikalar çerçevesinde haz›rlanan bütçelere
plan ve bütçe komisyonunda yap›lan görüflmelerle nihaî hali verilmekte ve hükümetin en temel mali politika belgesi oluflturulmaktad›r. Bu süreç ve genel çerçeve göz önünde bulunduruldu¤unda bu temel politika
belgeleriyle belirlenen da¤›l›m›n s›n›rl› oranda de¤ifltirilebilmesi ve bu de¤ifliklikleri yapabilmenin de kat› kurallar› olmas› gerekir diye düflünmek yanl›fl olmayacakt›r. Öte yandan, bütçe haz›rl›k çal›flmalar›nda; geçici iflçi istihdam›n›n art›r›lmamas›, hizmet yerlerinin temizlenmesi ifllerinin geniflletilmemesi, araç kiralamada hizmet maliyet hesaplar›n›n iyi yap›larak bu uygulaman›n
kontrollü götürülmesi, yeni hizmet binas› kiralamas› yap›lmamas›, döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynaklar›
birlikte kullan›larak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler arac›l›¤› ile karfl›lanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmamas› gibi hususlarda ödenek ve say› kontrolleri yap›lmakta ve bu politikalar çerçevesinde baz› kurum talepleri karfl›lanmamaktad›r. Ancak y›l içinde kurumlarca gerçeklefltirilen bu
ifllemlere iliflkin, Maliye Bakanl›¤›n›n herhangi bir etkisi bulunmad›¤›ndan bu ödenek kay›tlar›n›n orta vadeli
program ve orta vadeli mali plana uygunlu¤u kontrol
edilemedi¤i gibi kurumlar, bütçe görüflmelerinde hiç
kabul edilmeyen veya s›n›rl› miktarda ödenek öngörülen tertiplere de ödenek kayd› yapabilmektedir. Bu durum yürütülmeye çal›fl›lan bütçe politikalar›n› da olumsuz etkilemektedir.

164

Devlet Bütçesi

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
SONUÇ VE ÖNER‹LER
Yukar›da ifade edilmeye çal›fl›lan hususlar dikkate al›nd›¤›nda özel bütçeli idarelere bütçe kanunlar›yla verilen gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd› ve finansman
fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd› yetkisinin bütçe uygulama sürecini ve sonuçlar›n› olumsuz etkiledi¤i söylenebilir. Bu nedenle bu yetkilerin; yap›lan ödenek kayd›
tutar› toplam›n›n bütçe bafllang›ç ödeneklerine oranlar›
aç›s›ndan s›n›rland›r›lmas› ve bu s›n›rland›rman›n da
özellikle ekonomik s›n›fland›rman›n birinci düzeyi
itibar›yla tarif edilmesi gerekti¤i, kurumlara verilecek
yetki oranlar›n› aflan tutarlarda ödenek kayd› yetkisinin
ise Maliye Bakanl›¤›nda bulundurulmas› gerekti¤i, ancak Maliye Bakanl›¤›n›n da s›n›rs›z yetkisinin olmamas›
ve bir üst s›n›rla s›n›rland›r›lmas›n›n gerekti¤i, yap›lacak ödenek kayd› ifllemlerinde bütçe haz›rl›klar›nda uygulanan temel politikalara uygunlu¤un aranmas› gerekti¤i, (Örne¤in bütçe haz›rl›klar›nda araç kiralamaya iliflkin genel politikalar çerçevesinde bir say› s›n›r› öngörülmüfl ve ödenekler buna göre hesaplanm›fl ise y›l içinde yap›lan ödenek kayd› ifllemleri ile kiralanan araç say›s› art›r›lamamal›d›r.) sonucuna var›labilir.
Kaynak: Güner Demirel, Özel Bütçeli ‹darelerde Gelir
Fazlas› Karfl›l›¤› ve Likit Karfl›l›¤› Ödenek Ekleme ‹fllemlerine Elefltirel Bir Yaklafl›m, Bütçe Dünyas›, Cilt 3, Say›:28, 2008. s.35-44
2012 Bedelli askerlik Bedelli askerlik flartlar› ve Son
Baflvuru tarihi T›klay›n›z bafll›kl› ve Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün onaylad›¤› bedellide baflvurular için son
gün 15 Haziran 2012 olacak. Bedelli askerlik onayland›.Bedelli Askerlik baflvuru,Bedelli Askerlik taksit imkanlar›,Bedelli askerlik yafl s›n›rlar› ve tüm detaylar› bu
sayfada... özetli haberi okudunuz.
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Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yedek Ödenek” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Kaydedilen Ödenek”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçede Kullan›lan deyimler” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Bütçede Kullan›lan Deyimler” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yedek Ödenek” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yedek Ödenek” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yedek Ödenek” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Yedek Ödenek” konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Kaydedilen Ödenek”
konusunu gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Kaydedilen Ödenek”
konusunu gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Fas›l ve bölüm deyimleri, Fonksiyonel s›n›fland›rman›n
birinci düzeyini; kesim deyimi, fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyini; madde deyimi, fonksiyonel s›n›fland›rman›n üçüncü düzeyini; tertip deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodlar›n bütün düzeyleri ile ekonomik s›n›fland›rman›n ilk iki düzeyini
ifade eder.
S›ra Sizde 2
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen hizmet
ve amaçlar› gerçeklefltirmek, ödenek yetersizli¤ini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için,
bu Kanun’a ekli (I) say›l› cetvelde yer alan idareler ile
(II) say›l› cetvelde yer alan idarelerden Merkezî Yönetim
Bütçe Kanunu’nda gösterilecek olanlar›n bütçelerine aktar›lmak üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine
kadar Maliye Bakanl›¤› bütçesine konulan ödenektir.
S›ra Sizde 3
Bu ödenek türleri personel giderlerini karfl›lama ödene¤i, kur farklar›n› karfl›lama ödene¤i, yat›r›mlar› h›zland›rma ödene¤i, do¤al afet giderlerini karfl›lama ödene¤i, yedek ödenek, yeni kurulacak daire ve idarelerin
ihtiyaçlar›n› karfl›lama ödene¤i, mülteci ve göçmen giderleri ödene¤i, di¤er yedek ödenekler, ilama ba¤l›
borçlar› karfl›lama ödene¤i, özellikli giderleri karfl›lama
ödene¤idir.
S›ra Sizde 4
Ödeneklerin kullan›m›nda dikkati çeken konu ödene¤i
en fazla kullanan kurumun baflbakanl›k olmas›d›r. Özellikle son iki y›l›n ödeneklerinin % 50’sini Baflbakanl›¤›n
kulland›¤› görülmektedir. Bu durum bütçenin samimiyet ilkesini ve aç›kl›k ilkesini zedelemektedir. Yedek
ödenek kullan›m› konusunda bir di¤er konu yedek ödenekten aktarma yap›lan kurumlarda bu ödeneklerin ço¤unlu¤unun mal ve hizmet al›mlar›na ve sermaye harcamalar›na ayr›lmas›d›r.
S›ra Sizde 5
5018 say›l› Kanun’da da özel gelirler bafll›¤› alt›nda uygulanma imkân› bulan bu ödeneklerin kaynaklar›, ilgili
kanunlarla kurumlara tahsis edilen özel gelirler ve kurumlara yap›lan ba¤›fl ve yard›mlardan oluflmaktad›r.
Özel gelirler iki flekilde uygulamada yer almaktad›r. Birincisi, ilgili kamu kurumunun faaliyetlerinden sa¤la-

d›klar› gelirlerdir. ‹kinci flekli, ilgili kamu kurumuna ç›kar›lan kanunlarla gelir tahsis edilmesidir. Örne¤in Askerlik Kanunu, Harita Genel Komutanl›¤› Kanunu, Telsiz Kanunu vs. kanunlarda de¤ifliklik yap›larak ilgili kurumlara gelir sa¤lama imkân› tan›narak bütçelerine ödenek kaydetme izni verilmektedir.
S›ra Sizde 6
Ödenek devri ifllemleri, harcanmayan k›sm›n›n ertesi
y›la devredece¤i ilgili kanunlarla hüküm alt›na al›nm›fl
olan her türlü ödene¤in y›l› bütçesiyle iliflkisinin kurulmas› ve kullan›m›na imkân sa¤lanmas› amac›yla mevcut veya yeni aç›lacak tertiplere eklenmesi ifllemini ifade eder. Ödenek devri ifllemi 5018 say›l› Kanun ile normal ödenek ifllemlerinde mümkün de¤ildir. Kanun’un
20. maddesinin (e) f›kras›na göre cari y›lda kullan›lmayan ödenekler iptal edilir. Di¤er bir deyiflle ilgili y›la ait
ödenekler sonraki y›la aktar›lmaz. Ancak ba¤›fl ve yard›m konular› ile bütçe kanunlar›n›n izin verdi¤i durumlarda ödenek devirleri gerçekleflmektedir. E¤er ba¤›fl›
ilgilendiren ifl ertesi y›la da sark›yorsa ödenek ertesi y›la devredecektir. Ayn› flekilde bir kamu kurumu için
özel gelir olarak kaydedilen gelir, özel ödenek olarak
harcanacaksa ve y›l sona erdiyse o gelir ve dolay›s›yla
ödenek ertesi y›la devredecektir.
S›ra Sizde 7
Örtülü ödenek; kapal› istihbarat ve kapal› savunma hizmetleri, devletin millî güvenli¤i ve yüksek menfaatleri
ile devlet itibar›n›n gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel
amaçlar ve ola¤anüstü hizmetlerle ilgili hükümet icaplar› için kullan›lmak üzere Baflbakanl›k bütçesine konulan ödenektir. Örtülü ödenek genel bütçe bafllang›ç
ödenekleri toplam›n›n binde beflini geçemeyecektir.
S›ra Sizde 8
Bu ödenek mevzuat›n öngördü¤ü hâller d›fl›nda, ödenekten fazla yap›lan harcaman›n, yasama organ›nca yerinde görülerek kesin hesap kanunu ile onaylanmas›
fleklinde uygulanmakta, bafllang›ç ödene¤inden fazla
harcama yap›ld›¤›ndan “bafllang›ç ödene¤ini yap›lan
harcamaya tamamlama” fleklinde yorumland›¤›ndan bu
ödene¤e tamamlay›c› ödenek ad› verilmifltir
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
S›ra Sizde 9
Gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd›; özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n (B) iflaretli
cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarlar›n üzerinde gerçekleflen gelirler karfl›l›¤› olarak
mevcut veya yeni aç›lacak tertiplere yap›lacak ödenek
kayd› ifllemlerini , likit karfl›l›¤› ödenek kayd› ise özel
bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’na ba¤l› (F) iflaretli
cetvellerinde belirtilen, ödeneklefltirilmeyen finansman
karfl›l›klar› ile gerçekleflen finansman fazlalar› karfl›l›¤›
olarak mevcut veya yeni aç›lacak tertibe yap›lacak ödenek kayd› ifllemini ifade eder.
S›ra Sizde 10
Üniversitelerin öz gelir olarak belirledikleri miktarlar
tahminleri aflarsa bu fazlal›k gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek kayd› olarak (A) cetvelinde yerini almaktad›r. Y›l
içinde bu fazlal›klar ödenek kaydedilip harcanabilmektedir. Ancak bu fazlal›k y›lsonuna kadar devam ederse
yeni y›lda ödenek kaydedilerek harcanabilir. Bu durum
likit karfl›l›¤› ödenek kayd› ile gerçeklefltirilir. Ayr›ca
özel gelir olarak (F) finansman cetvelinde ödeneklefltirilmeyen finansman fazlalar› ile ilgili tahminler de y›l
sona erdi¤inde fazla ç›karsa bu fark likit karfl›l›¤› ödenek kayd› olarak (A) cetvelinde gösterilir. Di¤er bir deyiflle idareler devreden kullan›labilir nakit tutar› ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutar› aras›ndaki fark kadar likit karfl›l›¤› ödenek kayd› yapabilmektedirler. Ayr›ca (B) cetvelinde yer alan öz gelir tutarlar›n› aflan miktarlar için gelir fazlas› karfl›l›¤› ödenek
kayd› yapabilmektedirler.

2011 Y›l› Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2010 Y›l› Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Tebli¤i S›ra No:7.
25531 say›l› 14.7.2004 Tarihli Resmi Gazete.
Güner Demirel, Özel Bütçeli ‹darelerde Gelir Fazlas›
Karfl›l›¤› ve Likit Karfl›l›¤› Ödenek Ekleme ‹fllemlerine Elefltirel Bir Yaklafl›m, Bütçe Dünyas›,
Cilt 3, Say›:28, 2008.
Nihat Edizdo¤an-Özhan Çetinkaya, Kamu Bütçesi,
Ekin Yay›nevi, Bursa, 2011.
Özhan Çetinkaya, Kaydedilen Ödenek Kavram› ve
Bütçede Yap›lan De¤iflikliklerin Ekonomik Büyüklüklere Etkisi, Say›fltay Dergisi, Say›:34, 1999.
http://www.medya73.com/haberfx-bedelli-askerlikonaylandi-bilgisi-haberi-internet-sitemizde-manset_haber_aktuel-V03K-haberi-825622.html
www.haberkritik.net/makale_59_16.html
2006-2010 Y›llar› Merkezî Yönetim Bütçe Kesin Hesap
Kanunlar›

Sözlük
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Sözlük
A

Bloke: Mali y›l sonunda ödeneklerin Maliye Bakanl›¤› belirli

A Cetveli: Bütçe yasas›nda tüm harcamac› kurulufl ödeneklerinin program, alt program, faaliyet/proje ve harcama
kalemi baz›nda ayr›nt›s›n› gösteren cetvel
Aç›kl›k ‹lkesi: Bütçe ile ilgili tüm bilgilerin kamuoyunun
kullan›m›na ve bilgisine hiçbir k›s›tlama olmaks›z›n
sunulmas›d›r.
Analitik bütçe s›n›flamas›: 2004 y›l›nda uygulanmas›na bafllanan, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi, ekonomik
s›n›flamalar› kapsayan s›n›flamad›r.
Ademi Tahsis: Belirli gelir kaynaklar›n›n belirli giderlere tahsis edilmemesi anlam›na gelmektedir.
Aktarma: Mali y›l içersinde ödene¤i fazla olan bir tertipten,
ödene¤i yetmeyen bir baflka tertibe ödenek aktar›lmas›d›r.
Aktüeryel Denge: Sigorta flirketlerindeki rizikolar› ve bu rizikolar›n oranlar›n› hesaba katan, toplam gelirler ile ödemelerin aras›nda denge kurulmas›d›r.
Anlafl›l›r Olma ‹lkesi: Ülke bütçesini incelemek isteyen kifli
ya da kiflilerin kolayl›kla bütçeyi anlayaca¤› flekilde düzenlenmesini anlam›na gelir.
Art›r›mc›l›k: Bütçe ödeneklerini her y›l belirli oranlarda art›r›lmas›n›n garanti olmas›n› ifade eder.

B

bir k›sm›n›n serbest b›rak›lmayarak kulland›r›lmamas›d›r.
Bölüm Baz›nda Onaylama ‹lkesi: Bir kuruluflun bütçe ödenekleri, yasama organ›nda görüflülürken bölümler (programlar) itibariyle onaylanmas› ve yasalaflmas›d›r.
Bütçe Ça¤r›s›: Harcamac› kurulufllar›n bütçe ödenek tekliflerini haz›rlarken, dikkat edecekleri temel felsefeyi vurgulayan ve bütçe haz›rl›lar›na bafllanmas›n› belirten
dokümand›r.
Bütçe D›fl› Fonlar: Kendi gelir kaynaklar› olup, bu kaynaklar› kendi amaçlar› için harcayan yönetimler.
Bütçe Gerekçesi: Bütçe yasa tasar›s› ile birlikte TBMM’ne sunulan ve yasa metnindeki hükümleri aç›klayan, gere¤ini
belirleyen, ayr›ca gelir bütçesindeki gelir tahminlerinin
dayand›¤› esaslar› gösteren gerekçeler.
Bütçe Hakk›: Halk›n bütçe gelir giderlerinin belirlemesinde
söz sahibi olmas› ve bunu belirli dönemler itibariyle tekrarlanmas› hakk›n› ifade eder.
Bütçe Haz›rlama Rehberi: Bütçe haz›rl›klar›nda harcamac›
kurulufllar›n yararlanaca¤› teknik bilgilerin yer ald›¤›
doküman.
Bütçe Komisyonu: TBMM’nde bütçe ile ilgili tüm yasa tasar›lar›n›n öncelikle görüflüldü¤ü uzmanl›k komisyonu.
Plan ve Bütçe Komisyonu.

B Cetveli: Mali y›l içine tahsil edilecek devlet gelirlerine iliflkin tahminlerin ayr›nt›s›n› gösteren cetvel.
Bakan Gider Kesin Hesab›: Mali y›l sonunda ita amirlerinin
y›l içersinde yapt›klar› giderlerin sonuçlar›n›n topland›¤›n hesap.
Basit yöntem: Genellikle tahmin edilecek harcama veya gelirin geçmifl y›l rakamlar› esas al›n›p, geçmifl y›l rakam›/rakamlar› üzerinde çeflitli yöntemlerle tahmin yapmaya çal›flan yöntemdir.
Belediyeler: Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ›
seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve mali
özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisidir.
Beyin f›rt›nas›: Uzman kiflilerin bir araya gelip toplanarak
ortak bir tahmin üretmelerine dayal› tekniktir.
Beraat: Say›fltay’›n sayman yönetim dönemi hesaplar›n› yarg›lamas› sonucunda, gider yapmaktan sorumlu kiflilerin
bir ilifli¤inin görülmemesi hâlinde verilen karard›r.
Birim maliyet dayal› yöntem: Tahminlere esas olacak birim
maliyeti hesaplamaya çal›flarak toplam harcama veya
gelir tahmin eden yöntemdir.
Birlik ‹lkesi: Devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bütçe alt›nda toplanmas›d›r.

Bütçe Reddi: Parlamentolarda bütçe yasa tasar›s›n›n kabul
edilmeyerek red edilmesidir.
Bütçe Tertibi: Bütçede belirli bir ifl için verilmifl ödene¤in
bütçe sistemindeki kodlamaya uygun bir biçimde bulundu¤u yer.
Bütçede Tasarruf ‹lkesi: Belirli bir parayla en çok iflin yap›lmas› veya bir iflin en az maliyetle yap›lmas›n› gerektirir.
Büyük özgürlük flart› (magna carta libertatum): ‹ngiltere’de halk›n r›zas› olmadan vergi al›namaz ilkesini ilk
kez koyan belge.

C-Ç
C Cetveli: Bütçe gelirlerinin toplanmas›na dayanak olan yasa,
tüzük, yönetmelik ve kararlar›n tarih, numara ve isimlerini y›llar itibariyle gösteren cetvelidir.
Cari bütçe: Cari ve transfer harcamalar›n› kapsamaktad›r.
Ç Cetveli: Ülkeye yapt›klar› üstün hizmetler nedeniyle kendilerine bütçenin vatan hizmeti tertibinden özel ayl›k ba¤lanan kimselerin isimlerinin ve ayl›k tutarlar›n›n gösterdi¤i cetveldir.
Ç›kar gruplar›: Belirli ortak ç›karlar› olan vatandafllar›n bir
araya gelmesi ile oluflan topluluklar.
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D

Etkenlik denetimi: Kamusal programlar›n hedeflerine ne ka-

Denge maddesi: Genel Bütçe kanunun üçüncü maddesidir.
Gider ve gelir aras›ndaki fark›n ve bu aç›¤›n nas›l karfl›-

dar ulafl›ld›¤›n›n denetlenmesidir.
Etkinlik: Kamu kesiminin kulland›¤› kayna¤›n sosyal getirisinin, ayn› kayna¤›n özel sektör kullan›m›ndaki getirisin-

lanaca¤›n› gösterir.

den fazla olmas› kaynaklar etkin kullan›lmas›d›r.

Denklik ‹lkesi: Bütçede yer alan giderlerle gelirlerin denk olmas› amaçlan›r. Sadece bütçe tahminlerinin denkli¤i de¤il ayn› zamanda bütçe uygulama sonuçlar›n›n da denk
olmas›n› amaçlar.

F
Faaliyet Raporlar›: Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis
edilen harcama yetkilileri, uygulad›klar› bütçeyle ve faali-

Devreden ödenek: Ödenek devri ifllemi 5018 say›l› Kanun ile
normal ödenek ifllemlerinde mümkün de¤ildir. Kullan›lmayan ödenekler iptal edilir. Ancak baz› özel ödeneklerin

yetleriyle ilgili mali y›lsonunda hesap verdikleri belgedir.
Fayda-maliyet analizi: Herhangi bir kamu hizmetinin veya
kamu yat›r›m projesinin sosyal faydalar› ile sosyal mali-

harcanmayan k›sm›n›n ertesi y›la devredilebilmesi olana-

yetlerinin karfl›laflt›r›larak bir sonuca ulaflmaya çal›flan

¤› vard›r. Bunlar devreden ödenek olarak adland›r›l›rlar.
Do¤ruluk ‹lkesi: Gelir ve gider tahminlerinin ülkenin içinde
bulundu¤u ekonomik koflullara mümkün oldu¤unca uygun olmas›n› gerektirir.
Döner Sermaye: Genel ve Katma bütçe kurulufllara ba¤l› ola-

karar alma yöntemidir.
Finansman tipi s›n›flamas›: Ödeneklerin hangi bütçe kayna¤›ndan finanse edildi¤ini gösteren s›n›flama.
Fonksiyonel s›n›flama: Devletin temel fonksiyonlar›na göre
yapm›fl oldu¤u harcamalar›n grupland›r›lmas›d›r.

rak kurulan ve kâr amaçl› ticari, s›nai veya zirai faaliyet
yapan idareler.
Düflünülmeyen giderler ödene¤i: Mali y›l içersinde öngörülmeyen bir olay yafland›¤›ndan, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ihtiyac› olan ödeneklere aktarma yapma yetkisine
sahip oldu¤u ödenek.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: Belirlenen piyasalarda ekonomik ve sosyal alanlarda düzenleme, denetleme, arabuluculuk ve yönlendirme faaliyetinde bulunmalar›, idarî ve mali özerkli¤i haiz olmalar› ve kamu tüzel
kiflili¤ine sahip kurumlard›r.
Döner Sermayeler: Temel kamu hizmetlerinin yan›nda ticari, s›nai baz› hizmetlerin de yap›labilmesinin sa¤lanmas›, milli ekonomideki bofl kapasitenin kullan›lmas›, toplam talep ihtiyac›n›n bir k›sm›n›n karfl›lanmas›, dolay›s›yla devlete ek gelir sa¤lanmas› da amaçlayarak iflletilen idarelerdir.

E

G
G Cetveli: Yat›r›m harcamalar›nda ve di¤er sat›n almalarda
gelecek y›llara sarkabilecek sözleflme yap›labilmesi
için yetki veren yasalar›n numara ve isimlerini gösteren cetveldir.
Gayri Safi (Gayrisafi Has›lat) Yöntem: Bütçe d›fl›nda hiçbir
devlet geliri ve harcamas›n›n b›rak›lmamas›n› amaçlayan, gelir ve giderlerin eksiksiz olarak, biriyle di¤erini
mahsup etmeksizin bütçeye kay›t edilmesi yöntemidir.
Gayrisafilik: Bkz Gayri Safi (Gayrisafi Has›lat) Yöntem
Geçici Bütçe: Zorunlu nedenlerle merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlü¤e konulamamas› hâlinde yürürlü¤e konulan bütçedir.
Gelir bütçesi maddesi: Genel Bütçe Kanunun ikinci maddesi olup, söz konusu mali y›l içersinde tahmin edilen gelir toplam›n› gösterir.
Gelir da¤›l›m› ifllevi: Bütçe araçlar›n› kullanarak, bireyler

Ek Bütçe: Mali y›l içersinde bütçede tertibi olup yetmeyece¤i
anlafl›lan bir ödene¤in bir yasa ile art›r›lmas›d›r.
Ekonometrik modeller: Regresyon analizine dayal›, birden
çok fonksiyon ve bunlar›n birbirleri ile iliflkileri de analiz eden ve buna dayal› tahminler üreten tekniktir.
Ekonomik s›n›flama: Kamu harcamalar›n›n ekonomideki
farkl› etkilerine göre yap›lan s›n›flamad›r.
Eflitlik: Program faydalar›n›n belirli bir eflitlik kavram›na göre
bireyler, bölgeler veya sektörler aras›ndaki da¤›l›m›n›n
adil olmas› hedefleyen gösterge.
Etkenlik: Belirli bir kamu program›n›n istenen hedefi ile gerçekleflmesi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymay› amaçlayan
gösterge.

aras›, bölgeler aras› veya sektörler aras› gelir da¤›l›m›n›
düzeltmeyi amaçlayan bütçe ifllevi.
Gelir Fazlas› Karfl›l›¤› Ödenek Kayd›: Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar›n (B) iflaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini
tutarlar›n üzerinde gerçekleflen gelirler karfl›l›¤› olarak
mevcut veya yeni aç›lacak tertiplere yap›lacak ödenek
kayd› ifllemleridir.
Gelir Kesin Hesab›: Bütçe ile bir mali y›l içinde elde edilmesi tahmin edilen gelir toplam›n›, gelirlerden ne kadar›n›n
tahakkuk etti¤ini, geçen y›llarda tahakkuk etti¤i hâlde
çeflitli nedenlerle henüz tahsil edilmemifl olan gelirleri
ve ertesi y›llarda tahsil edilecek olan bakiye tutarlar›n›n
gösteren sonuç hesab›.

Sözlük
Gelirin ekonomik s›n›flamas›: Gelirin kaynaklar›na göre
yap›lan s›n›flamad›r.
Genel Bütçe: Genellikle tam kamusal mal ve hizmet üreten

‹
‹ Cetveli: Genel Muhasebe Kanunu ile Kamu ‹hale Kanunu
ve 17 say›l› Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ge-

ve finansmanlar›n› genel vergi gelirlerinden karfl›layan

re¤ince, bütçe yasas›nda gösterilmesi gereken parasal s›-

kurulufllar›n bütçeleridir.
Genel Uygunluk Bildirimi: Say›fltay’›n denetim sonuçlar›n›
TBMM’ne sundu¤u belge.

n›rlar “‹” Cetvelinde gösterilmektedir.
‹dari Denetim: Devlet kendi kendini denetlemesi, öncelikle
uygulama s›ras›nda ve daha sonra uygulama bittikten

Genellik ‹lkesi: Bu ilkede tüm gelirlerin bir ortak havuzda

sonra hiyerarflik üstlerin astlar›n› denetlemesi fleklinde

toplanmas› ve tüm harcamalar bu havuzdan yapmas›
amaçlanmaktad›r.
Gerçeklefltirme eleman›: Yap›lmas› gereken harcaman›n

ortaya ç›kan denetim türüdür.
‹l Özel ‹dareleri: ‹il halk›n›n mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seç-

miktar›n› hesaplayarak kesinleflmesi için ifllemleri yapan

menler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idari ve mali

memur.
Gider bütçesi maddesi: Genel Bütçe kanunun birinci maddesi olup, tüm harcamac› kurulufllara verilen toplam öde-

özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisidir.
‹ktisadi Devlet Teflekkülleri: Sermayesinin tamam› devlete
ait, iktisadi alanda faaliyet gösteren herhangi bir kamu-

nek miktar›n› gösterir.
Giderin Gerçeklefltirilmesi: gider için borç miktar›n›n belirlenip borcun kesinleflmesidir.

169

sal yan› bulunmayan kurulufllard›r.
‹ktisadi istikrar ifllevi: bütçenin ekonomik istikrar› sa¤lay›c›
ve koruyucu bir yap›da olmas›, konjonktürel dalgalan-

Girdi: belirli bir iflin yap›lmas› için kullan›lan üretim faktörleri.

malar›n gereklerine uygun biçimde haz›rlan›p yürürlü¤e
konulmas› ve uygulanmas›n› amaçlayan ifllevdir.

H
H Cetveli: Devlet memurlar›na ve di¤er görevlilere ödenen

‹ktisadi kalk›nma ifllevi: bütçe araçlar›n› kullanarak, iktisadi kalk›nma ve büyümeyi h›zland›racak önlemlerin al›n-

yolluklar›n gösterildi¤i cetveldir.
Harcama Kalemi Bütçesi: kamu hizmetlerinin görülmesi için
sat›n al›nan girdileri esas alan ve buna göre bütçe s›n›flamas› yapan bütçeleme sistemi. Bkz Klasik bütçe, geleneksel bütçe, örgüt bütçesi.
Harcama yetkilisi: Harcama talimatlar›n›n bütçe ilke ve esaslar›na, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile di¤er mevzuata uygun olmas›ndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullan›lmas›ndan ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmalar› gereken di¤er ifllemlerden sorumlu kiflilerdir.
Hazine Birli¤i: tüm kamu gelirlerinin ve giderlerinin tek bir
hesaptan izlenmesidir.
Hesap Verme Sorumlulu¤u ‹lkesi: Her türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda görevli ve yetkili
olanlar, kaynaklar›n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka
uygun olarak elde edilmesinden, kullan›lmas›ndan, muhasebelefltirilmesinden, raporlanmas›ndan ve kötüye kullan›lmamas› için gerekli önlemlerin al›nmas›ndan sorumlu olmalar›n› ifade eder.
Hukuksal ifllev: Bütçelerin hükümetler taraf›ndan haz›rlanmas›, yasama organ› taraf›ndan görüflülüp onaylanmas›
kamu yönetim birimlerini ve idarelerini ba¤lay›c› bir tasarruf olmas›, yürütme, yarg› ve yasama organlar›nca denetlenmesini kapsayan bütçe ifllevidir.

K

mas›n› sa¤lamaya çal›flan bütçe ifllevidir

K Cetveli: Ek ders, konferans ve fazla çal›flma ücretleri ile
muhtelif ücret ödemelerini gösterir cetvel.
Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›: Sermayesinin tamam› kamuya
ait, tekel niteli¤inde ve kamusal yan› a¤›r basan, özel
mal ve hizmet üreten kurulufllar.
Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri: Sermayesinin tamam› kamuya
ait iktisadi alanda faaliyet gösteren özel mal ve hizmet
üreten kurulufllar. Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› ve ‹ktisadi
Devlet Teflekküllerinin ortak ismidir.
Kamusal mal ve hizmet: Ortak tüketim ve d›fllanamama
özelliklerine sahip mallar.
Karar birimi: S›f›r esasl› bütçeleme tekni¤inde bütçe tekliflerini haz›rlamaktan sorumlu birim.
Karar paketi: S›f›r esasl› bütçeleme tekni¤inde karar birimlerinin çeflitli alternatif büyüklüklerde haz›rlad›klar› bütçe
teklifleri içeren doküman.
Kaydedilen ödenek: Kanunlarla kurumlara tahsis edilen özel
gelirler ve kurumlara yap›lan ba¤›fl ve yard›mlardan oluflan ödenektir.
Kaynaklar›n tahsisi ifllevi: Kaynaklar›n kamu ve özel sektör
aras›nda en uygun bir biçimde kullan›lmas› ve kamu kesiminin kendi içersinde kaynaklar› toplum refah›n› en
fazlalaflt›racak biçimde kullan›lmas›n› amaçlayan bütçe
ifllevidir.

170

Devlet Bütçesi

Kesin hesap: Mali y›lsonunda yap›lan tüm bütçe ifllemlerinin

Muhasebe Yetkilisi: Geliri tahsil ve para ve mallar› koruma,

sonuç hesaplar›n›n ç›kar›ld›¤› hesap.

giderleri hak sahiplerine ödeme ve teslim, bu ifllerle ilgi-

Klasik bütçe: Bkz. Harcama kalemi bütçesi
Kur Farklar›n› Karfl›lama Ödene¤i, mali y›l içersinden döviz

li tüm mali ifllemleri yapan memur.

kurlar›nda meydana gelen de¤iflmelerden dolay› ortaya

N

ç›kan ilave ödenek ihtiyac›n›n karfl›land›¤› ve Maliye Ba-

Nakit esas›: Devlet muhasebesinde kay›tlar›n kasaya para gir-

kan›n›n yetkisi ile aktarma yap›labilen ödenek.
Kurumsal s›n›flama: Kamu kesiminin idari yap›s›n› esas alan
ve hiyerarflik yetki sorumluluklar› belirleyen s›n›flamad›r.

di¤inde veya kasadan para ç›kt›¤›nda muhasebeye kay›t
düflülmesi yöntemi.
Nedensel tahmin teknikleri: Tahmin edilecek de¤iflkeni etkiledi¤i düflünülen baflka de¤iflkenler ile istatiksel iliflki-

L

lerinden yaralanarak tahmin yapan tekniktir.

L Cetveli: Devlete ait lojmanlar›n, sosyal tesislerin, telefon,
faks ve kadro say›lar›n› göstermektedir.

Net gelir yöntemi: Gelirlerden giderler mahsup edildi¤i muhasebe tekni¤i.

Likit Karfl›l›¤› Ödenek Kayd›: Özel bütçeli idareler ile dü-

Nicel yöntemler: Geçmiflteki say›sal verilerin gelecekte de

zenleyici ve denetleyici kurumlar›n merkezî yönetim büt-

ayn› biçimde devam edece¤i varsay›m›na dayal› olarak

çe kanununa ba¤l› (F) iflaretli cetvellerinde belirtilen,
ödeneklefltirilmeyen finansman karfl›l›klar› ile gerçekleflen finansman fazlalar› karfl›l›¤› olarak mevcut veya yeni
aç›lacak tertibe yap›lacak ödenek kayd› ifllemini ifade
eder.

tahminler yapan yöntemdir.
Nitel Yöntemler: Kiflisel de¤er yarg›lar› ve deneyimlere dayal› tahmin yapan yöntemlerdir.

O-Ö

Lump sum bütçe: Bkz torba bütçe.

O Cetveli: Ordu ihtiyaçlar› için al›nacak hayvanlar›n özellikle-

M

Orta Vadeli Mali Plan: Gelecek üç y›la iliflkin merkezî yöne-

rini ve al›m de¤erini gösterir.

M Cetveli: Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakanl›¤› taraf›ndan

tim gelir ve gider tahminleri ile hedeflenen bütçe denge-

idare edilecek okul pansiyonlar› ile Sa¤l›k ve Sosyal Yar-

sini, varsa aç›k veya fazlan›n nas›l de¤erlendirilece¤i hu-

d›m Bakanl›¤›na ba¤l› sa¤l›k okullar› ö¤rencilerinden al›nacak pansiyon ücretlerini gösterir cetvel.
Maddi ilke: Do¤rudan bütçenin kapsam›n› ilgilendiren genellik ilkesidir
Mahallî ‹dareler: Yerel düzeyde mal ve hizmet sunmakla yükümlü kamu idareleridir.
Mali güce göre vergi: Bütün vatandafllar›n ödeme güçlerine
oranla vergi vermesini amaçlayan vergileme ilkesi.
Mali y›lbafl›: Bütçe uygulamas›n›n bafllad›¤› gündür.
Mali-iktisadi ifllev: Harcamalar ve gelirler aras›nda bir mali
denge oluflturmay› ve k›t kaynaklar› s›n›rs›z ihtiyaçlar aras›nda en iyi biçimde da¤›tmay› amaçlayan bütçe ilkesi.
Mali Saydaml›k ‹lkesi: Her türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda denetimin sa¤lanmas› amac›yla
kamuoyu zaman›nda bilgilendirmesini ifade eder.

suslar›n› içeren dokümand›r.
Orta Vadeli Program: Gelecek üç y›la ait kalk›nma planlar›,
stratejik planlar ve genel ekonomik koflullar›n gerekleri
do¤rultusunda makro politikalar›, ilkeleri, hedef ve gösterge niteli¤indeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayan dokümand›r.
Otomatik usul: Bkz. basit yöntem.
Ödeme Emri: ‹ta amirlerinin mali y›lbafl›nda kendi kuruluflu
içinde ödenek da¤›t›m›n› yapmak için saymanl›klara gönderdi¤i emirler.
Önceden ‹zin Alma ilkesi: Mali y›la ait harcama yapma ve
gelir toplama yetkisinin, yasama organ›nca o mali y›l
bafllamadan önce bir bütçe yasas› ile yürütme organ›na
verilmesidir.
Ön Ödeme: ‹fllemlerinin tamamlanmas› beklenemeyecek

Maliyet Etkenlik Analizi: Belirli bir kamu hizmetinin veya

kadar acele ve çeflitli giderler için lüzum üzerine hiz-

projesinin maliyetini parasal olarak ifade eden, ancak

metin tamamlanmas›ndan ve mal›n tesliminden önce

sonuçlar› veya projenin ç›kt›lar›n› parasal olarak ölçmeyen program analizi türüdür.
Merkez Bankas› Avans› (Hazineye K›sa Vadeli Avans):
2001 y›l›ndan önce, belirli kurallar dahilinde Merkez
Bankas›’n›n hazineye verdi¤i k›sa vadeli borçtur.

nakit verilmesidir.
Örgüt Bütçesi: Bkz. Harcama Kalemi Bütçesi, Klasik bütçe,
Geleneksel bütçe
Örtülü Ödenek: Kapal› istihbarat ve kapal› savunma hizmetleri, Devletin millî güvenli¤i ve yüksek menfaatleri ile Dev-

Milli bütçe: Özel sektör ve kamu sektörünün belirli bir dö-

let itibar›n›n gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve

nemde yapaca¤› harcama ve elde edece¤i gelirleri tah-

ola¤anüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icaplar› için kulla-

min etmeye çal›flan bütçe.

n›lmak üzere Baflbakanl›k bütçesine konulan ödenektir.

Sözlük
Özel Bütçe: Genellikle yar› kamusal mal ve hizmet üreten, ken-
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Siyasal ifllev: Demokratik toplumlarda vatandafllar›n isteklerinin bütçeye yans›mas›n› amaçlayan bütçe ifllevidir.

di gelirleri ile giderlerini karfl›lamas› esas olan kurulufllar.
Özel ödenek: Bkz. Kaydedilen ödenek.

Sonuç Ölçütleri: Yap›lan bir kamu hizmetinin sosyal refah

P

Sosyal Güvenlik Kurulufllar›: Kiflileri iradeleri d›fl›nda u¤ra-

üzerine etkilerini gösterir.

P Cetveli: Al›nacak tafl›tlar›n al›m de¤erini gösterir cetvel.

d›klar› fiziki ve iktisadi tehlikelerin zararlar›ndan kurtar-

Performans bütçe: Kamu kurumlar›n›n faaliyet performans-

mak veya bu tehlikelerin zararlar›n› azaltmak, kifliye bu

lar› ile bunlar› baflarma dereceleri üzerine yo¤unlaflan,

zararlar karfl›l›¤›nda insanl›k onuruna yarafl›r asgari bir

mali y›l içinde ölçülebilir baflar›lan faaliyetlerin maliyet-

yaflam düzeyi sa¤lamak amac›yla sosyal devlet ilkeleri

lerini tahmin etmeye çal›flan bütçe.

gere¤ince kurulmufl kamu kurulufllar›d›r.

Personel giderleri ödene¤i: Mali y›l içersinde personel gi-

Sunufl konuflmas›: Mali y›lbafl›nda bütçe yasa tasar›lar›n›n

derlerine yetmedi¤inde Maliye Bakan›n›n inisiyatifi ile

parlamentolarda görüflülmesinden önce genellikle mali-

harcamac› kurulufllar›n personel giderlerine aktarma yap-

ye Bakanlar›nca yap›lan ve parlamentolarda bütçe gö-

mak için haz›r tutulan ödenek.

rüflmelerini bafllatan konuflma.

Performans Ölçüleri: Yap›lan faaliyetlerin hedeflerini gösterir.
Planlama: Belirli amaçlara ulaflmak için gelecekte yap›lmas›

fiekli ilkeler: Bütçe belgelerinin flekli ile ilgili olan birlik ve

istenen faaliyetlerin saptanmas› ve izlenecek yollar›n seçildi¤i PPBS unsuru.
Planlama-programlama-bütçeleme sistemi: Hükümetlerin

aç›kl›k ilkeleridir

T

faaliyet programlar›n› gerçeklefltirmek ve bu gaye ile

T Cetveli: Tafl›t Kanunu uyar›nca kurulufllar›n sat›n alacaklar›

amaçlar ve kaynaklar aras›ndaki iliflkiler kurmaya çal›-

tafl›tlar›n özelliklerinin ve ortalama bedellerinin yer ald›-

flan bütçe sistemidir.

¤› cetvel

Program bütçe: Devlet yükümlülüklerinin yap›lan hizmet

Tahakkuk esas›: Bir harcama yap›l›rken gider tahakkuk etti-

aç›s›ndan de¤erlendirerek s›n›fland›r›ld›¤› ve kaynakla-

rildi¤i zaman, bütçe giderleri hesab›na kay›t düflüldü¤ü,

r›n ay›r›m›nda, faaliyetlerin yürütülmesinde hizmeti esas

benzer biçimde bir gelirin tahakkuk etmesi durumunda

alan bütçe.

bütçe gelirleri hesab›na girifl kayd› yap›ld›¤› muhasebe

Programlama: Belirli amaçlar›n gerçeklefltirilmesi için gerekli

yöntemi.

faaliyetlerin ve kaynaklar›n bir araya getirilmesi, seçimlik

Tamamlay›c› ödenek: Mali y›l içersinde mevcut ödenekten

programlar›n de¤erlendirilmesi ve aralar›ndan amac› en

fazla gider yap›lm›fl ise, bunlar›n kapat›lmas› için gerek-

iyi gerçeklefltirecek olan›n›n seçildi¤i PPBS unsuru.

li ödenek fark›n›n hazine genel hesab›na ilave edilmesi.
Tasarruf ‹lkesi: Bütçede ödenek olarak ayr›lan paradan en

R

yüksek ç›kt›n›n sa¤lanmas›n› amaçlar.

Regresyon analizi: Ba¤›ml› de¤iflken (tahmin edilecek de-

Temyiz: Say›fltay daireleri taraf›ndan verilen kararlar›n Say›fl-

¤iflken) ile onu etkiledi¤i düflünülen ba¤›ms›z de¤iflken-

tay Temyiz Genel Kurulu’nda, yasaya ayk›r›l›k, yetkiyi

ler aras›ndaki iliflkiyi dayal› tahmin yapan yöntemdir.

aflmak, yarg›lama usullerine uymamak gibi nedenlere iti-

S-fi

raz edilmesi.
Torba Bütçe: Ödeneklerin oldukça genifl kategorilere verildi-

Samimiyet ‹lkesi: Bütçe tahminlerinin gerçe¤e en yak›n tah-

¤i, Bakanl›k veya dairenin ödenekleri nerelere harcaya-

min edilmesidir.

ca¤› konusunda bir k›s›tlaman›n olmad›¤› bütçe sistemi-

Serbest B›rakma: Harcamalar› disiplin alt›nda tutmak, toplanan gelirlerle giderleri zman bak›m›ndan dengeleyebil-

dir. (Lump sum bütçe)

mek amac›yla, Maliye Bakanl›¤›n›n ödenekleri çeflitli za-

V

man dilimleri için belirli oranlarda kulland›rmas›.

Vergi Hakk›: Vergilerin halk›n r›zas›na dayal› olarak al›nma-

S›f›r Esasl› Bütçe: Kamu kurumlar›n›n tüm faaliyet ve hizmetlerinin daha önce hiç yap›lm›yormufl, yeni bafllanacak bir
hizmet veya faaliyetmifl gibi düflünülüp, ona göre bütçe
ödeneklerinin verilmesini amaçlayan bütçe sistemi.
S›n›rl› Yetki ‹lkesi: Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler
d›fl›nda hiçbir hüküm konulamamas›n› gerektirir.

s›na olanak sa¤layan demokratik hakt›r.
Verimlilik: Kamu hizmetlerinde kullan›lan girdi ç›kt› iliflkisine dayal› olarak karar alma kriteridir.
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Devlet Bütçesi

Y

Z

Yar› bölünebilir mal ve hizmetler: Belirli bir hizmetten ya-

Zaman bak›m›ndan denklefltirme: Hazinenin, gelir topla-

rarlanan bireylerin do¤rudan fayda elde etti¤i, ancak

ma zamanlar› ile giderlerin yap›lma zamanlar› aras›nda

topluma da faydas› yay›lan mal ve hizmetler.

uyumsuzluk bulundu¤unda k›sa vadeli borçlanma yo-

Yar›-kamusal mal ve hizmet: Bkz yar› kamusal mal ve
hizmetler

luyla nakit ihtiyac›n› gidermeye çal›flmas›.
Zaman serisi yöntemi: Tahmin edilecek de¤iflkendeki geç-

Yarg›ya dayal› tahmin: Bu yöntem kamu hizmetleri ve ka-

mifl y›l verilerini ele al›p, bu verilere dayal› olarak belir-

mu programlar› hakk›nda yeterli bilgi ve deneyimin ol-

lenen trendin izleyen y›llarda da devam edece¤i varsay›-

mad›¤›nda kullan›lan ve tahmini yapan birey veya birey-

m› ile tahmin yapan yöntem.

lerin düflüncelerine dayal› tahmin yöntemidir.
Yat›r›m Bütçesi: Yat›r›m harcamalar›n› ve bunlar›n finansman›n› kapsayan bütçedir.
Yat›r›mlar› h›zland›rma ödene¤i: Maliye Bakanl›¤› bütçesi
içersinde yer alan ve Bakan›n yat›r›mlar› h›zland›rma
amac›yla istedi¤i bütçe tertibine aktarma olana¤›na sahip
oldu¤u ödenek.
Yedek Ödenek: Bütçe kanunlar›nda belirtilecek hizmet ve
amaçlar için genel ve katma bütçelere gerekti¤inde aktarma yap›lmak üzere Maliye Bakanl›¤› bütçesinde haz›r
tutulan ve aktarma yapmaya Maliye Bakan›n›n yetkili oldu¤u ödenek.
Yeni performans bütçe: Kamu kurumlar›n›n faaliyetlerinin
sonuçlar›na odaklanan ve ona göre de¤erlendiren, geleneksel performans bütçenin ve program bütçenin özelliklerini bir arada tafl›yan bütçe sistemi.
Yer bak›m›ndan denklefltirilme: Hazinenin ülkenin genelinde harcamalar›n düzenli yap›lmas›na çal›flmas›.
Yerinden Yönetim: Baz› yönetim organlar›n›n, merkezî yönetimin üstlendi¤i görevler d›fl›nda baflka görevleri yerine getirebilmeleri için, ayr› tüzel kiflili¤e sahip, siyasi ve
mali baz› yetkilerle donat›lmas› sistemidir
Yetki Geniflli¤i: Merkezî idarenin, merkezden uzakta bulunan örgütüne, belirli görevleri yerine getirmeleri için yetki vermesi ve merkezî idarenin baz› faaliyetlerini, taflrada kurduklar› örgütler eliyle yürütülmesidir.
Y›ll›k Ekonomik Rapor: Maliye Bakanl›¤› Araflt›rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlad›¤›, ülke ekonomisinin de¤erlendirilmesinin yer ald›¤›
ve bütçe yasa tasar›s› ile birlikte TBMM’ne sunulan rapor.
Y›ll›k olma ilkesi: Bütçe gelir ve giderlerine iliflkin izin ve
yetkilerin bir y›l için verilmesini öngörmektedir.
Yöneylem Araflt›rmas›: Sürekli tekrarlanan ifllerdeki insanmakine sistemleri ile iliflkili olarak bilimsel yöntemlerle
karar alma tekni¤idir.

