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I.

Genel Olarak Bütçe Süreçleri ve Aktörler

Bütçenin bir toplumsal sözleşme ve bu sözleşme çerçevesinde bir yetki devri mekanizmasõ
olduğunu geçen derslerimizde görmüş bulunuyoruz. Bundan sonraki bölümlerde ise bu
sözleşmenin yapõm ve hazõrlõk süreçleri ile uygulamasõ ve denetimi ile ilgili süreçlerini
inceleyeceğiz.Bütçe süreçleri ile alõnan kaynak kullanma yetkinsin hayata geçirilme
aşamalarõnõ kastediyoruz. Bunlar bir bütün olarak bütçe süreçlerini oluştururlar. Bütçe
süreçlerini bir bütün olarak incelediğimizde mevcut durumda öncelikle bütçe sistemi içindeki
aktörlere bakarak işe başlamak daha aydõnlatõcõ olabilir. Bu aktörler bütçe sürecinin değişik
sahnelerinde çõkõp muhtelif roller oynarlar.
A. Aktörler
-

-

Harcamacõ Kuruluşlar : Bu kuruluşlar bütçe içinde yer alan ve esas olarak
hükümetlerin kamu politikalarõnõ hayata geçirmek için kaynak kullanan – harcama
yapan kuruluşlardõr. Bunlara bütçe kullanõcõlarõ da diyebiliriz.Yeni getirilen KMYKK
göre merkezi yönetim bütçesi içinde harcamacõ kuruluşlar 3 cetvel içinde yer
almaktadõr. Bunlardan I sayõlõ cetvel Genel Bütçe içindeki kamu idarelerini (TBMM,
Yargõ Kuruluşlarõ, MSB, MEB, Bayõndõrlõk İskan, Sağlõk bakanlõğõ, Ulaştõrma
Bakanlõğõ, Tarõm ve Köy işleri bakanlõğõ gibi…), II sayõlõ cetvel Özel Bütçe
kapsamõndaki kuruluşlarõ ( YÖK, TDK, Kredi Yurtlar Kurumu, TRT, Hudut ve
Sahiller, Savunma Sanayi Müsteşarlõğõ, TOKİ gibi) III sayõlõ cetvel de Düzenleyici ve
Denetleyici
Kurumlarõ
(RTÜK,
Telekom,
BDDK,
EPDK
gibi)
kapsamaktadõr.(KMYKK Md 12)
Merkezi Kontrol Kurumlarõ : Bunlar esas olarak hükümetin bütçe politikasõnõ teknik
olarak tasarlayan ve harcamacõ kuruluşlarõn bütçe tekliflerini değerlendiren
kurumlardõr. Maliye bakanlõğõ, Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT), Hazine bu
kuruluşlarõn başõnda gelir. Bunlara ekonomi yönetiminin teknik tarafõ (zira ekonomi
yönetiminin bakanlarõ düzeyinde siyasi boyu da vardõr) veya ekonomi bürokrasisi de
denir. Merkezi kontrol kurumlarõnõn kendisi de aslõnda merkezi yönetim sõnõflamasõ
adõ altõnda birer bütçe kullanõcõsõ yani harcamacõ kuruluştur. Onlarõ diğer harcamacõ
kuruluşlardan ayõran özellik bunlarõn hem karar alan hem de bütçe kullanan kuruluşlar
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-

-

-

-

olmasõ ve diğer harcamacõ kuruluşlarõn bütçelerini makroekonomik politikalar
açõsõndan kontrol etmelerinden kaynaklanõr. Örneğin Maliye Bakanlõğõ bakanlõklarõn
cari bütçesini, DPT yatõrõm bütçesini rehberler hazõrlayarak bazõ ön onaylar vererek,
Hazine bu kuruluşlarõn nakit ihtiyacõnõ sağlayarak mali yönetimi ellerinde tutarlar.
Yüksek Planlama Kurulu (YPK): Yukarõdaki kurumlar temelde bürokrasi kurumlarõdõr
ve teknokrat nitelikleri ağõr basar. Bunlarõn bütçe sürecinde uygulayacaklarõ
politikalarõ ve alacaklarõ teknik nitelikteki kararlarõn siyasi sorumluluğu yani onay
mekanizmasõnõn ilk ayağõ ülkemizde Yüksek Planlama Kurulu ile sağlanõr. Bu zincirin
ikinci ayağõ ise Bakanlar Kuruludur. Bir başka deyişle YPK merkezi kontrol kurumlarõ
ile Bakanlar Kurulu arasõnda filtre edici bir pozisyonda yer alan ve bütçeyi Bakanlar
Kuruluna göre daha teknik bir gözle ele alan ve ona öneren bir yapõdõr. YPK aslõnda
ekonomi yönetimine 196o sonrasõ planlõ kalkõnma dönemi ile birlikte girmiştir. Ondan
önceki çok partili dönemi son 10 yõlõnda (1950-1960) sürdürülen ekonomi
politikalarõnõn popülist ve siyasi rant dağõtõmõ sonucu 1958 krizi ile sonuçlanmasõ,
aşõrõ ve kaynak gözetilmeden yapõlan yatõrõmlarõn yarattõğõ kaotik ortam nedeni ile
planlama fikri ile bu konulara daha uzman bir bakõş açõsõ ile yaklaşõlmasõ gereği
kendisini DPT’nin ve onun kuruluş mevzuatõ içinde YPK’nõn doğuşu ile gösterdi.
YPK ilk şekli ile içinde Başbakanõn, ekonomi ile ilgili bakanlarõn ve DPT Müsteşarõ
ve 3 daire başkanõnõn yer aldõğõ ve karar mekanizmasõnda siyasiler ile bürokratlarõn
eşit ağõrlõkta temsil edildiği yarõ siyasi yarõ teknokrat uzman bir kurum olarak doğdu.
Amaç alõnacak ekonomi politikasõ kararlarõnõn bir koordinasyon içinde ve salt siyasi
mülahazalarla alõnmasõnõn önlenmesi ve böylece bakanlar düzeyinde alõnacak bütçesel
kararlar gibi kararlarõn önceden aralarõnda hem siyasiler hem de uzman bürokratlarõn
bulunduğu bir kurumun süzgecinden geçmesiydi. Uzunca süre bu şekilde devam eden
YPK dan 1980 sonrasõ önce 3 DPT daire başkanõnõn 1995 de DPT Müsteşarõnõn
üyelikten çõkarõlmasõ ile kurul tamamen siyasi bir niteliğe bürünmüş oldu. YPK zaman
içerisinden sadece planlama,makro kararlar,yatõrõm öncelikleri, bütçesel büyüklükler
gibi konularda politika oluşturma gibi görevler yapmakla kalmadõ. Özelllikle1980 den
sonra bir çok uygulamaya yönelik ve Bakanlõklar düzeyinde alõnabilecek kararlarõn da
etkili olmasõ açõsõndan YPK kararõ olarak geçirildiği zaman içinde de toplanmadan da
karar alan bir kurum olarak göze çarpmaya başladõ. Eskiden 3-4 gün süren Bütçe ve
program toplantõlarõ giderek bir güne daha sonralarõ da birkaç saate indi. YPK bugün
de bütçe konusunda ve diğer makroekonomik konularda toplanarak karar almakta
ancak bu kararlarõn içeriği ile politika öncelikleri kamuoyunda yeterli bir biçimde
yansõmamaktadõr.
Hükümet: Bütçe süreci içinde Hükümet bir anlamda YPK dan sonra gelmektedir.
Normalde YPK da karara bağlanamayan bazõ ödenek ve yatõrõm konularõnõn
Başbakanõn çözücü rol oynadõğõ bir biçimde burada tartõşõlmasõ ve nihayetlendirilmesi
gerektiği düşünülebilir. Ancak ülkemizde genelde Bütçenin hükümette görüşülmesi
çok uzun zaman almamakta, YPK dan gelen teklif aynen kabul edilerek bütçe
parlamentoya sunulmaktadõr.
Plan Bütçe Komisyonu (PBK): Bütçe TBMM’ye sunulduktan sonra ilk geldiği yer bu
komisyondur.Bunun rolüne ileriki aşamalarda daha fazla değineceğiz. Ancak bizim
hukuk sistemimizde Meclise gelen her yasa teklif ve tasarõsõ başta bütçe yasasõ olmak
üzere eğer ekonomik ve mali açõdan bir yük getiriyorsa o zaman ana komisyon olarak
Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülür.
Sayõştay: Sayõştay Meclis adõna denetim yapan bir kuruluş olarak bütçe süreci içinde
yer alõr. Onun da rolüne denetim açõsõndan ileride değineceğiz.
Kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarõ : Bütçe sürecinin belki de her aşamasõnda
sahnede yer almasõ beklenen aktörleri kamuoyunun kendisi veya onun sesi olmasõ
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gereken STK’lardõr. Bunlar esas olarak yetkiyi devreden kuruluşlar olarak bu yetkinin
nasõl kullanõldõğõnõ da denetlemelidir. Bunu aktif olarak bütçe verilerini takip ederek,
yatõrõm kararlarõnõ değerlendirerek, siyasileri uyararak, toplumu bütçe konusunda
bilgilendirerek (kaynaklarõn nasõl kullanõldõğõ konusunda) bir farkõndalõk yaratmaya
çalõşõrlar. Başka ülkelerde oldukça etkin çalõşan bu kurumlarõn ülkemizde tam anlamõ
ile geliştiğini söylemek güçtür.
B. Bütçe süreçleri içindeki faaliyetlere kõsaca bakõş:
Bütçe süreçleri denince dört aşamadan bahsettiğimiz daha önce çeşitli vesilelerle dile
getirmiştik. Şimdi bunlarõn neler olduğuna kõsaca bakacağõz. Daha sonra bu aşamalarõ
derslerimizin ilerleyen bölümlerinde hem 1050 hem de 5018 ile karşõlaştõrmalõ olarak
inceleyeceğiz.
1. Hazõrlõk ve Politika Oluşturma
- Harcamacõ Kuruluşlarõn Bütçe hazõrlõklarõna davet edilmesi
- Cari ve Yatõrõm Bütçeleri için rehberlerin hazõrlanmasõ
- Harcamacõ kuruluşlarõn bütçe hazõrlamasõ
- Merkezi Kontrol Kuruluşlarõnõn Bütçe tekliflerini değerlendirmesi
- Harcamacõ kuruluşlarla pazarlõk-değerlendirme
- Bütçenin hükümete sunulmasõ – YPK-bakanlar Kurulu
- Hükümetin Bütçeyi parlamentoya sunmasõ
2. Bütçenin kanunlaşmasõ
- Bütçenin Plan Bütçede görüşülmesi
- Geçmiş yõl kesin hesap kanunu tasarõsõnõn görüşülmesi
- Bütçe ve Kesin Hesap kanun tasarõsõnõn PBK tarafõndan genel Kurula
sunulmasõ
- Genel Kurulda bütçenin görüşülmesi ve Mali Yõl başõnda (1 Ocakta) yürürlüğe
girmesi
3. Bütçenin uygulanmasõ
- Maliye bakanlõğõnõn bütçe uygulama talimatlarõnõ çõkarmasõ
- Bütçenin ödeneklerinin serbest bõrakõlmasõ
- Harcama programlarõ
- Nakit Ödenek programlamasõ
- Harcamacõ kuruluşlarca ödeneklerin kullanõlarak yükümlülük yaratõlmasõ
(ödeme sorumlulularõ, ita amirliği, tahakkuk memurluğu, saymanlõk kurumuyeni mevzuat içindeki rol ve sorumluluklar-üst yöneticiler, harcama yetkilileri,
gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri))
- İhale kanunlarõ
- Harcama öncesi mali kontrol (ön mali kontrol)
4. Denetim:
- Harcama süresince iç kontrol
- Harcama sonrasõ iç mali denetim
- Harcama sonrasõ dõş denetim
- Kesin Hesap Kanun tasarõsõ
- Sayõştay Genel Uygunluk Bildirimi
Şimdi sõrasõyla derslerimizin geri kalan bölümünü önemli ölçüde kapsayacak olan bu
aşamalarõ sõrasõyla inceleyelim.
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II.

Bütçenin Hazõrlanmasõ- Politika Oluşturma Aşamasõ

Bütçelerin en önemli aşamasõ olarak nitelendireceğimiz bu aşamayõ politika oluşturma
aşamasõ olarak da nitelendirebiliriz. Zira hükümetlerin bütçe yapma hakkõnõ devraldõklarõ
andan itibaren bu hakka dayanarak uygulayacaklarõ politikalarõ nasõl ve hangi kaynaklarõ
kullanarak hayat geçirecekleri kendisini bu aşamada gösterir. Bu aşamayõ değişik açõlardan
ele almak mümkündür. Bunlarda birincisi genel olarak bu aşamanõn ekonomi politiğinin kõsa
bir değerlendirmesi olabilir. İkincisi ülkemizde KMYKK dönemine kadar bütçe hazõrlõk
sürecinin sorunlarõ , üçüncüsü ise hazõrlõk sürecinin 1050 ve 5018 açõsõndan karşõlaştõrõlmasõ
ve sisteme yeni giren bazõ özellikleri incelemek olabilir.Şimdi bu süreci bu açõdan ele alalõm.
a. Bütçe hazõrlõğõnõn ekonomi politiği:
Bütçe tasarõsõnõn hazõrlanmasõ temelde bütçeden mümkün olduğunca pay almaya çalõşan
ve parti içindeki çeşitli seçmen gruplarõnõ temsil eden bakanlar ve harcamacõ kuruluşlar ile
kamunun kollektif çõkarlarõnõ temsil etmek durumunda olan Başbakan/Maliye Bakanõ
arasõnda bir oyun olarak ele alõnabilir. Maliye bakanõnõn pazarlõk gücünün yüksek olduğu
(örneğin harcanacak miktarõn pazarlõklarla önce belirlenebildiği) durumlarda mali disiplin
sağlanõr ve aşõrõ harcama eğilimi frenlenebilir. Harcamacõ kuruluşlarõn gücünün fazla
olduğu (örneğin bakanlõklarõn tekliflerinin değiştirilmeden kabul edildiği) durumlarda
bütçe disiplini gevşek ve harcama eğilimi yüksektir.
b. Ülkemizdeki bütçe hazõrlama sisteminin yapõsõ:Plan Program Bütçe sistemi (Program
Bütçe)
Ülkemizde KMYKK yürürlüğe girene kadar bütçe hazõrlõğõ aslõnda program bütçe sistemi
esaslarõna göre yürütülmekteydi. Çalõşmalarõ 1968 yõlõnda başlatõlan ve 1973 yõlõnda
yürürlüğe giren PBB sistemi derslerimizin başõnda da ülkemizdeki bütçe sisteminin eksik
yanlarõ konusunda belirttiğimiz gibi bütçenin ulaşõlmak istenen amaçlarla o amaca
ulaşmak için gerekli olan kaynaklar arasõnda denge sağlamasõ yani plan –program ve
bütçe arasõndaki ilişkiyi kurmasõ için öngörülmüş bir sistemdi. Aslõnda Anayasanõn 166
maddesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkõnmanõn gerçekleştirilmesi ve ülke
kaynaklarõnõn dökümünün yapõlarak verimli şekilde kullanõlmasõnõ sağlamak üzere
planlama yapõlmasõnõ öngörürken üstü kapalõ bir biçimde bu ilkeyi vurgulamaktadõr.
Program bütçe sistemi mevcut ekonomik ve sosyal yapõda devlet yükümlülüklerini hizmet
açõsõndan değerlendirerek sõnõflandõrõldõğõ ve kaynaklarõn ayrõmõnda ve faaliyetlerin yerine
getirilmesinde, kaynaklarõn ayrõlmasõnda hizmeti esas alan bir bütçedir. Bu bütçe
sisteminin temel ögeleri şunlardõr.
Planlama; Orta vadeli bir projeksiyon içinde amaçlarõn ve maliyetlerin saptanmasõ
Programlama, daha kõsa bir dönem için planõn uygulamaya geçirilmesi için faaliyetlerin
belirlenmesi
Bütçeleme; bu faaliyetlere kaynak ayrõlmasõ
Yönetim; sistemin uygulanmasõnda birimlerin etkin bir şekilde yapõlandõrõlmasõ, kontrol
edilmesi
Değerlendirme; sistem analizi, maliyet fayda analizi, gibi teknikler kullanõlarak seçenekler
arasõnda karşõlaştõrma yapõlmasõdõr.
1973 yõlõnda uygulamaya konulan program bütçe sisteminden beklenen iyileştirme ise,
hizmetlerin önceliklendirilmesine imkan sağlamasõ, hizmet-maliyet-fayda ilişkisinin
açõklõkla ortaya konmasõdõr. Görüleceği üzere aslõnda bugün reform adõ altõnda
konuştuğumuz bazõ ilkeler daha 30yõl önce düşünülmüş ve bütçe hazõrlõklarõ bu anlayõş
üzerine oturtulmuş gibi gözükmektedir. Buna rağmen acaba bu sistem neden bugün terk
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edilmek durumunda kalõnmõştõr? Önce bunun yanõtlarõnõ aramaya çalõşalõm. Gerçekten de
program bütçe uygulamasõ gerçek hayatta beklendiği gibi uygulanamamõştõr. Bunda hem
bunu sürdürebilecek bir siyasi kararlõlõğõn olmayõşõ rol oynamõş, belki de en önemlisi bu
sistemi teknik altyapõsõ yeterince geliştirilememiştir. Zira hizmetlerin tanõmlanmasõ ve
aynõ işi gören kurumlarõn tasfiyesi vb kurumsal değişiklikler kurumsal dirençler nedeni ile
gerçekleştirilememiştir. PBB sistemine aşağõda daha detaylõ olarak değinmekteyiz.
Ancak bunlardan belki de en önemlisi Türk Bütçe sisteminde program bütçe sisteminin
işleyişine engel olabilecek en önemli yapõsal özelliğinin ortadan kaldõrõlamamõş olmasõdõr.
Bu da program bütçe uygulanõrken bottom-up bütçeleme tekniğinin de ona paralel olarak
gitmesidir. Bu bütçe tekniği esasõnda yukarõda değindiğimiz iki uç sistemden pazarlõk
sistemine yol açar. KMYKK kadar Türk bütçe sisteminde önce pazarlõklar yapõlõr daha
sonra bütçenin üst tavanlarõ belirlenirdi. Buna “kesme biçme” tabir ettiğimiz bir sistem de
diyebiliriz. Bu sistemde kuruluşlar bütçelerini Maliye bakanlõğõna sunarken nasõl olsa
kesileceğini bildikleri için tekliflerini olabildiğince yüksek tutarlar. Maliye Bakanlõğõ ise
nasõl olsa teklifler yüksek gelmiştir diye bütün teklifleri olabildiğince kesmek ister ve bu
kõsõr döngü her bütçe döneminde devam ederdi. Böylece Maliye bakanõnõn elinde bütçeyi
dağõtmasõ sõrasõnda ona rehber olacak bir ölçüt olmadõğõ için pazarlõk süreci harcamacõ
kuruluşlarõn Maliye Bakanõna (ve gerektiğinde başbakana) yapacaklarõ baskõ ölçüsünde
“ne koparõrsak kardõr” şekline dönüşür.Bu da bütçeyi merkezi kontrol kuruluşlarõ ile
harcamacõ kuruluşlar arasõnda samimi olmayan bir “kesme biçme” oyununa dönüştürür.
İşte Türk bütçe sistemi de 1973 de aslõnda bugün de geçilmesi arzu edilen bir sistemin
altyapõsõnõ kurmuş ancak pazarlõk ve bottom up (aşağõdan yukarõ) bütçe yapma sistemini
değiştirmediği için zaman için de program bütçe sistemi sadece adõ kalan kaynaklarõn
hizmetlerle ilişkilendirilmediği eski dönemlere dönmüştür. Bunda aslõnda ülkemizde
geleneksel olarak kaynak ile harcama ararsõnda denge kurma arzusunun hiçbir iktidar
döneminde (kriz dönemleri hariç) pek mevcut olmamasõnõn da payõ vardõr. Genelde
ülkemizde planlõ dönemde dahi ömrü pek kõsa hükümetler böyle bir endişe içinde
olmadõklarõndan planla kaynak arasõnda bir ilişki kurma çabasõ içinde olmamõşlardõr.
Böyle bir durumda pazarlõk süreci bütçe disiplinini bozan bir yapõ da göstermiştir. Çünkü
ödenekler gerçek ihtiyaçlara göre değil de kesme biçme yöntemine göre belirlendiği için
kuruluşlarõn harcama öncelikleri dikkate alõnmamõştõr. Bu dikkate alõnmayõnca kuruluş
kõsõtlõ bir ödenekle gerçekleştirmek istediği bir çok harcama kalemi ile baş başa kalmõştõr.
Böyle bir durumda yarõm kalmõş bir çok yatõrõm, bunlar için gelecek bütçelerde daha çok
ödenek talebi, ya da bütçe dõşõna çõkmak gibi yollar denenmiştir. 1990-2000 ararsõnda
programlanan bütçe ödenekleri ile gerçekleşenler ararsõnda çok ciddi sapmalar çõkmasõ,sõk
sõk ek bütçe ile ödenek temini yoluna gidilmesi eski sistemin samimiyetinin kalmamasõnõn
ve bütçenin inandõrõcõlõğõnõn onu hazõrlayan ve uygulayan kuruluşlar nezdinde dahi
kaybolmasõnõn nedenlerini burada aramak gerekir.Sonuçta da giderek kapsamõ
daralan,bütçe kapsamõ dõşõna kaçõş eğiliminin hõzlandõğõ bir bütçe içinde harcama
önceliklerinin sorgulanõp tartõşõlamadõğõ bir hazõrlõk süreci kronik bir biçimde sürdürüle
gelmiştir.
c. Yeni sistem ne getiriyor – karşõlaştõrmalõ bir analiz
1050 sayõlõ yasanõn uygulandõğõ dönemlerde bütçe hazõrlõğõ genelde haziran
ortalarõnda başbakanõn Bütçe çağrõsõ ile başlardõ. Bütçe çağrõsõ Resmi Gazetede
yayõnlanan ve hükümetin maliye politikasõnõ ve ekonomik hedeflerini ortaya koyan bir
politika beyanõdõr.1050 sayõlõ kanun uygulamasõnda politika oluşturulmasõ ile ilgili
açõk bir hüküm yoktu. Uygulamada politika oluşturulmasõ daha çok kalkõnma
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programlarõ ve yõllõk programlar çerçevesinde yerine getirilmekteydi. Ancak yukarõda
belirttiğimiz gibi bu programlar bütçe ile ilişkilendirilemediği için politika
oluşturulmasõnda etkin bir işleyiş yoktu.
Haziran ayõnda bütçe çağrõsõnõ alan kuruluşlar daha sonra Maliye Bakanlõğõnõn cari
bütçe için hazõrladõğõ “Bütçe Hazõrlama Rehberi
DPT nin yatõrõmlar için hazõrladõğõ
“Yatõrõm hazõrlama Rehberini de takriben bu süreler içinde alõr ve Temmuz Ağustos
döneminde bütçelerini hazõrlayõp Maliye Bakanlõğõna ve DPT’ye sunarlardõ.Bundan
sonra değinmiş olduğumuz yukarõdan aşağõ bütçeleme sisteminde kesme biçme başlar
ve bütçenin üst tavanlarõ bu şekilde belirlendikten sonra Hazine DPT Maliye Eylül
ayõnda bir araya gelerek bütçe rakamlarõnõ gözden geçirir tekrar kendi aralarõnda bir
kesme biçme daha yaparlar ve epece tekrarlanan toplantõlar sonrasõnda bütçeye
harcamacõ kuruluşlarõ ancak sonradan haberinin olduğu son şeklini vererek YPK’ya
sunarlardõ.
5018 sayõlõ kanun ile bu süreçte önemli değişikliklere gidildi. Bu kanun öncelikle 13
üncü maddesinde bazõ bütçe ilkelerine değinerek bütçelerin hazõrlanmasõnda bu
ilkelerin gözetilmesini öngörür. 1050 sayõlõ yasada bütçe ilkeleri dağõnõk ve üstü
kapalõ yer alõrken 5018 bu açõdan daha toplu bir ilkeler dizisi koymuştur (Bkz md 13)
5018 esas olarak merkezi yönetim bütçesinin hazõrlõk sürecini düzenlemektedir. 15.
maddeye göre maliye bakanlõğõ diğer kamu idareleri ile koordinasyon içinde Bütçenin
hazõrlanmasõndan sorumludur. Merkezi yönetim bütçensin hazõrlõk süreci Bakanlar
Kurulunun Mayõs ayõnõn sonuna kadar toplanarak makro politikalarõ, ilkeleri…
temel ekonomik büyüklükleri ortaya koyan “orta vadeli programõ”(OVP)
onaylamasõ ile başlar. Orta vadeli program DPT tarafõndan hazõrlanõr, Bakanlar
Kurulunca onaylanõr ve Resmi Gazetede yayõmlanõr. Görüldüğü gibi bütçe hazõrlõk
süreci 1050 uygulamasõnda olduğu gibi başbakanõn bütçe çağrõsõ ile değil bakanlar
kurulunun orta vadeli programõ onaylamasõ ile başlamaktadõr. Burada temel amaç
hükümetlerin bütçeye bir politika beyanõ olarak daha sõkõ sarõldõklarõnõ göstermektir.
Orta vadeli programõn nasõl şekillendirileceği konusunda bir süre yoktur.Genelde bu
süre 3-5 yõl arasõdõr.Kanun her yõl OVP hazõrlanmasõ yolunu açõk tutmaktadõr.Bu da
hükümetlere orta vadeli planlarõ şartlara göre her yõl revize etme imkanõ getirmektedir.
Ülkemizde ilk kez 23 Mayõs 2005 de ilan edilen orta vadeli plan 3 yõllõktõr. Bazõ
görüşlere göre orta vadeli plan onu ilan eden hükümetin ömrü ile eşanlõ olmalõdõr.
Bunlara göre OVP’ler ileriye doğru yürümemelidir.
Bütçe hazõrlõğõ ile ilgili ikinci önemli yenilik “orta vadeli mali plan (OVMP) “dir.Bu
plan OVP den farklõ olarak üç yõl için hazõrlanacaktõr. Bu planõ da maliye bakanlõğõ
hazõrlayõp YPK ya sunacak YPK da 15 Haziran’a kadar karara bağlayõp RG de
yayõnlayacaktõr. Görüldüğü gibi burada da devreye YPK girerek mali plan konusunda
bir siyasi kararlõlõk sergilenmektedir.
Orta vadeli Mali Plan OVP ile birlikte aslõnda kuruluşlara üç yõllõk bütçe yapmalarõ
için gerekli hedefleri vermektedir. Bu açõdan KMYKK çok yõla yayõlõ bütçe sistemine
doğru geçişin olduğunu göstermektedir.(bkz KUTU 1)
Kutu 1: Çok Yõla Yayõlõ Bütçe Sistemi
Yeni kamu mali yönetim anlayõşõnda çok yõla yayõlõ bütçe, orta vadeli harcama sistemi
(Medium Term Expenditure Framework) olarak bilinmektedir. Kabaca çok yõllõ bir
süreç içinde bütçe gelirlerini tahmin eden, ödenek tavanlarõnõ belirleyen bir bütçe
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sistemidir.Bu sistemin enönemli unsuru makromali disiplin anlayõşõ ile bağlantõlõ
olmasõdõr.Bu anlamda kamu harcamalarõ için ayrõlacak olan kaynak sürdürülebilir bir
büyüme ve kamu açõğõnõ temin edecek harcamalarõn önceden global büyüklüğünün
tesbit edilmesi ve bunun harcamacõ kuruluşlara ödenek tavanlarõ şeklinde yukarõdan
aşağõ bildirilmesidir.(Top Down budgeting). Böylece sunulacak kamu hizmetleri
eldeki kaynağa göre şekillendirilecek ve önceliklendirilecektir. Bu da yeni bütçe
anlayõşõnõn stratejik önceliklendirme kavramõ ile olan ilgisini gösterir. Harcamacõ
kuruluşlar bu tavanlar içinde kalacaklar ve öncelikelrini kendileri bu sõnõr içinde
değişik maliyetleri de göz önüne alarak belirleyeceklerdir. Hükümetlerin
önceliklerinin değişmesi durumunda çok yõla yayõlõ bütçe sistemi bunlarõn gelecek
yõllara dağõtõlmasõna imkan verir.Böylece kaynak tahsisinde verimlilik sağlar. Buna
karşõlõk verilen tavanlar kuruluşlar tarafõndan hak gibi görülebilir.Bu ileriye yönelik
politika esnekliğini sõnõrlayabilir.Tahmin zorluklarõ gerçekçi bütçe yapõlmasnõ ve
kredibiliteyi engelleyebilir. (BU BÖLÜM AYRI BİR DERS NOTUNU
OLUŞTURAN ÇOK YILLI BÜTÇELEME VE YATIRIM PLANLAMASI İLE
BİRLİKTE OKUNMALIDIR !)
İşte OVMP KMYKK nõn 16õncõ maddesi ile bize çok yõla yayõlõ bütçe uygulamasõ konusunda
hukuki altyapõyõ vermektedir.Böylece hükümetler bakõmõndan bütçe hazõrlõk sürecinin
stratejik planlama anlayõşõ ile orta vadeli bakõş içinde kaynaklarõ vatandaş tercihlerine en
uygun şekilde kullanma yolu açõlmõş olmaktadõr.
Merkezi yönetime bağlõ kamu idareleri bu iki belgenin dõşõnda gider bütçelerini
hazõrlayabilmek için Maliye Bakanlõğõnõn Bütçe çağrõsõ ile DPT nin yatõrõm genelgesini de
engeç haziran ayõna kadar RG de yayõmlanmasõnõ beklerler. Bu iki belge ise gelecek yõl
bütçelerinin hazõrlanmasõna ilişkin teknik detaylarõ kapsar.
İdareler bunlarõ aldõktan sonra bu sefer yeni bir kavramla bütçelerini haõrlyacaklardõr. Bu da
“stratejik planlama kavramõdõr”. Bu kavram çok kõsa olarak kurumun durumunu misyon
ve vizyonunu belirlediği, ulaşmak istediği amaçlarõnõ somut faaliyetlere dönüştürdüğü bir
belgedir. Bu belge aslõnda bütçe tavanõ içindeki harcama önceliklerini tayin etmekte en
önemli araçlardan birisidir. İşte bu genel çerçeve doğrultusunda kamu idareleri kendi gider
bütçelerini merkez ve taşra örgütlerinden gelen talepleri d dikkate alarak hazõrlayarak
gerekçeleri ile birlikte Temmuz ayõ sonuna kadar Maliye Bakanlõğõna gönderirler. Yaõrõm
tekliflerini de aynõ sürede DPTye gönderirler.
Bu arada Maliye Bakanlõğõ ile DPT kurumlarla müzakereler başlayarak gider bütçesini
şekillendirmeye başlarlar. Maliye bakanlõğõ yatõrõm bütçesi hariç diğer bütçeleri (cari,transfer)
toparlar. DPT ise yatõrõm bütçesi ödeneklerini hazõrlar.Bu iki kuruluşun dõş kaynak gerektiren
durumlarda hazinenin de katõlõmõ ile bütçe giderlerine son şeklini vermesi beklenir. Urada
özellikle DPT ve Maliye ararsõnda yatõrõm bütçesini kimin yapacağõ uygulamanõn nasõl
olacağõ konusu kanundaki koordinasyon ibaresine rağmen tam olarak açõklõğa kavuşmamõştõr.
Bütün bunlara rağmen kurumlar ile yapõlan görüşmeler sonrasõnda ki bu görüşmeler artõk
kesme biçme şeklinde değil açõklõğa kavuşturulmasõ gereken noktalara netlik sağlanmasõ gibi
özelliklerin ağõr bastõğõ görüşmeler olacaktõr, bütçe engeç Ekim ayõnõn ilk haftasõnda
YPK’ya sunulur. YPK daki görüşmeden sonra da anayasaya göre mali yõl sonundan (31
Aralõk) 75 gün önce (tahminen 15-17 aralõk) TBMM’ye sunulur.
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Burada yine bir yeni duruma işaret etmek gerekecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamõ
içinde artõk düzenleyici ve denetleyici kurumlar da yer almaktadõr. Bunlarõn bütçelerini
hazõrlama ve sunma usulleri biraz farklõdõr.Bunlar nitelik olarak özerk nitelik taşõdõklarõndan
bütçelerini yine üç yõllõk bütçe anlayõşõ ile hazõrladõktan sonra Eylül ayõ sonuna kadar
tekliflerini doğrudan TBMM’ye bir örneğini de bilgi için Maliye bakanlõğõna
gönderirler.Tekliflerini Maliye ve DPT ile müzakere etmezler. (Bkz Kutu 2)
Kutu 2. Eski ve Yeni tanõmõ ile Bütçe Kurumlarõ
Bütçeden kaynak kullanarak kamu hizmeti sunan kurumlarõn sõnõflamasõ aslõnda bütçenin
kapsamõ tartõşmalarõnõn bir uzantõsõdõr. Kapsam eksikliğinin mevcut bütçe sisteminin en
önemli eksikliklerinden birisi olduğunu önceki derslerimizde belirtmiştik. 5018 ile getirilen
yeni düzenleme işte buna bir ölçüde çözüm bulmak üzere kamu kurumlarõnõ yeniden bazõ
sõnõflamalara tabi tutmuştur. Genelde 5018 ile şemsiye bir kavram olarak kamu kuruluşlarõna
kamu idareleri denmiştir. Kamu idareleri genel yönetim başlõğõ altõnda merkezi yönetim,
sosyal güvenlik kurumlarõ, mahalli idareler olarak sõnõflanmõştõr. Bunlar içinde 5018 sayõlõ
yasanõn hazõrlõk ve özellikle uygulama açõsõndan daha detaylõ olarak düzenlediği kamu
idareleri bütçesi “merkezi yönetim bütçesidir.”
Merkezi yönetim bütçesi deyimi 5018 ile getirilmiş yeni bir kavram olarak 1050 sayõlõ
yasanõn tanõmladõğõ genel ve katma bütçeli kuruluş bütçelerinin konsolide edilmesinden
oluşan “konsolide bütçe” adõ ile bilinen bütçe yerine ikame edilmiş bir kavram olarak
değerlendirilebilir. Ancak ondan daha kapsamlõ bir içinde kamuda en çok kaynak kullanarak
en fazla fonksiyonu (ekonomi ve maliye politikalarõ ile diğer kamu hizmetleri açõsõndan) ifa
eden kamu idarelerini içerir. Bunun ne anlam ifade ettiğini bilmek için 1050 sayõlõ kanun
uygulamasõ açõsõndan önce genel ve katma bütçe nedir ona bakalõm.
Genel Bütçe; 1050 sayõlõ yasanõn söz ettiği devlet deyiminin neyi kapsadõğõnõn pek açõk
olmadõğõnõ söylemiştik. Bir görüşe göre buradaki devlet kavramõndan devletin temel
fonksiyonlarõnõ yürüten (kamusal mal ve hizmet üretimi anlamõnda) kuruluşlarõ
amaçlanmaktadõr. Bu kuruluşlarõn bütçesi genel bütçe olarak nitelendirilir. Bunlar bölünemez
ve fiyatlandõrõlamaz mal ürettikleri için bunlarõn kendilerine özgü gelirleri yoktur ve
harcamalarõnõ tümü bir havuzda toplanan gelirlerden yaparlar (Klasik bütçe ilkelerine göre
genellik ve birlik ilkesi doğrultusunda) . Bu açõdan MSB,MEB,Enerji bakanlõğõ vb bakanlõk
ve kuruluşlar genel bütçe içinde sayõlõrlar.
Katma Bütçe; 1050 sayõlõ kanun açõsõndan genel bütçe esas devlet iken, katma bütçe
bütçenin genellik ve birlik ilkesine getiriliş bir istisna olarak düzenlenmiştir. Bunlarõ genel
bütçeli kuruluşlardan ayõran en önemli özelliğin ürettikleri mal ve hizmetlerin kamusal
özelliklerinin tam kamu malõ özelliği taşõmamalarõnda yattõğõ söylenebilir. Gerçekten de
zaman içinde bazõ kamu kuruluşlarõ yarõ kamu malõ niteliği taşõyan ve hizmetten
faydalananlarõn maliyetine katlanabilecekleri mal veya hizmetler üretme durumunda
kalabilirler. Örneğin yol hizmetleri, köylere sulama kanalõ döşenmesi veya yüksek öğretim
hizmetleri gibi hizmetler tüm kamusal niteliklerine rağmen, hizmete katõlma açõsõndan o
hizmetten yararlananlara belli bir kullanõm ücreti fatura edilebilecek özellikler taşõyabilir.
Mesela yüksek öğretimden yararlananlar devletin bu hizmeti karşõlõğõnda belli bir harç
ödemekte (hizmetin fiyatlandõrõlabilir kõsmõ-harç) buna karşõlõk bu eğitim topluma da faydalõ
olduğu için hizmetin bir kõsmõ da vergilerden karşõlanmaktadõr. İşte bu durumdaki
kuruluşlarõn bütçesi hem kendilerinin salacaklarõ harçlardan hem de genel bütçeden
aktarõlacak kaynaklardan oluşan ve özel bir kanunla düzenlenmiş bütçelerden oluşur. İşte
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katma bütçeli kuruluşlar olarak (mülhak bütçe) 1050 sayõlõ yasada tanõmlanan bu kuruluşlar
kendilerine ait gelirleri olan, ve giderleri de bu gelirlerden karşõlanan ancak arada açõk varsa
bunun da merkezi idareden karşõlandõğõ (hazine yardõmõ) kuruluşlardõr. Bunlara “katma bütçe
denmesinin nedeni konsolide bütçeye ulaşõlõrken bunlarõn bütçesinin genel bütçeye
“katõlmasõndan –konsolide edilmesinden” kaynaklanõr.
1050 sayõlõ Yasaya Göre
Genel Bütçeli Kuruluş harcamalarõ (ödenekleri)
+
Katma Bütçeli kuruluş harcamalarõ (ödenekleri)
Katma Bütçeli Kuruluşlara Hazine Yardõmõ
=
KONSOLİDE BÜTÇE
Türkiye’de katma bütçeli kuruluşlarõn önemli bir kõsmõ yüksek öğretim kurumlarõndan
oluşmaktadõr. TCK,DSİ, Vakõflar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü sayõlabilir.
Döner sermayeler ve Fon Bütçeleri; Bu iki düzenleme de 1050 sayõlõ yasa uygulamasõ
dõşõnda yani konsolide bütçe faaliyetleri dõşõnda düzenlenen birer uygulamadõr. Aslõnda genel
bütçeli idareler 1050 sayõlõ yasa ile döner sermaye kurabilirlerken, katma bütçeli idareler ile
bütçeden yardõm alan kuruluşlarõn döner sermaye kurmalarõ zaman içinde 1050 sayõlõ yasa
dõşõnda başka mevzuatlarla mümkün hale getirilmiştir. Genel bütçeli kuruluşlarõn kuracaklarõ
döner sermayenin mantõğõ eğer kamu hizmeti üretmek için kurulan bir devlet kuruluşunun bu
üretim sõrasõnda bir fazla kapasite yaratma durumu varsa bunun eğer fiyatlandõrõlmasõ
mümkünse (devlet hastaneleri döner sermayeleri gibi) buradan elde edecekleri gelirleri kendi
amaçlarõ için kullanmalarõ hasõlat fazlalarõnõ da dönem sonunda bütçe geliri olarak
kaydettirmeleridir. Temel amaç kamu hizmeti olmaya devam edecek varsa fazla kapasite
piyasaya sunulacak buradan bir gelir elde edilecektir. Örneğin TSK kamu hizmeti olarak
yürüttüğü askerlik kapasitesini geliştirip başka ülkelerin askerlerini eğitiyorsa buradan elde
ettiği geliri döner sermaye için de kullanabilir. Ya da hastaneler biraz daha fazla farklõ hizmet
almak isteyen hastalara özel randevulu hasta, tek yataklõ oda hizmeti verip elde edecekleri
geliri yine hastane hizmetlerinde (doktorlara ek ücret vb) kullanacaklarõ bir döner sermaye
oluşturabilirler.
Buraya kadar anlatõlanlarõn belli bir mantõğõ olmakla beraber dönem içinde döner sermaye bu
amacõn dõşõna çõkarak kendisi belli bir amaç olmaya başlamõş sadece genel bütçeli kuruluşlar
değil, katma bütçeli kuruluşlar, bütçeden yardõm alan kuruluşlar döner sermaye yolu ile
kaynak yaratmaya başlamõşlardõr. Hatta asli olarak ücretsiz yapacaklarõ işlerini dahi döner
sermaye alanõna kaydõrarak kendi bütçelerine denk döner sermayeler yaratmaya
başlamõşlardõr. 5018 sayõlõ Kanunla döner sermayelerin 2007 yõlõna kadar kapatõlmasõ
öngörülmekteyken, halen kanunlaşma aşamasõnda olan ve 5018’i değiştiren bir diğer yasa ile
bunlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõ öngörülmektedir.
Fonlar ise daha önce belirttiğimiz gibi muhtelif nedenlerle bütçelerin birlik ve genellik
ilkesinden sapmalarõn tipik örnekleridir.Hem mali mevzuatõn katõlõğõ hem de yeni kaynak
ihtiyacõ içinde olan siyaset mekanizmasõ bu alanda Fon yaratmaya çok eski yõllardan buyana
başlamõştõr. Fon esas olarak belirli gelirlerin belirli harcamalara tahsis edildiği yapõlardõr. Bir
ara sayõlarõ 100 yaklaşan fonlarõn hem öncelikler hem de disiplin açõsõndan kaynak israfõ
yarattõğõ bugün kabul edilen bir gerçekliktir.1990’lõ yõllardan sonra sayõlarõ hõzla artan fonlar
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sonuçta 2000li yõllarda yapõlan düzenlemelerle bütçe içine alõnmõşlardõr. Bu fonlar bağlõ
bulunduklarõ bakanlõk bütçesinden ödenek almakta, gelirleri bütçeye gelir olarak yazõlmakta,
harcamalarõ ile kendi mevzuatlarõ çerçevesinde esnek bir biçimde yapõlmaktadõr. Halen
SYDTF, SSDF, TMSF, Tanõtma Fonu, Özelleştirme Fonu faaliyet göstermektedir. 5018
bunlardan TMSF hariç diğerlerinin 2007 sonuna kadar kapatõlmasõnõ öngörmektedir.
Özerk Bütçeli Kurumlar; 1050 sayõlõ yasa uygulamasõnda dikkati çeken ve konsolide bütçe
dõşõnda faaliyet gösteren bu kuruluşlar kendilerinin gelirleri olan, kendilerine gelir tahsis
edilen veya ağõrlõklõ olarak genel bütçeden yardõm alan kuruluşlardõr. Bunlar siyasi iktidar
değişmelerinden fazla etkilenmeyen teknik nitelik arz eden kendi özel kanunlarõna tabi
kurumlardõr.TÜBİTAK, Atom Enerjisi Kurumu, TODAIE, MTA gibi kurumlar buna örnek
gösterilebilir.
5018 sayõlõ Kanun başta da söylediğimiz gibi 1050 sayõlõ kanun uygulamasõ sõrasõnda ve bu
kanunun yürürlük tarihi olan 1927 sonrasõnda muhtelif ihtiyaç ve zorlamalarla ortaya çõkan
bütçe dõşõ yapõlarõ olabildiğince toparlayarak yeni bir tanõm içinde kamu idarelerini
sõnõflamaya çalõşmõştõr.5018 öncelikle Genel Yönetim kavramõnõ getirmiştir.Bunun içinde yer
alan merkezi yönetim ise hem kamusal hem de yarõ kamusal mal üreten kuruluşlarõ içine
almaktadõr.TBMM’nin onayladõğõ bütçe işte bu merkezi yönetim bütçesidir. Ancak muhtelif
vesilelerle dile getirdiğimiz gibi merkezi yönetim dõşõnda yer alan SGK ve mahalli İdarelerin
bütçeleri de faaliyet hedef ve sonuçlarõ ile birlikte TBMM’ye sunulmakta, sonuç olarak
TBMM teorik olarak bütün genel yönetim sisteminin (Genel Devlet) hesap ve işlemleri
konusunda bilgi ve söz sahibi olmaktadõr.
Merkezi yönetim bütçesi 5018 sayõlõ kanuna göre üç bütçeden oluşmaktadõr.5018 sayõlõ kanun
1050 sayõlõ kanuna göre hem daha kapsamlõ bir devlet bütçesi tanõmõ getirmekte hem de kamu
idarelerinin bütçeleri itibariyle bu üç bütçe türünden hangisine dahil olduğunu kanun ekindeki
cetvellerde tanõmlamaktadõr. 1050 sayõlõ yasa ise bunu her bir kurumun kuruluş kanuna
bõrakmõştõr.
Genel Bütçe; Bu bütçeler devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve kanunun I sayõlõ cetvelinde yer
alan kuruluşlar olarak tanõmlanmõşlardõr. Bu şekli ile felsefe olarak genel bütçe tanõmõ 1050
ve 5018 de pek farklõ değildir. Zira her ikisinde de fiyatlama ile gelir yaratamama ve bu
yönleri ile devletin temel fonksiyonlarõnõ (adalet, savunma,sağlõk,altyapõ, sosyal koruma,
politika oluşturma gibi) yerine getirme önemlidir. Buna karşõlõk 5018 sayõlõ yasa ile getirilen
genel bütçe tanõmõnda 1050 sayõlõ yasa sõnõflamasõnda katma bütçe olarak yer alan
kuruluşlarõn da yer almasõ bir farklõlõk olarak göze çarpmaktadõr. (DSİ, TCK artõk katma
bütçeli kuruluş değil, genel bütçe kuruluşudur) . Genel Bütçeli kuruluşlar hizmetlerinden
fiyatlandõrabildiklerini kendi bütçelerine özel gelir ve ödenek yazarak kullanabilmektedirler.
2007 sonuna kadar tasfiye edilmesi öngörülen (son olarak yeniden yapõlandõrõlmasõ
düşünülen) döner sermayelerinden elde ettikleri hasõlat fazlalarõnõ da yine bütçelerine
koyabilmektedirler.
Özel Bütçe; 5018 sayõlõ yasa özel bütçeli kuruluşlarõ II sayõlõ cetvelde saymõştõr.Buna göre bir
bakanlõğa bağlõ ve ilgili olan belirli bir kamu hizmetini yürütmekle görevli olan bu
kuruluşlarõn önemli bir özelliği kendilerine gelir tahsis edilmiş olmasõ ve özel kanunlarla bu
gelirlerini harcama yetkisi verilmiş olmasõdõr.Üniversiteler özel bütçeli kuruluşlarõn başõnda
gelmektedir. Adli Tõp Kurumu, GAP İdaresi, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Vakõflar Genel
Müdürlüğü, TODAIE, TÜBA, Devlet Opera ve Balesi, MPM, TSE, KOSGEB, TOKİ, özel
bütçeli kuruluşlara örnek gösterilebilir. Özel bütçe aslõnda 1050 sayõlõ yasada yer alan katma
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bütçe ile benzer özellikler taşõmakla beraber bazõ yönlerden katma bütçeden ayrõlmaktadõr.
Eski uygulamada katma bütçeli idareler kendi öz gelirlerinin önemli bir kõsmõnõ döner
sermayeler, özel hesaplar aracõlõğõ ile katma bütçe dõşõna çõkarmõşlardõ. Buna karşõlõk ise
giderlerini genel bütçeden finanse ettirme yolunu seçmişlerdi.Yani gelirlerini konsolide bütçe
dõşõna çõkarõrken, harcamalarõnõ konsolide bütçeden finanse ettirmekteydiler.Böyle olunca
giderlerinin % 99 unu konsolide bütçe içinde hazine yardõmõ yolu ile finanse ederken
gelirlerini bütçe dõşõna çõkarmõşlardõ. Yeni sistemde döner sermayelerin de kaldõrõlmasõ ile
özel bütçeli kurumlarõn bütün gelirleri özel bütçe kapsamõna alõnacak, dolayõsõ ile merkezi
yönetim bütçesi içinde görünecektir. Özel bütçeli kuruluşlar hem eskinin katma bütçeli
kuruluşlarõnõn bir kõsmõnõ(Vakõflar Genel Müdürlüğü) hem de daha önceden katma bütçeli
kuruluş olmayan özerk bütçe niteliği taşõyan ve hazine yardõmõ alan diğer kamu idarelerini
(Atom Enerjisi, MTA) içine almaktadõr.
Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluş Bütçeleri; Derslerimizin başõnda devletin ekonomik
alana müdahalesinin bir boyutunun da düzenleyici ve denetleyici fonksiyon olarak öne
çõktõğõnõ belirtmiştik. Bu fonksiyonu yerine getiren kuruluşlarõn geleneksel bakanlõk yapõlarõ
dõşõnda, politik etkilerden uzak özerk bir örgütlenme içinde olmalarõ gerekmektedir. Bu
kurumlarõn merkezi yönetim bütçesi içinde yer almalarõ genel bütçeden para almamlarõna
karşõn , kendi kanunlarõna dayanarak gelir elde etmeleri dolayõsõ ile kamu kaynağõ
kullanmalarõndan kaynaklanmaktadõr. Bunlarõn da neler olduğu III sayõlõ cetvelde yer
almaktadõr.

1050 sayõlõ yasa
Genel Bütçe
+
Katma Bütçe
Hazine Yardõmõ
= Konsolide Bütçe

Özerk Bütçe
Döner Sermayeler
Fonlar

5018 sayõlõ yasa
Genel Bütçe
+
Özel Bütçe
+
Düzenleyici K.
_
Hazine Yrd
= Merkezi Yön.
Fonlar
Döner Sermayeler

Bütçe hazõrlõğõnõn bir diğer aşamasõ gelir tahmini ve gelir bütçesinin hazõrlanmasõdõr. Kamu
gelirlerinin hazõrlanmasõ Maliye Bakanlõğõnõn yetkisindedir. Bütçede giderler bir harcama
taahhüdü ve sõnõrõ gösterirken hukuki bir nitelik taşõdõklarõ halde gelirler tahmin olarak yer alõr
ve tahminin gerçekleşip gerçekleşmemesinin hukuki bir yanõ yoktur. Gelir bütçesi değişik
usullerle tahmin edilerek hazõrlanõr.
d. Bütçe kanunu tasarõsõ ve ekleri:
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Şimdiye kadar anlattõklarõmõz gelir ve gider bütçesin hazõrlanmasõ ile ilgili mekanizmalardõ.
Bunlarõn dõşõnda Bütçe kanununun bir de metni vardõr.Kanun metni bütçe uygulamasõna yön
veren maddelerin yer aldõğõ bir metindir ve Anayasaya göre buraya bütçe ile ilgili olmayan
hükümler konulamaz.Bunun nedeni Bütçenin görüşme zamanõ ve takviminin belli olmasõ
nedeni ile hükümetlerin başka zamanlarda geçirmeyecekleri düzenlemeleri bu kanunla
geçirmelerini önlemektir. Ancak hükümetler çoğu kez buna uymazlar.
Bütçe kanunu metnine ek olarak asõl şimdiye kadar konuştuğumuz gelir ve gidelr cetvel olaak
eklenir. Bunun dõşõnda da yeni kanun bazõ ek bilgilerin da kanun metnine eklenerek
TBMM’ye sunulmasõnõ istemiştir.
A cetveli Giderle
B Cetveli gelirler
C Cetveli Gelir yasalarõ
…T taşõt, diye giden birçok cetvel yer alõr.
Bunlar dõşõnda bütçe ile Meclise
Milli Bütçe tahmin raporu
OVMPyi de içeren bütçe gerekçesi
Yõllõk Ekonomik rapor
Vergi Harcamalarõ Cetveli
Borç Yönetim raporu
Genel Yönetim Kapsamõndaki kamu idarelerinin geçmiş iki yõl ve gelecek iki yõl gelir gider
bilgileri
Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõnõn Bütçe Bilgileri
KİT, vb Bütçe tahminleri
de sunulur.Böylece eskisinden farklõ olarak devletin hemen hemen tüm kurumlarõnõn (genel
yönetim ve KİT’ler) hakkõndaki bilgilerin Meclisin bilgisine sunulmasõ imkanõ getirilmiş olur.
III.

Bütçenin Uygulanmasõ

Bütçenin uygulanmasõ aşamasõnõ üç boyutta inceleyeceğiz. Öncelikle uyguladõğõmõz bütçe
sistemleri teoride ele alõnan bütçe sistemleri içinde nereye oturuyor? Ona bakacağõz. Daha
sonra ülkemizde bütçe uygulama sürecinin ekonomi politiğine değineceğiz. Şimdiye kadar
gözlemlenen bütçe uygulamasõnõn bu açõdan bir irdelemesini yapacağõz. Daha sonra ise bütçe
uygulamasõnõn mekaniğine gireceğiz. Bunu yaparken de konunun aktörlerini, harcama
yükümlülüklerinin yaratõlmasõnõ, kamu ihale sürecini ve özellikle de Hazine işlemlerini biraz
daha yakõndan inceleyeceğiz.
a. Bütçe sistemleri:
Dünyada kamu kaynağõ kullanarak kamu politikalarõ üretmek durumunda olan ülkeler bu
amacõ yerine getirebilmek için değişik bütçe sistemleri kullanmõşlardõr. Aslõnda bu
sistemler derslerimizin başõnda ele almõş olduğumuz gibi bir bütçe sisteminde olmasõ
gereken temel unsurlarõn bazen hepsine bazen sadece birini veya bir kõsmõna ağõrlõk veren
sistemlerdir. Bilindiği gibi bir bütçe sisteminin kolektif açmazlarõ çözerken aynõ manda
aşõrõ harcama eğilimini de dizginleyebilmek için dört temel şartõ bir arada gözetmesi
gerekir.Bunlar,
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Makro mali disiplin
Kaynaklarõn stratejik önceliklere göre dağõtõmõ
Kaynaklarõn 3E kuralõna göre kullanõlmasõ
Hesap verilebilirlik ve mali saydamlõk

İşte bütçe sistemleri genelde bu özellikler temelinde ele alõndõğõnda 5 bütçe sisteminin
olduğunu görüyoruz.
1. Klasik-Ödenek Tabanlõ Bütçeleme: Bunun temel özelliği kamu harcamalarõnõ kamu
idarelerine göre dağõtan (kuruluş düzeyinde –örgüt bütçelemesi) , her kuruluşun
faaliyetini yürütmesi için ödenek veren ancak o ödeneğin kullanõm sonuçlarõndan çok
nasõl harcandõğõnõ denetleyen bir sistemdir. Bu sistemde esas olarak hangi kuruluşlarõn
hangi harcama kalemlerine ne miktarda ödenek verileceği tespit edilerek, ödenekler
parlamentonun onayõndan geçirilir. Ödenek bazlõ bütçe sisteminde esasta mali disiplin
vardõr. Ödeneklerin aşõlmamasõ, yolsuzluk olmasõn (yetim hakkõ yenmesin) temeline
dayalõ bir hesap verme anlayõşõ egemendir. Bu sistem ödenek bazõnda bütçe
harcamalarõnõn ve girdilerin kontrolüne dayalõ bir sistemdir. Ödeneklerin çarçur
edilmeden kullanõlmasõ, harcamacõ kuruluşlarõn merkezden kontrolü, ön vizeler ve
izinler ile harcama yapõlmasõna imkan veren bürokratik süreçlerin ağõrlõk taşõdõğõ bir
yapõsõ vardõr.
Ödenek bazlõ bütçeleme sisteminin temeli 20yy başlarõna kadar gider. Harcamalarõn
denetimsizliği en önemli konu olduğu için (savaşlar vs) bütçe hesaplarõnõn kaynaklarõn
ayrõntõlõ bir biçimde kullanõm yerlerinin belirtilmesi suretiyle kontrolünü amaçlayan
bir bütçe sistemi geliştirilmiştir. Böyle bir sistemde harcamacõ kuruluşun yapacağõ
harcamalar amacõna göre detaylandõrõlmakta ve böylece ayrõntõ (line-item) bazõnda
nereye ne harcanacağõ önceden bilinmektedir. Burada kalemler itibariyle ödenek
tavanlarõnõn belirlenmesi en temel noktadõr. Bunun uygulamadaki sonucu Maliye
bakanlõğõnõn harcamacõ kuruluşlara ödenek aşõlmamasõ ve harcamalarõn yapõlmasõ için
ayrõntõlõ işlem dizileri belirlemeleri ve mali kontrol sistemleri (bütçe dairesi
başkanlõklarõ, ön mali kontroller) uygulamasõ olmaktadõr.
Kutu : 3 Klasik Bütçe Örnek:
X Bakanlõğõ .................................. 200
Personel...........................75
Yolluk ............................ 25
Taşõt ............................... 25
Demirbaş ........................ 50
Bakõm Onarõm................. 25
Soru: Bakanlõğõn bilinen faaliyetlerini sürdürmek için gerekli personel ve maliyet
nedir ?
Bunu hesapla,
Ödenek teklif et ve pazarlõk yap. Ödeneği kap.
Bir sürü prosedürle ödeneği harca.
Harcarken ödeneği aşmamaya ve usul hatasõ yapmamaya dikkate et.
Yoksa başõn belaya girer.
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Çõktõya değil, girdiye odaklõ bütçe sistemi
Klasik bütçe sistemi analiz yapmayõ gerektirmeyen, bütçenin hazõrlõk aşamasõnõn bu
nedenle kolay olduğu, daha kolay (sadece hukuki denetim) denetim imkânõ sağlayan
bir bütçe sistemidir. Bu da hem yöneticiler hem de parlamentolar tarafõndan daha
kolay benimsenmesine yol açmaktadõr.
Buna karşõlõk klasik ödenek bazlõ bütçeleme sisteminin önemli aksaklõklarõ da vardõr.
!

Ödenekler kuruluş bazõnda verildiği için bir işi birkaç kuruluşun üstlendiği
durumlarda o işin toplam maliyeti gözükmez.

!

Ödenekleri yõllõk olarak verildiği için kuruluşlar yatõrõm planlamasõ yapma
konusunda esnek davranamazlar.

!

Sistem çõktõlarõn ve sonuçlarõn üzerine odaklanmadõğõ için harcamalarõ 2Esi eksik
kalõr. İlk E sinin de tam olup olmadõğõ tartõşmalõ hale gelir.

!

Hizmetlerin fayda ve maliyeti konusunda fikir vermez.

!

Harcamacõ kuruluşlar esnek karar alamazlar ve bütçelerini sahiplenmek gibi bir
güdüleri yoktur.

!

Geçmiş yõl ödeneklerine bağlõ bir ödenek teklif etme eğilimi ve yapõsõ oluşur.

2. Torba Bütçe sistemi : Torba bütçe sistemi klasik ödenek bazlõ bütçe sisteminde
öngörülen harcama kalemlerine ayrõ ayrõ ödenek verilmesi uygulamasõnõn özellikle
harcamacõ kuruluşlara esneklik vermeyen yapõsõna bir alternatif olarak geliştirilmiştir
diyebiliriz. Torba bütçe sisteminde ödenekler ayrõntõya girmeden toplu olarak tahsis
edilir. Torba bütçelerde harcamacõ kuruluşlara verilen ödeneklerde harcama yerleri
arasõnda herhangi bir sõnõrlama bulunmaz. Bu sistemin faydasõ iş yapmak isteyen
yöneticilerin faaliyet serbestîsinin sõnõrlanmamõş olmasõdõr. Harcamalarõn
ayrõntõlandõrõlmamasõ, bütçelerin hem hazõrlõk hem de görüşülme aşamasõnda da
zamandan tasarruf sağlar. Pratik özellikler ağõr basar.
Torba bütçelerin buna karşõlõk bazõ sakõncalarõ da vardõr. Harcama sonrasõ Meclis
denetimi eksik kalabilir. Hangi hizmete ne harcama yapõldõğõnõn sorgulanmasõ eksik
kalabilir. Blok olarak verilen ödenekler harcamalarõn keyfi yapõlmasõna yol açabilir. Eğer
iyi bir planlama ve programlama yoksa ödenekler günübirlik ihtiyaçlar için yöneticilerin
keyfine göre harcanabilir. Bunun için başta blok olarak verilen ödeneklerin bütçe
uygulandõkça daha detay bazda fonksiyonel (hizmet) bazda kaydõnõn tutulmasõdõr.
3. Sõfõr tabanlõ Bütçeleme: Bu sistem de klasik bütçe sisteminin sakõncalarõna bir
alternatif olarak getirilmiş diğer bir sistemdir. Klasik bütçe sistemi bir kuruluşun
yaptõğõ hizmeti hiç sorgulamadan (Siirt Battaniyeleri Genel Müdürlüğü örneğinde
olduğu gibi) her yõl bir önceki yõl kullandõğõ ödeneklerin belli bir yüzde ile (örneğin
enflasyon kadar ) arttõrõlmasõ ile hazõrlanan bir sistemdir. Doğal olarak bütçe rekabeti
içinde gereğinden fazla ödenek koparabilen kuruluşlar ödeneklerini her yõl diğerlerine
oranla daha fazla arttõrabileceklerdir. Önceki yõllarda ödenek tahsisinde öncelikler
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yanlõş tespit edilmişse bu her yõl kendi kendini tekrarlayacaktõr. Zaman içinde bir
kuruluşun hizmetleri değişebilir. Bazõ hizmetlerini sürdürmesinin anlamõ kalmayabilir.
Ancak ödenek bazlõ bütçe sisteminde buna rağmen o hizmete kaynak aktarõlmasõna
devam edilir.
Klasik sistemin bu sakõncasõna karşõlõk sõfõr tabanlõ bütçe sistemi düşünülmüştür.
Amaç harcamacõ kuruluşlarõn her sene bütçe yaparken hizmetlerini sorgulamasõ ve her
sene sõfõrdan başlarcasõna bütçe yapmasõdõr. Yani bu sistemde kurum bütçelerinin
önceki yõl bütçeleri ile bağlantõlarõ tamamen kesilir. Daha önce yapõlan bütçe ve
hizmetler hiç yapõlmamõş kabul edilerek kurumlarõn bütçeleri yeni baştan tahmin
edilir. Talepler buna göre hizmetler sorgulanarak en öncelikli olanlardan başlanarak
kurum yeniden tanõmlanarak bütçe oluşturulmaya çalõşõlõr.
Bu açõdan sõfõr tabanlõ bütçe kamu harcamalarõnõn önceliklere göre dağõtõlmasõnõ
sağlayabilir. Performans hesaplarõ yapmaya doğru kurumlarõ yönlendirebilir.
Kurumlar bütçelerine daha çok sahip çõkabilirler.
Sistemin aksaklõklarõ ise bütçe hazõrlõk sürecinin uzun ve zahmetli olmasõdõr.
Kurumlardaki kapasite eksikliği kurum önceliklerinin sorgulanmasõnõ zorlaştõrabilir.
Bazõ hizmetleri sadece verimli olmadõklarõ için sistemden çõkarmak doğru olmayabilir.
Bu açõlardan sõfõr tabanlõ bütçeler fazla uygulama olanağõ bulamamõşlardõr.
4. Plan Program Bütçe sistemi (Program Bütçe): Bu bütçe sistemi diğer bütçe
sistemlerinden farklõ olarak bütçelemeyi kuruluş düzeyinde değil de ülkenin genel
kalkõnma amaçlarõ çerçevesinde ele alõr. Sistem planlamaya dayalõ olarak oluşturulur.
İkinci aşama planlarõn uygulanmasõna imkân verecek programlarõn yapõlmasõdõr. Plan
program bütçe sisteminin temelinde program kavramõ yatar. Program bu anlamda
kamunun ulaşmak istediği amaçlar ile bu amaçlara ulaşmak için atõlmasõ gerekli
adõmlar bütünüdür. Üçüncü aşama da bu programlarõn yerine getirileceği faaliyetlerin
tanõmlanmasõdõr. Bu aşamada kamu hizmetlerini fonksiyonlar itibariyle sõnõflandõrmak
da gerekir.
Bütçeleme aşamasõ ise plan program ve faaliyet dizgesinden sonra bunlara uygun
olarak kaynaklarõn belirlendiği bir aşama olarak gelir. Bu sistemde ödenekler harcama
kalemlerine tahsis edilmez. Onun yerine birbirine benzeyen program ve hizmetlere
tahsis edilir. Bu bütçe sistemi ile programlar bir bütün olarak ele alõnacaklarõ için bir
mali yõlõ aşan bir süreyi de kapsarlar.
Teorik olarak olumlu gözüken PPBS sistemi, bazõ kõsõtlara da sahiptir.
!
!
!
!

Sistemde hangi hizmetlerin yapõlacağõ plan ile saptanmaktadõr. Dolayõsõ ile
vatandaş tercihleri her zaman yansõtõlmamaktadõr.
Programlar tek alternatif halinde bütçelenip yasama organõna sunulmaktadõr.
Sistem merkeziyetçi bir yapõdadõr. Kararlarõ alanlar gerekli esnekliğe sahip
olmayabilirler.
Harcamalarõ gerçekten amaca uygun olup olmadõğõ konusunda denetim
kapasitesi sõnõrlõ ise planõn amaçlarõnõn gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği
saptanamamaktadõr.
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5. Performans Esaslõ Bütçeleme sistemi: Performans bütçe klasik bütçe sisteminden
farklõ olarak girdi odaklõ değil çõktõ ve sonuç odaklõdõr. Bu sistem bir önceki yõl
bütçesini başlangõç olarak seçmez. Amaç ulaşõlacak hedeflerle kaynaklar arasõnda
performans esasõna dayalõ bir ilişki kurmayõ dener. Denetim açõsõndan harcama öncesi
değil harcama sonrasõ denetime odaklanõr. Hesap verme mekanizmasõ etkin işlediği
varsayõlõr. Zira performans bütçe üç kademede gerçekleştirilir.
1. Bütçede yapõlacak işler önce sõralanõr.
2. Bunlarõn gerçekleştirilme maliyetleri hesaplanõr. Bundan sonra çõktõ ve sonuçlar için
performans hedeflemesi yapõlõr.
3. Üçüncü aşamada elde edilen çõktõ ve sonuçlarla hedeflerin karşõlaştõrõlmasõ ,
sonuçlarõn ölçülmesi ve başarõ veya başarõsõzlõklarõn test edilmesi vardõr. olayõsõ ile
sistem kaliteye odaklõdõr. İdarecinin performansõ ölçülür.
Buna karşõlõk sistem iş yükü ve performans gibi işler nedeni ile yöneticilerin gözünü
korkutabilir. Uzmanlõk ve kapasite gerektirir. Maliyetler her zaman doğru
hesaplanamayabilir.
Kutu :4 Performans Esaslõ Bütçeleme
(Karayollarõ) Ödenek Tavanõ . 500 birim YTL
Örn:STRATEJİK PLAN
Vizyon: Yol Güvenliği ve kalitesinde AB standartlarõnõ yakalayan Kurum
olmak
Misyon: Yol ve can güvenliğini sağlayacak yatõrõm ve bakõm hizmetini sağlamak
Stratejik Amaç 1: Kazalarõn şehir içi ve şehirlerarasõ karayollarõnda azaltõlmasõ
(Ölümlü kazalarõn Azaltõlmasõ)
2006
2007
2008
Alt amaç 1.1
% 75
% 50
% 25
(Ölümlü Kaza Oranõnõn üç yõl içinde yukarõda ki trendde azaltõlmasõ)
Hedef 1 (Yol yapõm ve onarõm oranõnõn iki katõna arttõrõlmasõ )
Performans Göstergeleri
Performans hedefleri
Onarõlan yol uzunluğu
% 50
% 70
% 100
(Onarõlan/Toplam Yol)
Çift Şeritli yeni yol uzunluğu

1000 km

1500 km

2000 km

Hedef 2
( Üç yõl içinde şehir içi köprülü kavşaklarõn yapõm ve onarõm oranõnõn 2 katõna
çõkarõlmasõ)
Performans göstergeleri
Performans Hedefleri
Köprülü Kavşak Yapõmõ
100 adet
125 adet
200 adet
Köprü bakõm onarõm (km) 75
100
150
Hedef 3
(Trafik eğitiminin iki katõna çõkarõlmasõ)
Performans göstergeleri
Performans hedefleri
Trafik polisi (adet)
300
400
Şöför eğitimi (adet)
1000
1500

600
2000
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Öğrenci eğitimi (adet)
5000
7500
10000
Bütçe İle İlişkisinin kurulmasõ (Mali Kaynak İhtiyacõ )-Performans Bütçelemesi (
performans progamõ)
Harcama Birimi: Yollar / Köprüler Dairesi Başkanlõğõ
Stratejik Plandaki Yeri: Stratejik Amaç 1.alt amaç 1.1 Hedef 1 ve Hedef 2
Faaliyet : Yol –Köprü Yapõm -Onarõm
Personel
YTL
YTL
YTL
Demirbaş
YTL
YTL
YTL
Yatõrõm
YTL
Harcama Birimi : Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlõğõ
Staretjik Plandaki yeri: Stratejik amaç 1.alt amaç 1.1 hedef 3
Personel
Seminer
Demirbaş
Derslik
Yolluk
Toplam maliyet <=500
Yukarõdaki tablodan da görüleceği üzere bir idarenin tüm birimlerinin belli amaçlar ve
öncelikler dâhilinde hedefleri ile kaynaklarõnõ ilişkilendirecekleri bir yapõyõ bize
sunmaktadõr. Bu ise kâğõt üzerinde teorik olarak anlamlõ olmakla beraber
gerçekleştirilmesi önemli kapasite ve emek gerektiren bir süreçtir.
Performans esaslõ bütçenin ana değerlendirme noktasõnõn girdiler yerine çõktõ ve sonuçlara
(output ve outcome) odaklõ olmasõdõr demiştik. Burada girdi personel, demirbaş vb gibi
kullanõlan kaynaklarõ temsil etmektedir. Output ise kamu idaresinin sağladõğõ hizmetlerdir.
Karayollarõ örneğinde onarõlan kilometre, köprülü kavşak outputtur. Sonuç ise bu üretilen
hizmetler dolayõsõ ile vatandaşõ durumunda gözlemlenen değişmedir. Kazalarõn azalmasõ
gibi. Burada çõktõlarõn ölçülmesi kolaydõr. Sonuçlar için ise her zaman bunu söylemek
zordur. Eğer sadece çõktõlara odaklanõlõrsa ve hedeflere ulaşõlõrsa buna rağmen kazalarda
bir azalma olmazsa o zaman ne olacaktõr? Yöneticiler nasõl değerlendirilecektir.? Burada
aslõnda hem çõktõ hem de sonuç odaklõ perfromans göstergeleri kullanmak ve son tahlilde
sonuç odaklõ göstergeleri esas almak daha anlamlõ olabilir. Aslõnda yukarõdaki örnekte
stratejik amaca ulaşmak için bir anlamda alt amaç (1.1)’i sonuç odaklõ bir performans
göstergesi (ölümlü kaza oranlarõnõ azaltmak) olarak koymuş olmakla bunu sağlamõş
oluyoruz. Diğer alt hedefler bu amacõ gerçekleştirmeye yönelik olarak yapõlacak iş ve
faaliyetlere ilişindir.(Yol köprü bakõm onarõm ve eğitim faaliyetleri). Bunlara ilişkin
maliyetlendirme ile birlikte tümü stratejik plan öncelikelrine göre yapõlan performans
bütçesinin unsurlarõnõ teşkil ederler.
Program Bütçe ve performans esaslõ bütçe ilişkisi-Stratejik Plan -Performans
Programõ: Buraya kadar anlattõklarõmõzdan aslõnda insanõn aklõna performans bütçe ile
program bütçe (ya da plan program bütçe) arasõnda ne fark olduğu sorusu da takõlabilir.
Bu soru aslõnda daha önceki yõllarda daha anlamlõ idi. Performans bütçe ilk halinde
geçmiş yõllardaki uygulamalarõn devamõ niteliğinde bir faaliyet gibi de algõlanmaktaydõ.
Yani klasik bütçedeki hizmetleri fazla sorgulamadan sadece bazõ hedefler konulup buna
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ulaşõlmasõ amaçlanan statik bir egzersiz gibi de algõlanmaktaydõ. Program bütçe ise ileriye
yönelik dinamik bir program anlayõşõ ile işe başlamakla beraber programlarõn
gerçekleştirilmesinde herhangi bir performans hedefine ulaşma gibi bir kaygõsõ zaman
içinde kaybolmuştu. Yani performans bütçe sisteminde veri olarak alõnan doğruluğu veya
yanlõşlõğõ pek tartõşõlmayan bir amaca ulaşmak için hedefler saptanõrken, program bütçe
amaçlarõ değişken olarak alan ancak bu amaçlarõn gerçekleşmesinde değerlendirme yapma
ihtiyacõnõ ve yeteneğini zaman içinde kaybetmiş bir bütçedir. Hâlbuki program bütçe bu
değerlendirmeye performans bütçeden daha fazla ihtiyaç duyar.
Zaman içinde hem ileriye yönelik olarak bir plan ve program ihtiyacõ hem de bu hedeflere
ulaşmada yöneticiler esneklik vererek onlarõn hesap verilebilirliğini kontrol ihtiyacõ
kanõmõzca program bütçe ile performans bütçe arasõndaki eskiye dayalõ anlam
farklõlõklarõnõ azaltmõştõr. Zira hem 5018 deki performans programõ kavramõ hem 5 yõllõk
plana yapõlan vurgular bu ihtiyacõn bir göstergesidir. Bu programõn arkasõnda da Stratejik
Planlama Kavramõ yatar. Ancak yine de program bütçe ile performans bütçe arasõnda
yakõnsamada dikkat edilmesi gereken bir nokta da bulunmaktadõr diye düşünmekteyiz.
Program bütçedeki bir program birden fazla daireyi kapsadõğõ için program adõ altõnda o
dairelerin faaliyetlerinin toplanmasõ ve izlenmesi mümkün olabilir.Ancak performans
bütçeye geçildiğinde şayet farklõ kamu idarelerinin aynõ amaca yönelik yürüttüğü
faaliyetler sadece ilgili kuruluşlarõn bütçesinde kendi alanlarõ ile sõnõrlõ olarak yer alõyor
ve performans hedefleri ve maliyetler buna göre belirleniyorsa o zaman o programõn tüm
boyutlarõ görülemeyebilir. Bunun önüne geçmenin yolu bütçe harcamalarõnõn
sõnõflamasõnda kullanõlan analitik bütçe sisteminde programlara da atõf yapabilecek bir
ekleme yapmak olabilir. Kõsaca program bütçede performans sistemi eksik kalõrken
performans bütçede birden fazla kamu idaresini kapsayan program mantõğõ eksik kalõrsa o
zaman geçek performansõ izleme mümkün olmayabilir. Örneğin cinsiyete duyarlõ bir bütçe
izlemesi yapacak olan bir STK bunu program bütçe sistemi içinde böyle bir program
başlõğõnõ izleyebilir. Ancak performans bütçede bunun belki de sadece bir bölümünü
Kadõnõn Statüsü Genel Müdürlüğünün performans bütçesinde izlerken aynõ anda Çocuk
esirgeme Kurumu bütçesindeki benzer bir faaliyeti ayrõca izlemesi gerekecektir. O açõdan
performans bütçenin program bütçe tekniklerini de en azõnda harcama izlemesini
kolaylaştõrmasõ açõsõndan kullanmasõnda fayda vardõr.
Daha önce de tekrarladõğõmõz gibi stratejik plan gidilecek yolu tarif (strateji çizen) eden
bir egzersizdir.Yani kuruluşun stratejisini oluşturan amaç ve hedefleri somutlaştõran bir
süreçtir.
— Neredeyiz (Durum analizi)
— Nereye gideceğiz (misyon(kuruluşun varoluş nedeni) -vizyon (ulaşõlmasõ arzu edilen)
tanõmõ)
— Gideceğimiz yere nasõl ulaşõrõz (yöntemler-faaliyetler projeler)
Stratejik planda saptana hedef ve projelerin hayat geçirilmesi kaynak ihtiyacõ gerektirir.
Bu da performans programõ denen bir çalõşmanõn üzerine oturur. Bu program stratejik
planõn doğrultusunda yürütülmekte olan faaliyetlerin bütçelenmesine imkan veren bir
programdõr. Bunun için alternatif faaliyetlerin değerlendirilmesi , teknik analiz yönetmleri
kullanõlarak bu faliyet ve projeler içinden en uygunlarõnõn seçilmesi gibi faaliyetler aslõnda
PBB sisteminde de öngörülen süreçlerdir. Bu sürece daha yakõndan bakacak olursak
aslõnda plan program bütçe ilişkisinin ve performansõn bir biriyle nasõl ilişkilendirildiğini
daha rahat görebiliriz.(STRATEJİK PLAN_ÇOK YILLI BÜTÇELEME VE
YATIRIM ÖNCELİKLENDİRMESİ İLE İLGİLİ OLARAK SUNUM NOTLARI
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İLE BİRLİKTE OKUNMALIDIR.Ayrõca www.dpt.gov.tr den Stratejik Planlama
Klavuzunu da indirip okunmasõnda fayda vardõr))
Kalkõnma Planlarõ-OVP-OVMP
İdarenin Stratejik Planõ
Performans Programõ
Harcama Birimlerinin performans programõ
İdarenin Faaliyet Raporu (5018 / 41)
Performans Değerlendirmesi (İç Denetim ve Dõş Denetim-Sayõştay Yolu ile)

Görüldüğü gibi eskinin plan program bütçe sistemi ile performans esaslõ bütçelem sistemi
özünde bir zaman sonra aynõ ihtiyaca (hedefler ile kaynaklar arasõ ilişkinin kurulmasõ)
birlikte yanõt vermek için stratjik planlama-performans programõ kavramlarõ aracõlõğõ ile
bir araya getirilmişler gibi gözükmektedir.
Bütün bunlarõn dõşõnda özellikle son yõllarda temsili demokrasinin zaaflarõndan hareketle
yerel yönetimler ağõrlõklõ olmak üzere katõlõmcõ süreçlerle bütçe yapõmlarõ da dikkati
çekmektedir. (BÜTÇE SÜREÇLERİNE VATANDAŞ KATILIMI VE PORTO
ALLEGRE MODELİ İLE İLGİLİ SUNUMLAR BURADA BİRLİKTE
OKUNMALIDIR)
Ülkemizde halihazõrda 5018 sayõlõ yasanõn 9 uncu maddesine göre performansa dayalõ
bütçe sisteminin uygulanacağõ bütçelerin stratejik planlara ve performans göstergelerine
göre hazõrlanacağõ hükme bağlanmõştõr. Bu açõdan hukuken mevcut bütçe sistemi
performansa dayalõ bütçedir. Ancak bu uygulamanõn çok başõnda olunduğu ve bu tür
yeniliklerin hayata geçirilmesinin çok kolay olmadõğõ bilmek ve ülkemizde fiilen
performansa dayalõ bütçeye geçilmemiş olduğunun da altõnõ çizmek gerekmektedir.
Bundan sonraki bölümde bütçe sõnõflandõrmasõnõ ele alacağõz. Bu sõnõflandõrmanõn ne
anlama geldiğini açõkladõktan sonra harcama sürecindeki aktörlerin rolüne bakmak
istiyoruz.
b. Bütçe Sõnõflamalarõ - (Bütçenin Kod yapõsõ):
Bu bölümde bütçe uygulamasõ açõsõndan önem taşõyan bir başka konuya değineceğiz.
Yukarõda değindiğimiz gibi bütçe parlamentoya sunulurken bir çok doküman ve tablo içinde
pek çok bilgiyi içermektedir. Bu bilgilerin hem parlamentonun hem de kamuoyunun
anlayabileceği ve hükümetin uyguladõğõ politikalarõ değerlendirebileceği ögeleri içermesi
gerekir. Aksi halde düzensiz ve anlamsõz bir bilgi demetinin sunulduğu bütçeler üzerinden
hükümetin uygulayacağõ politikalarõ ve bu politikalarõn sonuçlarõnõ değerlendirmek mümkün
olmaz.
Bu enformasyonun bir şekilde sõnõflandõrõlmasõ gerekmektedir. İşte bu
sõnõflandõrmaya uygulamada “analitik bütçe sõnõflamasõ diyoruz”. Bu sõnõflama temelde IMF
tarafõndan hazõrlanan GFS – Government Finance Statistics dökümanõndaki hususlara göre
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hazõrlanõr. Bunun da temel nedeni bütçelerin uluslar arasõ karşõlaştõrmalara olanak sağlayacak
tanõmlar ve ilkeler üzerinden hazõrlanmasõdõr.
Öte yandan konuya harcamacõ kuruluşlar açõsõndan baktõğõmõz zaman bütçe harcamalarõnõn
sõnõflandõrõlmasõ hem bütçe hazõrlõklarõnda hem de uygulamasõnda ve harcama sonrasõ
denetim aşamasõnda bize bir çok faydalõ bilgiyi vermesi açõsõndan önem taşõr. Bütçe
sõnõflamasõnõn hazõrlõk aşamasõndaki bir önemi harcamacõ kuruluşlarõn kaynaklarõ ile
amaçlarõnõ ilişkilendirmelerinde onlara gerekli olan sistematiği vermesine yardõmcõ olmasõdõr.
Buna aşağõda tekrar döneceğiz. Bütçe uygulamasõ açõsõndan kod yapõsõnõn harcamacõ
kuruluşlara sağladõğõ fayda ise harcamacõ kuruluşlarõn ödeneklerini kullanõrken bu sistematiği
esas alarak harcama belgelerini düzenlemeleri, böylece muhtelif kodlardan nereye ne kadar
harcama yaptõklarõnõ, ne kadar ödeneklerinin kaldõğõ gibi değerlendirmeler yapmalarõna
olanak sağlar.
Analistler açõsõndan bütçe sõnõflamasõ devletin harcama önceliklerinin ve politikalarõnõn
sorgulanmasõnõ sağlamaya yardõmcõ olur. Bu nedenle uluslararasõ standartlar çerçevesine
oturtulmuş, bu türden karşõlaştõrmalar yapmaya elverişli bir kod yapõsõ devletin örneğin
personel harcamalarõ ne olmuş, savunmaya ne harcamõş, ya da ne kadar yatõrõm yapmõş,
bunun ne kadarõnõ hangi sektöre yapmõş gibi sonuçlar çõkarõlmasõ devletin kullandõğõ
kaynaklarõ nereye harcadõğõ konusunda bilgi edinmek mümkün olabilir.
Bütçede harcamalarõn sõnõflandõrõlmasõnõn temelde 4 yolu vardõr. Bunlardan ilk üçü
ekonomik, idari (kurumsal) ve fonksiyonel sõnõflama şu anda 5018 sayõlõ yasa kapsamõnda
Maliye Bakanlõğõnca oluşturulan sõnõflamalarla paralellik taşõr. Aşağõda da bu üç alanõ 5018
kapsamõnda inceleyeceğiz. Buna ilaveten 5018 kapsamõndaki analitik bütçe sõnõflamasõnda
uygulamada kolaylõk sağlamak üzere normalde bilinen bütçe sõnõflamalarõ içinde pek yer
almayan “finansman “ tipi sõnõflama ile , “ borç verme ve geri ödeme “ sõnõflamasõ ile
“açõk/fazla sõnõflamasõ” adõ altõnda üç alt yardõmcõ sõnõflamayõ daha ele alacağõz. Bütçe
sõnõflamalarõndan dördüncüsü ise ise program sõnõflamasõ olup, aslõnda 1050 sayõlõ yasa ve
program bütçe uygulamasõnda ülkemizde de kullanõlan sõnõflamadõr. Onu da aşağõdaki Kutu X
de ele alacağõz.
1. Ekonomik Sõnõflandõrma: Bu sõnõflandõrma esas olarak devletin faaliyetlerinin
ekonomiye ve piyasaya olan etkisini ölçmeye çalõşõr. Bu sõnõflamanõn en temel
ayrõmõ cari ve yatõrõm harcamalarõdõr. Cari harcamalar devletin bir yõldan az
ömrü olan mal ve hizmetlere yaptõğõ harcamalardõr. Örneğin personel maaşlarõ,
sübvansiyonlar, bakõm onarõm harcamalarõ bu türden harcamalara örnek
verilebilir. Yatõrõm veya sermaye harcamalarõ ise birden fazla yõla sari bir
biçimde kullanõlacak mal ve hizmetlere ilişkin harcamalardõr. Örneğin teknik
yardõm ve danõşmanlõk, arsa, bina, altyapõ gibi harcamalar da bir yõldan uzun
süre fayda sağlayacağõ varsayõlan harcamalar olarak ülkenin kamusal sermaye
stokuna yaptõklarõ katkõ açõsõndan ele alõnõp yatõrõm harcamasõ olarak
değerlendirilirler. Cari harcamalarõn içinde örneğin o yõl vadesi gelmiş borç
faizlerinin ödemeleri de yer alõr. Genel anlamda cari harcamalar içinde yer
almakla beraber karşõlõksõz olarak yapõlan harcamalara transfer harcamalarõ da
diyoruz. Bunlar daha çok sübvansiyonlar, yardõmlar şeklinde ortaya çõkarlar.
Eski sistemde de yeni sistemde de kavramsal olarak pek değişmemekle birlikte
ekonomik sõnõflandõrmanõn aslõnda
Cari Harcamalar ; (personel, diğer cari (savunma dâhil)
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Yatõrõm Harcamalarõ,
Transfer harcamalarõ (faiz ve diğer transferler)
Şeklinde bir ayrõma tutulmasõ sözkonusudur. Bunlarõn eski sistemde nasõl bir
kodlama ile gösterildiğini aşağõda Kutu 5 deki program bütçe sõnõflamasõnda
ele almaktayõz.
Kutu 5 Program Bütçe sõnõflamasõ
Ülkemizde ekonomik sõnõflama eskiden bu yana program bütçe anlayõşõ ile
beraber uygulanmõştõr. Burada aslõnda esas olan kurum bazõnda plan ve
programlara göre ulaşõlmasõ gereken hedefler için bir sõnõflama yapmaktõr.
Ancak ileride de görüleceği gibi bu hedefler bizim ülkemizde performans
bağlantõlõ olarak konulmadõğõ için ve diğer bir çok nedenle program bütçe
başarõsõz olmuş ve sõnõflama sistemi de ekonomik ayrõm bazõnda ödenek
tabanlõ bütçeye dönüşmüştür. Fakay uzun yõllar yine de uygulayõcõlar program
bütçe uyguladõklarõnõ zannetmişlerdi. Aşağõda bu sistemin kod ayrõmõ bir fikir
vermek üzere kabaca gösterilmektedir.
Kurum Kodu : 82 … Hazine Müsteşarlõğõ
101.999 Program Kodu :Devlet Borçlarõ Bilgi sistemi
01.99 Alt program: İç Borç Bilgi sistemi
1…Ekonomik sõnõflama : Cari Hrc (Ödenek türü)
001 Faaliyet Kodu: Eğitim Projesi
100 harcama Kodu: Personel Hrc-Maaşlar
200 harcama Kodu: personel Hrc –Yolluklar
102…Program Kodu tarõmsal faaliyetler destek
01. … Alt program . Doğrudan gelir desteği
2…Ödenek Türü: yatõrõm harcamasõ
001 faaliyet Kodu . Çiftçi kayõt sistemi
300 hizmet alõmõ
600 bilgisayar alõmõ
Bu sistem aslõnda aşağõda açõklayacağõmõz sõnõflamalara epeyce malzeme
sağlayacak olmasõna rağmen hem kurumsal dirençlerden hem de hem de
özünde girdi kullanõmõna odaklanmasõ ve hedeflerin ne kadar
gerçekleştirildiğine dair bir sorgulama sistemini içermemesi nedeni ile
uygulanamaz hale gelmiştir.
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Tablo 1: Eski Formata Göre Harcamalarõn Ekonomik Sõnõflama Örneği

Giderler
Cari

1995

1996

1997

1998

Gerçekleşen

Gerçekleşen

Gerçekleşen

Gerçekleşen

1.724.194

3.961.308

8.050.252

15.614.441

645.945

1.286.240

2.788.298

5.187.840

Personel

502.601

974.148

2.073.140

3.871.005

Diğer Cari

143.344

312.092

715.158

1.316.835

Yatõrõm

102.989

255.356

640.134

999.320

Transfer

975.260

2.419.712

4.621.820

9.427.281

Faiz Ödemeleri

576.116

1.497.401

2.277.917

6.176.595

İç Borç Faizi

475.520

1.329.087

1.977.967

5.629.514

Dõş Borç Faizi

100.596

168.314

299.950

547.081

45.440

50.244

123.450

159.960

5.292

24.950

180.371

30.000

KİT`lere Transferler
Devlet İştiraklerine Kat. Payõ
Vergi İadeleri

63.620

104.900

249.499

539.253

108.205

335.300

760.000

1.400.000

Emekli Sandõğõna.ödenen

41.000

119.200

300.000

514.000

SSK`ya ödenen

59.205

146.000

337.000

451.000

8.000

70.100

123.000

435.000
428.563

Sosyal Güvenlik

BAĞKUR`a ödenen
İşsizlik Sigorta Fonu
Fon Ödemeleri
Diğer Transferler
GSMH

64.886

168.480

387.341

111.701

238.437

643.242

692.910

7.854.887

14.978.067

29.393.262

53.518.332

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr
Bu tablo aslõnda toplulaştõrõlmõş bir tablodur. Personel harcamalarõnõn alt detaylarõna da
girilebilecek bir kod yapõsõ vardõr.Örneğin bir bakanlõkta 100 kodu personel harcamasõ
ise.100.01 maaşlar,100.01.01 merkez maaşlarõ şeklinde detaylandõrõlabilir. Bu alt ayrõmlara
düzey denmektedir.
Buna karşõlõk 5018 ile getirilen ekonomik sõnõflama uluslar arasõ standartlara daha uygun bir
sõnõflamadõr.Bu sõnõflama 9 kategoriden ve oluşmaktadõr. Her kategori 4 düzeye kadar alt
ayrõma gidebilir. Aşağõdaki tabloda da görüleceği gibi aslõnda yeni analitik bütçe sõnõflamasõ
da cari, yatõrõm, transfer mantõğõna dayanmakla beraber cari ve yatõrõm başlõğõ altõnda cari
transferler ve sermaye transferleri şeklinde transfer harcamalarõnõn alt ayrõmlarõ yer almakta
ve gösterim yukarõdaki tablodan biraz daha farklõ olmaktadõr..
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Bu şekildeki bir sõnõflama aşağõdaki Tablo:2 de yer almaktadõr.
Tablo 2. :Yeni analitik Bütçe sõnõflamasõna göre ekonomik koda bütçe harcamalarõ-2005
Oca

Şub

Mar

Nis

Harcamalar

11.186.669

9.176.311

10.969.919

11.335.487

1-Faiz Hariç Harcama

5.977.057

6.314.828

7.097.905

7.097.629

Personel Giderleri

3.080.646

2.516.264

2.559.750

2.638.488

Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi

412.000

342.890

347.118

340.592

Mal ve Hizmet Alõmlarõ

143.329

457.041

671.697

848.151

Cari Transferler

2.172.605

2.814.578

3.013.212

2.527.856

Sermaye Giderleri

64

27.249

369.878

598.343

52.340

38.682

34.067

104.464

97.567

110.132

2

1

Sermaye Transferleri
Borç Verme

168.413

Yedek Ödenekler
2-Faiz Harcamalarõ

5.209.612

2.861.483

3.872.014

4.237.858

Gelirler

10.180.580

8.886.080

9.270.005

8.859.466

1-Genel Bütçe Gelirleri

10.072.444

8.543.302

9.035.995

8.658.754

Vergi Gelirleri

7.590.705

7.553.889

7.900.515

7.493.489

Vergi Dõşõ Gelirler

2.121.245

884.048

1.061.449

1.079.254

Sermaye Gelirleri

11.961

11.653

25.505

15.697

Alõnan Bağõş ve Yardõmlar

348.533

93.712

48.526

70.314

2-Katma Bütçe Öz Geliri

108.136

342.778

234.010

200.712

Bütçe Dengesi

-1.006.089

-290.231

-1.699.914

-2.476.021

Faiz Dõşõ Denge

4.203.523

2.571.252

2.172.100

1.761.837

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr
Aslõnda yeni sõnõflama eski sõnõflamadan farklõ olarak bazõ yeni gösterimler de getirmiştir.
Bunlarda birisi “sosyal güvenlik kurumlarõna devletin yaptõğõ prim ödemeleri”dir. Bu eskiden
personel harcamalarõ içinde yer alõrken şimdi ayrõ bir kategoridedir. Bir diğeri “mal ve hizmet
alõm giderleridir”. Bunlar da daha önceden sadece diğer cari başlõğõ altõnda yapõlan faturalõ
mal ve hizmet alõmlarõ iken şimdi ayrõ bir kategoride görülebilmektedir. Ancak bunlar yatõrõm
harcamasõ niteliğinde olmayan yakõt, kõrtasiye vb türü gibi normal ömrü bir yõldan az mal ve
hizmet alõmlarõna yönelik harcamalardõr.” Cari transferler” ise bütçe dõşõndaki kuruluşlarõn
cari nitelikteki mal ve hizmet alõmlarõnõ karşõlamak için karşõlõksõz yapõlan transferlerdir
.”Sermaye Giderleri” bildiğimiz yatõrõm harcamalarõnõn yeni adõdõr. Bunlar devlet mal
varlõğõnõ arttõran dolayõsõ ile ömrü bir yõldan fazla olan harcamalardõr. Bina, büyük demirbaş
(bilgisayar) , yol köprü gibi. “Sermaye transferleri” ise bütçe dõşõnda sermaye birikimi
amaçlayan bu amaçla sermaye nitelikli mal ve hizmet alõmõna yönelik harcamalardõr.” Borç
Verme “ ise yeni bir kategoridir. Devletin bir kamu politikasõ yürütmek amacõ ile bazõ
kuruluşlara verdiği krediler burada yer alõr. Örneğin devletin dõşarõdan borç alõp TMO’ya ürün
alsõn diye açtõğõ kredi böyle bir harcama sayõlõr. Ama buna rağmen burada yer almaz, bu da
ayrõ bir konudur. Son kategori ise yedek ödeneklerdir. Önceden bu kategorilerden herhangi
birine konulmasõ öngörülemeyen ama ileride ihtiyaç olduğunda bu kategorilere akarõlacak
ödenekler burada yer alõr.
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Tablo 3.a Personel harcamalarõ 3 düzey
Oca
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Harcamalar
I-Personel Harcamalarõ
Memurlar
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Ek Çalõşma Karşõlõklarõ
Ödül ve İkramiyeler
Diğer Personel Giderleri
Sözleşmeli Personel

11.186.669
3.080.646
2.737.562
1.466.174
1.015.860
78.344
128.733
46.830
1.511
110
49.456

Burada görüleceği gibi personel harcamalarõ daha alt düzeylerde detaylandõrõlabilmektedir.
Eskiden personel harcamalarõ denince içine daha önce söylediğimiz gibi personelin ilaç parasõ
da, yurtdõşõna yollandõğõ zaman ödenen yollukta giriyordu. Şimdi bu tip satõn almalar aşağõda
görüldüğü gibi mal ve hizmet satõn almalarõ içinde görülmektedir. Bunun faydasõ öncelikle
performans bütçe için bir altyapõ sağlamasõndadõr. Zira personele hizmeti karşõlõğõnda yapõlan
ödeme ile personel yapõlan muhtelif ödemeler ayrõştõrõlabilmektedir. Bu da bize personelin
maliyeti konusunda daha fikir vermeye knedisine ödenen ile kendisinden beklene hizmet
arasõnda ilişki kurmamõza yardõm eder. (Input maliyeti-Çõktõ ve sonuç maliyeti)
Aşağõdaki tablo da bize 2 düzeydeki mal ve hizmet alõmlarõnõn detaylarõnõ vermektedir.Bu tür
bir detayda eski sistemde yoktu. Bu tür alõmlar diğer cari harcamalar içinde yer alõyordu.
Şimdi ise bunlar üretime ve tüketime yönelik mal ve hizmet alõmlarõ olarak ele alõnmakta ve
bir çok detayõn görünmesi sağlanmaktadõr.
Tablo3.b : Mal ve Hizmet Alõmlarõ 2 düzey
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III-Mal ve Hizmet Alõm Giderlerİ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alõmlarõ
Hammadde Alõmlarõ
Gõda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alõmlarõ
Tekstil ve Tekstil Ürünleri,Deri ve Deri Ürünleri Alõmlarõ
Kereste ve Kereste Ürünleri Alõmlarõ
Kağõt ve Kağõt Ürünleri Alõmlarõ
Kimyevi Ürün Alõmlarõ
Kauçuk ve Plastik Ürün Alõmlarõ
Metal Ürünü alõmlarõ
Diğer Mal ve Malzeme Alõmlarõ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alõmlarõ
Kõrtasiye ve Büro Malzemesi Alõmlarõ
Su ve Temizlik Malzemesi Alõmlarõ
Enerji Alõmlarõ
Yiyecek, İçecek ve Yem Alõmlarõ
Giyim ve Kuşam Alõmlarõ
Özel Malzeme Alõmlarõ
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alõmlar

143.329
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
33.978
39
2.220
16.109
15.460
24
4
35

24

2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

8
9
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
9
0
1
2
3
4
5
6
9
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
6
9
0
1
2
3
6
7
8
9

NATO Giderleri İle Gayrimenkul Alõm ve Kamulaştõrma Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alõmlarõ
Yolluklar
Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarõ
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarõ
Yurtdõşõ Geçici Görev Yolluklarõ
Yurtdõşõ Sürekli Görev Yolluklarõ
Yolluk Tazminatlarõ
Uluslararasõ Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Giderleri
Görev Giderleri
Tahliye Giderleri
Yasal Giderler
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
Kültür Varlõklarõ Alõmõ ve Korunmasõ Giderleri
Gizli Hizmet Giderleri
Diğer Görev Giderleri
Hizmet Alõmlarõ
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Haberleşme Giderleri
Taşõma Giderleri
Tarifeye Bağlõ Ödemeler
Kiralar
Devlet Borçlarõ Genel Giderleri
Diğer Hizmet Alõmlarõ
Temsil ve Tanõtma Giderleri
Temsil Giderleri
Tanõtma Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alõm, Bakõm ve Onarõm Giderlerİ
Menkul Mal Alõm Giderleri
Gayri Maddi Hak Alõmlarõ
Bakõm ve Onarõm Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakõm ve Onarõm Giderleri
Hizmet Binasõ Bakõm ve Onarõm Giderleri
Lojman Bakõm ve Onarõmõ Giderleri
Sosyal Tesis Bakõm ve Onarõmõ Giderleri
Gemi Bakõm ve Onarõmõ Giderleri
Tersane Bakõm ve Onarõmõ Giderleri
Yol Bakõm ve Onarõmõ Giderleri
Diğer Taşõnmaz Yapõm, Bakõm ve Onarõm Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlõk Malzemesi Giderleri
Kamu Personeli İlaç Giderleri
Cenaze Giderleri
Milletvekili Tedavi ve Sağlõk Malzemesi Giderleri
Milletvekili İlaç Giderleri
Diğer Tedavi ve Sağlõk Malzemesi Giderleri
Diğer İlaç Giderleri

15
72
8.165
5.130
2.358
296
4
372
5
53.521
31
2.964
15
2
50.484
25
14.310
326
6.759
247
498
1.911
4.357
212
20
20
0
49
2
0
47
7
5
2
0
0
0
0
33.278
9.487
7.276
16
121
10
11.982
4.386

Tablo 3.c Sermaye Giderleri ve Sermaye Transferleri 3 düzey
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0
1
1
1
1
1
1
1
1
2

0
0
1
2
3
4
5
6
7
0

VI-Sermaye Giderlerİ
Mamul Mal Alõmlarõ
Büro ve İşyeri Mefruşatõ Alõmlarõ
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alõmlarõ
Avadanlõk Alõmlarõ
Taşõt Alõmlarõ
İş Makinasõ Alõmlarõ
Yayõn Alõmlarõ
Kültür Varlõğõ Alõmlarõ ve Korunmasõ Giderleri
Menkul Sermaye Üretim Giderleri

64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Hammadde Alõmlarõ
Gõda Ürünleri, İçecekler ve Tütün Alõmlarõ
Tekstil ve Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Ürünleri Alõmlarõ
Kereste ve Kereste Ürünleri Alõmlarõ
Kağõt ve Kağõt Ürünleri Alõmlarõ
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alõmlarõ
Metal Ürün Alõmlarõ
Diğer Alõmlar
Gayri Maddi Hak Alõmlarõ
Bilgisayar Yazõlõmõ Alõmlarõ
Harita Plan Proje Alõmlarõ
Lisans Alõmlarõ
Patent Alõmlarõ
Diğer Fikri Hak Alõmlarõ
Gayrimenkul Alõmlarõ ve Kamulaştõrmasõ
Arazi Alõm ve Kamulaştõrmasõ Giderleri
Arsa Alõm ve Kamulaştõrmasõ Giderleri
Bina Alõm ve Kamulaştõrmasõ Giderleri
Tersane Alõmlarõ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Malzeme Giderleri
Taşõma Giderleri
Enerji Giderleri
Haberleşme Giderleri
Kira Giderleri
Müteahhitlik Giderleri
Diğer Giderler
Menkul Mallarõn Büyük Onarõm Giderlerİ
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Malzeme Giderleri
Taşõma Giderleri
Enerji Giderleri
Haberleşme Giderleri
Kiralar
Müteahhitlik Hizmetleri
Diğer Giderler
Gayrimenkul Büyük Onarõm Giderlerİ
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Malzeme Giderleri
Taşõma Giderleri
Enerji Giderleri
Haberleşme Giderleri
Kiralar
Müteahhitlik Giderleri
Diğer Giderler
Stok Alõmlarõ (Savunma Dõşõnda)
Stratejik ve Acil Durum Malzemesi
Tarõmsal Ürünler
Sanayi Ürünleri Alõmlarõ
Hammadde Alõmlarõ
Diğer Alõmlar
Diğer Sermaye Giderlerİ
Gizli Hizmet Giderleri
Yolluk Giderleri
Diğer Sermaye Giderleri
VII-Sermaye Transferleri
Yurtiçi Sermaye Transferleri (Öz Sermaye Ödemeleri Dõşõnda)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
8
1
0
0
2
5
0
0
0
11
0
0
0
10
1
0
0
26
0
16
0
9
1
0
0
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0
0
0
0
0
11
0
11
0
0
0
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1
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1
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0
1
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Mahalli İdarelere
Özerk Kurumlara, Fonlara ve Sosyal Güvenlik Kurumlarõna
Döner Sermaye İşletmelerine
Mali Kurumlara
Diğer Sermaye Transferleri
Yurtdõşõ Sermaye Transferleri
Dõş Ülkelere Yapõlan Yardõmlar
Uluslararasõ Kuruluşlara Yapõlan Ödemeler
Eğitim Kurumlarõna
Diğer Sermaye Transferleri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maliye Bakanlõğõnõn Muhasebat Genel Müdürlüğünün web sitesinin
http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/menu3.php sayfasõ bu harcamalarõn detaylarõnõ bütün
kategoriler bazõnda göstermektedir. (SUNUMLARDA BU SINIFLAMALARA AİT EN
SON VERİLERİ İÇEREN TABLOLAR YER ALMAKTADIR)
Sonuç olarak ekonomik sõnõflama yeni analitik bütçe sõnõflamasõnda çok daha ayrõntõlõ bir
biçimde devletin yaptõğõ harcamalarõn ekonomiye olan etkisini görmemize yardõmcõ
olabilecek eskisine oranla daha fazla bilgi içeren bir niteliğe kavuşmuştur. Bunun performans
temelli bütçe konusunda da faydasõ vardõr. Ekonomik sõnõflama kamu hizmetlerinin ne
kadarõnõn kurum tarafõndan yerine getirilmesini ne kadarõnõn kurum dõşõndan satõn alõnmasõnõ
gerektiği konusunda da yardõmcõ olur. Örneğin bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesinde en
etkin yöntem hizmetin bizzat ilgili kurum tarafõndan yerine getirilmesi ise , o hizmet için
personel istihdam edilmesi ve mal ve hizmet alõnmasõ gerekecektir. Hizmet satõn alma yoluna
gidilirse daha az personel istihdam edilecek ama daha çok kaynak transferi yapmak
gerekecektir. Ekonomik sõnõflama aynõ tür harcamanõn (temizlik hizmetleri) kurumsal
sõnõflama ile birlikte ele alõndõğõnda değişik kurumlarda kaça mal olduğunu görmemize yarar.
Aynõ zamanda bütçe ödeneklerinin ekonomik dağõlõmõ kamu hizmetlerinin sunumundaki
stratejik tercihleri sorgulamayõ ve stratejik planlarda buna göre düzenleme yapmayõ gerektirir.
Zira ekonomik sõnõflama girdi ağõrlõklõ bir sõnõflamadõr. Dolayõsõ ile kamu hizmetlerinin etkin
yöntemlerle geliştirilmesini sağlayacak strateji tercihlerinin bütçeleştirilmesine imkan
sağlar.Ya da böyle yapõlõp yapõlmadõğõnõ değerlendirmemize yardõmcõ olur.
2. Kurumsal sõnõflandõrma: Bu sõnõflandõrmaya eskiden idari sõnõflandõrma da
denirdi. Bu sõnõflandõrma harcamayõ yapmaktan sorumlu kuruluş bazõnda
harcamalarõn sõnõflandõrõlmasõdõr. Örneğin bütçe muhtelif bakanlõk ve
kuruluşlara göre sõnõflandõrõlabilir. Bayõndõrlõk bakanlõğõ bütçesi, Karayollarõ
bütçesi, MSB, MEB bütçesi gibi. Bu sõnõflama aslõnda bağõmsõz bir sõnõflama
olmaktan çok genellikle diğer sõnõflamalarla birlikte kullanõlõr. Ama örneğin
eskiden ülkemizde eğitim harcamalarõ denince MEB bütçesine, Savunma
harcamalarõ denince MSB bütçesine bakõlõrdõ. Yani devletin aşağõda
açõklayacağõmõz fonksiyonel harcamalarõ en yakõn ilgili olduğu bakanlõğa
bakõlarak yapõlõr ve bir sonuca ulaşõlmaya çalõşõlõrdõ. Aşağõdaki Kutu X de de
görüleceği gibi bu sõnõflama daha çok program bütçe sõnõflamasõ ile birlikte
kullanõlõrdõ.
Yeni bütçe analitik sõnõflama sistemi kurumsal sõnõflandõrmaya biraz daha
farklõ bir anlam verme amacõnõ taşõr. Her ne kadar kurum ve fonksiyon birbiri
ile ilişkili ise de yeni sistemde performansa dayalõ bütçe içinde kurumsal
sõnõflandõrma biraz daha değişik özellikler taşõmaktadõr. Yeni kurumsal
sõnõflandõrmada esas harcama esnekliği bağlamõnda temel amaç esneklik
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karşõlõğõnda ortaya çõkacak idari ve performans sorumluluğunu kurumun idari
yapõsõ ve hiyerarşisi içinde görmeye yardõmcõ olmaktõr. Dolayõsõ ile kurumsal
sõnõflandõrma ;
Siyasi ve idari sorumluluklarõn belirlenmesini,
Performans sorumlularõnõn belirlenmesini
Aynõ kuruma tahsis edilen kaynaklarõn aynõ kodda yer alamsõnõ
Benimsemiştir.Bu sõnõflamada da 4 düzey bulunmaktadõr.
I .Düzey Bakanlõğõ (Bayõndõrlõk bakanlõğõ Kurum Kodu :14)
II.Düzey Bakana doğrudan bağlõ birimleri (Bayõndõrlõk bakanlõğõ
Müsteşar 14.01)
III.Düzey Ana hizmet birimlerini (Yapõ İşleri Müdürlüğü14.01.30 )
IV.Düzey Danõşma ve Destek Birimlerini (Bakanlõk Teftiş Kurulu
14.00.00.02 ) veya Savunma sekreterliği 14.01.00.03 gibi)
Bu kodlamanõn faydasõ belirttiğimiz gibi performans ölçümünde bir bakanlõk
içindeki muhtelif harcama sorumlularõnõn kendilerine verilen ödenekleri nasõl
kullandõğõnõn takibinin yapõlmasõdõr. Zira yeni sistemi eskisinden farklõ kõlan
husus eskiden ödenekler bakanlõğa verilirken şimdi bakanlõk içindeki her ir
birim kendi ödeneğini alõp harcamada yetkili ve sorumlu kõlõnmõştõr. Eskiden
bu kadar açõk değildi. Yetkiler daha merkezi toplandõğõ için her harcamada
onay alõnõlõr ve inisiyatif alttaki yöneticilerde olmadõğõ için de o harcamanõn
değeri bilinmez sadece ödeneğin harcanmasõna bakõlõrdõ. Şimdi ise ödenekler
birim amirlerin sorumluluğuna verilmekte (ileride göreceğimiz gibi harcama
sorumlularõ) bu ödenekle ne yaptõklarõnõn sorgulanmasõnda ise bu yeni
kodlama sistemi bize yardõmcõ olmaktadõr. Yani program sorumlularõnõn
saptanmasõna ve performans hedeflerin kimler tarafõndan gerçekleştirilmesi
gerektiği konusunda tesbitler yapmamõza yardõmcõ olur.
3. Fonksiyonel Sõnõflama: Bütçe sistemimize analitik bütçe sõnõflamasõ ile
getirilen asõl yenilik fonksiyonel sõnõflama ile olmuştur. Eski sistemde bir
şekilde idari, ekonomik sõnõflama varken eksikliği çekilen fonksiyonel
sõnõflama idi. İdari sõnõflama bunu tam anlamõ ile yerine getiremiyordu. Çünkü
bir bakanlõğõn yetkisinde olan bir işin bir ucu bir başka bakanlõkta olabilirdi.
Dolayõsõ ile bu iki bakanlõğõn benzer işi yapmasõ durumunda bunlarõn toplam
fonksiyonlarõnõ görmek mümkün değildi. Tipik bir örnek olarak savunma
harcamalarõnõ sadece MSB’ye bakarak öğrenmek mümkün değildi.İçişleri
bakanlõğõna bağlõ Jandarmanõn harcamalarõ bu durumda gözden kaçabilirdi. Ya
da sadece MEB’e bakarak eğitim harcamalarõnõ değerlendirmek eksik
kalabilirdi. Örneğin askeri okullar (MSB) , polis okullarõ (İçişleri Emniyet )
harcamalarõ dõşta tutulabilirdi. Ya da askeri hastahaneler, sağlõk bakanlõğõ
bütçesinde yer almadõğõ için görülemeyebilirdi. İşte fonksiyonel kodlama hem
bu eksikliği gidermek için hem de devletin devlet olmaktan kaynaklanan
fonksiyonlarõnõ daha yakõndan görebilmek açõsõndan önemli bir değişiklik
anlamõna gelmektedir.
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Bu sõnõflamanõn temeli COFOG (Classification of Functions of Government)
olarak bilinen ve GFS (Government Finance Statistics-IMF ) tarafõndan da esas
alõnan 10 kategoriye dayalõ sõnõflamadõr. Bu kategoriler
1. Genel kamu Hizmetleri : (Ekonomi Politikasõ, yasama, borç yönetimi, gümrük)
2. Savunma Hizmetleri : ( TSK, sivil savunma,)
3. Kamu düzeni ve güvenlik (Polis, sahil koruma, mahkeme, adalet)
4. Ekonomik iş ve hizmetler : (tarõm, enerji, dõş ticaret, ulaşõm)
5. Çevre Koruma
6. İskân Toplum Refahõ
7. Sağlõk
8. Dinlenme, kültür
9. Eğitim
10. Sosyal Güvenlik
Olarak sõralanmaktadõr. Her kategori kendi içinde 4 düzeye kadar detaylanmaktadõr. Bir fikir
vermek üzere bu tablonun 2005 bütçesinde nasõl göründüğünü aşağõda izleyebiliriz.
Fonksiyonel sõnõflama bize devletin kolektif açmazlarõ çözmek üzere
ekonomiye müdahalesinin yönü ve sonuçlarõ hakkõnda bilgi verir. Örneğin
devlet gelir dağõlõmõnõ düzeltmek, toplumda yoksulluğun azaltõlmasõ
konusunda politikalar uygulamak niyetinde ise bunu bütçe tablolarõnda
fonksiyonel sõnõflama içinde sağlõk, eğitim ve sosyal güvenlik harcamalarõnõn
toplam içindeki payõna bakarak ve/veya aynõ durumdaki başka ülkelerin
tablolarõ ile karşõlaştõrmalar yaparak bulabiliriz.
Fonksiyonel sõnõflandõrma aynõ zamanda performans bütçe için de taban
sağlamda yardõmcõ olur. Her şeyden önce performans bütçe sektörel tavanlarõn
(eğitime şu kadar, sağlõğa şu kadar gibi) belirlenmesi ile ilgilidir. Bu durumda
bu tavanlardan ilgili kurumlara ne kadar düşeceği ve bu sõnõrlar içinde
kurumlarõn kendi performans hedeflerini ve çok yõllõ bütçelerini yapmalarõ için
böyle bir sõnõflandõrma yararlõdõr. İkinci olarak fonksiyonel sõnõflandõrma her
bir kurumu kendi işini yapmaya yöneltir. Kurum misyonunu bu fonksiyona
göre belirleyeceği için kurumun stratejik planõ vb bununla ilişkilidir. Kurumsal
sõnõflama çõktõ ve sonuç ağõrlõklõ bir sõnõflamadõr. Dolayõsõ ile kurumun
misyonu ile bağlantõsõ olmayan alanlardan esas fonksiyonu olan alanlara doğru
kaynaklarõn transferini sağlar.
- Çapraz Sõnõflama : Aslõnda bunu ayrõ bir sõnõflama olarak ele almak doğru
olmayabilir. Ancak analiz yapmak açõsõndan oldukça faydalõ bir araçtõr. Zira
girdi ağõrlõklõ ekonomik sõnõflama ile çõktõ ağõrlõklõ fonksiyonel sõnõflamayõ bir
arada ele almamõza ve bazõ değerlendirmeler yapmamõza olanak sağlar.Bu
tablodan da görüleceği üzere çapraz sõnõflama bir harcamayõ hem fonksiyonel
hem de ekonomik sõnõflama açõsõndan bize gösterir. Bu global düzeyde
olabileceği gibi bir bakanlõk düzeyinde de yapõlarak o bakanlõğõn girdilerine
yaptõğõ harcamalarõn fonksiyonlarõ ile uyumlu olup olmadõğõnõ
değerlendirmemize imkan sağlar.
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Tablo: 4 . Çapraz Sõnõflama (SUNUMLARA BAKILABİLİR)
2005 YILI EYLÜL AYI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE KONSOLİDE BÜTÇE KÜMÜLATİF GERÇEKLEŞMELERİ
(Bin YTL.)
Personel
Giderleri

Sosyal
Güvenlik
Kurumlarõna
Ödemeler

Mal ve Hizmet
Alõmlarõ

Genel Kamu Hizmetleri

2.810.909

305.865

817.129

Savunma Hizmetleri

3.420.476

419.685

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

4.496.851

Ekonomik İşler ve Hizmetler

Çevre Koruma Hizmetleri

İskan ve Toplum Refahõ Hizmetleri

Sağlõk Hizmetleri

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardõm Hizmetleri

TOPLAM

Faiz
Harcamalarõ

38.787.848

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Sermaye
Transferleri

284.200

Toplam

1.773.460

255.791

2.624.799

189.296

7.809

503.654

1.258.551

33.629

116.482

169.200

2.562.421

409.058

659.197

5.388.055

3.931.527

526.967

47.427

7.418

8.066

16.185

2.435

58.366

8.071

1.176

947

78.552

136.713

292.464

3.228.852

465.016

1.713.840

8.072

286.974

365

5.703.119

898.254

141.292

204.681

346.234

128.786

29.188

1.748.435

9.506.688

1.298.454

1.232.349

1.465.985

832.475

21.635

14.357.586

111.033

15.368

114.880

20.280.746

50.332

6.559

53.992

27.090.982

3.566.986

8.634.439

29.580.214

5.749.324

1.258.154

1.285.059

38.787.848

153.410

Borç Verme

Yedek
Ödenekler

0

45.188.612

6.662.065

6.578.367

946.666

14.423.891

139.897

201

518.124

20.632.910

0

115.953.006

4. Finansman Tipi Sõnõflandõrma: Bu sõnõflandõrma aslõnda GFS de yer
almaz.Bu biraz ülkemize özgü sõnõflandõrma şeklidir. Tek haneli tek bir koddan
oluşur ve 8 kategoriye ayrõlõr. Bunlar;
Genel Bütçe
Katma Bütçe
Sosyal Güvenlik Kurumlarõ
Özerk kuruluşlar
Döner sermayeler
Özel ödenekler
DPK (Dõş Proje Kredileri)
Bütçe dõşõ fonlar
Olarak ayrõlmõştõr. Burada amaç ülkemizde çok karmaşõk olan kurumlararasõ fon
aktarmalarõ yolu ile yapõlan harcamalarõn kaynağõnõn nereden geldiğini yani
finansmanõnõ görmektir. Bunun faydasõ öncelikle genel devlet hesaplarõnõn
konsolidasyonu sõrasõnda çift saymayõ önlemektir. İkincisi bir kurumun faaliyetlerinin
kendi bütçesinden mi yoksa başka bir kurumun katkõsõ ile mi yapõldõğõnõ görmemize
yardõmcõ olmasõdõr. Performans esaslõ bütçeye geçilirken finansman tipi sõnõflama bir
kurumun performansõnõ değerlendirirken finansman kaynaklarõnõn yani başka
kurumlara bağõmlõlõk derecesinin de göz önüne alõnmasõ konusunda bize işaret
vermesi açõsõndan önemlidir.
5. Diğer sõnõflamalar
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Bunun dõşõnda sistemimiz de açõk/fazla finansman kodlamasõ adõ altõnda borçlanma
işlemlerinin sõnõflamasõnõ da içermektedir. Finansmanõn ekonomik kodlamasõ 3
kategoride ele alõnmaktadõr. Bunlar iç borçlanma, dõş borçlanma, likidite amaçlõ
işlemlerdir. Daha sonra alt düzeylerde tahvil bono ödemeleri,vb ayrõntõlar yer alõr.
Gelir sõnõflamasõ harcama sõnõflamasõndan sonra gelen ikinci önemli kalemdir.Gelir
sõnõflamasõnda 9 kategori vardõr. Bunlar
1. Vergi gelirleri
2. Vergi dõşõ gelirler
3. Sermaye gelirleri
4. Alõna bağõş ve yardõmlar
5. ,6,7,8 Alacaklardan tahsilatlar
9. Red ve iadelerden o(-) işaret oluşur. Burada fark eskiden vergi iadeleri bütçeden
harcama olarak yapõlõrken şimdi gelirden düşülen bir kalem olarak kaydedilmektedir.
Borç Verme ve Geri ödeme türü sõnõflama ise başta da belirttiğimiz gibi devletin
diğer kurumlara açtõğõ krediler ile bu kredilerden geri dönüşlerin kaydedildiği alandõr.
Burada amaç bunlarõn bir politika sonucu açõlan krediler olmasõdõr. Bunlar genelde
pek geri ödenmediği için sonuçta sübvansyon niteliği taşõdõklarõ için likidite için
kullanõlan para hareketlerinden ayrõlõrlar.Ülkemizde bunarla ilgili önemli saydamlõk
sorunlarõ vardõr. (TMO’ya verilen ikrazlar gibi bütçe dõşõ borç verme örneği).Bu tür
borç vermeler bütçe dõşõnda yapõlarak bütçe açõğõ küçük gösterilmeye çalõşõlõr.
Bütün bunlar uygulamada nasõl görünüyor ?
Bütçe Harcama sõnõflamasõnõn bir kurumun tablolarõnda nasõl göründüğünü şu şekilde
özetleyebiliriz. (Slide www.bümko.gov.tr adresinden alõnmõştõr)
BÜTÇE HAZIRLAMA DÜZEYİ - ÖRNEK
KURUMSAL
FONKS.
FİN. EKONOMİK
I II III IV I II III IV I I II III IV
07
02
01
1
1
00
1
01
1
1
01
2
01
3
01
4
01
5

AÇIKLAMA
BAŞBAKANLIK
ÖZEL KALEM
GENEL KAMU HİZMETLERİ
Yasama ve yürütme organlarõ, finansal ve mali işler, d
Yasama ve yürütme organlarõ hizmetleri
Yasama ve yürütme organlarõ hizmetleri
Genel Bütçe
PERSONEL GİDERLERİ
Memurlar
Temel maaşlar
Temel maaşlar
Zamlar ve tazminatlar
Zamlar ve tazminatlar
Ödenekler
Ödenekler
Sosyal haklar
Sosyal haklar
Ek çalõşma karşõlõklarõ

ÖDENEK
1.147.239.000
24.818.000
24.818.000
9.818.000
9.818.000
9.818.000
9.818.000
440.000
352.000
159.000
159.000
119.000
119.000
25.000
25.000
13.000
13.000
36.000
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Sonuç
Bütçe sõnõflandõrmasõ bütçenin farklõ yönlerini ortaya koyabildiği ve karar alma
süreçlerini etkileyebildiği oranda önemlidir. Analitik bütçe kod sistemi bu amaca yönelik
olarak kaynaklarõn ekonomik sõnõflamasõ ile ne tür kaynak kullanõldõğõnõ, fonksiyonel
sõnõflama ile de bunlarõn nereye harcandõğõnõ gösterme açõsõndan önem taşõmakta böylece
hesap verme sorumluluğu ile bütçe uygulamalarõnõn performansa dayalõ bir biçimde
yürütülmesi ve değerlendirilmesi konusunda yardõmcõ olmaktadõr. Örneğin eğitim,sağlõk
adalet,sosyal güvenlik gibi alanlardaki kamu politikalarõnõn Meclis ve kamuoyu tarafõndan
değerlendirilebilmesi için imkan tanõmaktadõr. Sadece neyin kaça mal olduğu tartõşmalarõ
kadar ondan da önemlisi bu kaynaklarla kamunun hedeflerine ulaşõp ulaşmadõğõ konusunda da
hem ulusal hem de uluslar arasõ karşõlaştõrmalar yapõlmasõna imkan tanõmakta ve saydamlõğa
katkõda bulunmaktadõr. Tabii ki, uygulamacõlarõn yaratõcõ mali numaralarla bu tanõm ve
sistemlerinin dõşõna çõkmamasõ koşulu ile.
c. Bütçe Ödenek ve Nakit Yönetimi – Hazine İşlemleri
1. Bütçeden ödeneklerin serbest bõrakõlmasõ ve kullanõlmasõ- Devlet adõna
yükümlülük ve ödeme yapmaya yetkili aktörler ve mali sorumluluk
mekanizmasõ.
Türk bütçe sistemi hem 1050 sayõlõ yasada hemde 5018 sayõlõ yasada yõllõk olma prensibine
dayalõdõr. Her ne kadar 5018 sayõlõ yasa 3 yõllõk bütçe anlayõşõ getirmişse de bu bütçelerin
TBMM ce üç yõl için kabul edilmesi anlamõna gelmez. Sadece yõllõk olarak verilen yetkinin
yanõsõra hükümetn takip eden 2 yõlda yapmayõ planladõğõ harcama ve toplamayõ düşündüğü
gelirlerin de takibi ve bu yõl alõnan kararlarõn mali yükünün takibi anlamõna gelir.
Bütçenin yõllõk olmasõ demek ödeneklerin bir yõl için verilmesi ve kullanõlmayan ödeneklerin
yõlsonunda iptal edilmesi demektir. İleride bütçe hesaplarõnõn kapatõlmasõ aşamasõnda bu
konuya tekrar döneceğiz.
Bütçe meclisten geçtikten sonra hükümetin politikalarõnõ hayata geçirmesi gelirlerini toplayõp
harcamalarõnõ yapmak suretiyle mümkün olur. Gelirlerin toplanmasõ konusunu çok kõsa olarak
ileride işleyeceğiz. Ancak konumuz açõsõndan asõl önemli olarak gördüğümüz harcamalarõn
yapõlmasõ konusunu aşağõda bir kaç başlõk altõnda inceleyeceğiz. Bunlar , ödeneklerin serbest
bõrakõlmasõ, yedek,ek ve örtülü ödenekler, harcama sorumlularõ ve bunlarõn sorumluluklarõ
olarak altbaşlõklara ayõlacaktõr. Daha sonra bu şekilde oluşturulmuş orgnizmaya hayat verecek
olan kanõ yani nakdi pompalayan sisteme hazine işlemlerine bakacağõz.
i.

Ödeneklerin serbest bõrakõlmasõ:

Ödeneklerin nasõl serbest bõrakõlacağõ konusunda 1050 sayõlõ yasada çok açõk hükümler
yoktur. Ancak bu husus daha çok yõllõk olarak çõkan bütçe kanunlarõnda Maliye Bakanõnõj
yetkili kõlõnmasõyla çözülmeye çalõşõlmõştõr. Bu açõdan bakõldõğõnda harcamacõ kuruluşlar
Maliye Bakanõnõn ödenekleri serbest bõrakacağõ genelgeleri dörtgözle beklerler. 1050
sayõlõ yasanõn uygulandõğõ dönemde Maliye Bakanlõğõ ödenekleri 3’er aylõk dönemler
itibariyle serbest bõrakõrdõ. Bu uygulamanõn olumsuz tarafõ bütün ödenek kalemlerinin
aynõ oranda serbest bõrakõlmasõ idi.Ayrõca maliye bakanlõğõ çoğu kez bu serbest
bõrakmalarõ Hazineden habersiz yapar ve nakit taleplerinin bir anda hazinede yõğõlmasõna
yol açardõ. 1998 yõlõnda şartlarõn zorlamasõ ve Maliye ve Hazine bürokrasisinin insiyatifi
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ile ilk kez Maliye Bakanlõğõ ile hazine ortak bir biçimde ödenek ve nakit planlamasõ
yapmaya başladõlar. Böylece Maliye Bakanlõğõ Hazinenin nakit planlamasõ ile uyumlu bir
ödenek serbest bõrakma uygulamasõna başladõ. Bu konuyu biraz daha açmak için ödenek
ve nakit ne anlama gelir önce ona bakalõm. Ödenek hazõr para demek değildir. Ödenek bir
kuruluş için harcama yapma sõnõrõ ve o sõnõr içinde harcama yapma izni demektir. Bir
harcama yetkisini ifade eder. Bir idarenin belli bir harcama kaleminde ödeneğinin olmasõ
demek kasasõnda parasõnõ olduğu anlamõna gelmez. Bu genellikle yanlõş anlaşõlan ve
karõştõrõlan bir hususdur. Bir ödeneğin hayata geçmesi yani işlerlik kazanmasõ ancak
nakdinin Hazine tarafõndan temini ile olur. Bu ise Hazinenin bu nakdi vergi akõşõ ve
borçlanma zamanlamasõ yolu ile temin etmesi ile mümkündür. Onun için ödenekler
Hazinenin nakdi bulma planlarõ ile tutarlõ bir biçimde serbest bõrakõlmalõdõr. Pekiyi
ödenekler buna göre serbest bõrakõlmazsa ne olur ? Örneğin Maliye Bakanlõğõ Hazinenin
görüşünü almadan ödenekleri nakit imkânlarõnõn üzerinde serbest bõrakacak olursa bütün
kuruluşlar Hazinenin kapõsõna yõğõlõrlar ve büyük ölçüde bu yõğõlma nedeni ile Hazine “
nakit tayõnlamasõna” başlar. Buna göre serbest bõrakõlan ödeneğe göre taahhüde ( harcama
aşamalarõna ileride değineceğiz) girişen kuruluşlardan alacaklõ olan bunun karşõlõğõnõ
alamazlar ve devlet yükümlülük biriktirmeye başlar. Bu şekilde ortaya çõkan borçlara
arear (sözleşmeye dayanmayan nakit yokluğundan kaynaklanan kõsa dönemli borç)
demekteyiz. Bu türden hazinenin nakit planlarõnõn dõşõnda yapõlan borçlanmalar giderek
hükümetler üzerinde baskõ oluşturmaya ve hazinenin planladõğõnõn üstünde borçlanmalar
yaparak piyasalarõn dengesini bozmaya kadar giden bir çok olumsuz etkisi vardõr.Bu tür
ödenek nakit planlamasõ uyumunun olmamasõnõn en önemli olumsuzluklarõndan birisi de
devletten alacağõnõ alamayan özel sektörün bu sefer kendisinin borç takmaya başlamasõ (
işçiye ödeme yapamamasõ, işçinin bakkala borcunu ödeyememesi gibi zincirleme etkiler) ,
devlet yükümlülüklerini ödemekten kaçõnmasõ (vergi vermeme, sigorta primi yatõrmama
gibi) zincirleme tõkanõklõklara yol açabilir.
1998 yõlõnda geçilen uygulama Maliye Bakanlõğõnõn harcamacõ kuruluşlardan ayrõntõlõ
harcama programlarõnõ aylõk bazda istemesi ile başlamõştõr. Bu talepler daha sonra Hazine
ve Maliye arasõnda değerlendirilmiş ve nakit imkânlarõna göre ödenekler serbest
bõrakõlmaya başlanmõştõr. Böylece kamu idarelerinin ödeneklerin aylõk dağõlõmõnõn yõlõn
başõnda görmelerine ve iş programlarõnõ ona göre yapmalarõna imkan sağlanmõştõr. 5018
sayõlõ yasa kabul edildikten sonra insiyatifle başlatõlan ve 1998 sonrasõnda yõllõk bütçe
kanunlarõnda yer alan bu uygulama dha sistematik bir biçimde yasal temele oturtulmuştur.
Yasanõn 20 inci maddesi ile “ bütçe ödeneklerinin kullanõmõnõn önceden planlanabilmesi
amacõ ile I ve genel bütçeden (yani devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve I sayõlõ cetvelde
yer alan kuruluşlarõn bütçesinden - Md 12 ) yardõm alan ve II sayõlõ cetvelde yer alan
kuruluşlarõn ayrõntõlõ harcama programlarõ hazõrlamalarõ ve Maliye Bakanlõğõna
göndermeleri” hüküm altõna alõnmõştõr. Buna göre bütçe ödeneklerinin kullanõmõ Hazine
Müsteşarlõğõ aylõk nakit programõ da dikkate alõnarak Maliye Bakalõğõnca aylõk harcama
programlarõnõn vize edilmesi ile mümkün olur. Böylece yasa II sayõlõ cetvelde yer alan
özellikle üniversitelerin genel bütçeden yardõm almasõ nedeni ile harcama programlarõnõn
da Maliye Bakanlõğõnõn ön kontrol ve vizesine tabi olmasõnõ benimsemiştir. Kanunun ilk
şeklinde II sayõlõ cetvelde yer almakla beraber Genel bütçeden yardõm almayan özel
bütçeli kuruluşlar (yine II sayõlõ cetvelde yer alan) ise ayrõntõlõ harcama planlarõ
hazõrlayacak fakat bunu Maliye Bakanlõğõna vize için değil bilgi için göndermeleri
öngörülmüşdü. Aynõ şekilde yine bu madde ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ da (SGK)
aylõk finansman programlarõnõ ancak Mailye Bakanlõğõnca vize edildikten sonra
kullanõlabilmeleri hükmü getirilmişti. Yani bu programlar vize edilmeden SGK’lara Genel
Bütçeden yardõm yapõlmasõ mümkün değildi. Bu vizenin de temel nedeni SGK’larõn
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açõklarõnõn genel bütçeden karşõlanmasõ dolayõsõ ile harcamalarõnõn genel bütçeden
yapõlacak aktarmalara çok bağlõ olmasõ idi. Fakat Kanun henüz yürürlüğe girmeden 2005
yõlõnda yapõlan bir diğer düzenleme ile “özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarõ
ayrõntõlõ finansman programlarõ hazõrlar ve harcamalarõnõ bu programa göre yaparlar”
hükmü getirilerek bu konuda bir esneklik yaratõlmõştõr. Ancak hemen sonra bu konuda
vize ve diğer usullerin belirlenmesinde Maliye Bakanlõğõna yetki verilerek bu esnekliğe
bazõ sõnõrlamalar getirilmesi hususunda Bakanlõğõn yetkisi tekrar sõnõrsõz bir hale
konulmuştur denilebilir.
Ödenekler serbest bõrakõldõktan sonra sõra bu ödeneklerin kullanõlmasõna gelmiştir.
ii.

Ödeneklerin kullanõlmasõ:

Ödeneklerin kullanõlmasõ bölümünü iki aşamada inceleyeceğiz. Bunlardan ilki “ giderin
yapõlma aşamasõ” olarak adlandõrabileceğimiz ödenek kullanõmõ yolu ile devlet adõna
yükümlülük yaratõlmasõ ile bu aşamalardan sorumlu olan kişiler ve onlarõn sorumluluklarõdõr.
Bu hususlarõ incelerken aynõ zamanda mali sorumluluk ve mali kontrol kavramlarõ ile de
tanõşmõş olacağõz. İkinci aşamada ise ödenek türlerine, ödenek aktarmalarõna ve ödenek üstü
harcama yollarõna bakacağõz.
1. Giderin yapõlma aşamalarõ : Bu hususu incelemeden önce bütçe açõsõndan gider
kavramõ üzerinde durmak gerekir. 1050 sayõlõ yasaya göre (Md 7) “ devlet giderleri
bütçe içinde devlet namõna ifa edilen veya bir özel kanunla yapõlmasõ üstlenilen ve bir
iş ve hizmet karşõlõğõ olmak üzere devlet zimmetinde gerçekleşen (tahakkuk eden) bir
borçtur.” Buna karşõlõk 5018 sayõlõ yasa 3/h bendi ile gider kavramõnõ devlet gideri
yerine kamu gideri olarak ve şöyle tanõmlamaktadõr. “ Kanunlarõna dayanõlarak
yaptõrõlan iş, alõnan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkõ paylarõ, iç ve dõş
borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarõnõ iskontolu satõşõndan
doğan farklar , ekonomik, mali ve sosyal transferler , verilen bağõş ve yardõmlar ile
diğer giderler” . Bu iki tanõmõ karşõlaştõrdõğõmõzda dikkati çeken önemli fark 5018 deki
tanõmõn 1050 deki tanõmdan çok daha geniş yapõlmasõdõr. 1050 sayõlõ yasadaki devlet
gideri tanõmõ günlük uygulamada çoğunlukla bütçe gideri olarak da kullandõğõmõz bir
tanõmdõr ve odak noktasõ belli bir yasal dayanak ile bir malõn teslim alõnmasõ veya bir
işin yaptõrõlmasõ karşõlõğõnda gider olarak doğan bir borca işaret eder. Bir harcamanõn
bütçe gideri olarak kaydõ bu şarta (bir iş veya hizmet karşõlõğõ olmasõ ) tabidir. Bu
eskiden yapõlan harcamalarõn daha çok mal ve hizmet üzerine (kamu tüketimi)
yoğunlaşmasõnõn bir sonucudur. Halbuki çok sonralarõ ama yine de 1050 sayõlõ yasa
yürürlükte olduğu süre içinde de devletin mal ve hizmet alõmõ dõşõnda da yaptõğõ bir
çok harcama vardõ . Bunlarõn başõnda da transfer harcamalarõ geliyordu. Bu
harcamalar bir mal ve hizmet karşõlõğõ olmayan özel kesimin harcamasõ olarak kabul
edilen ( çiftçi ödemeleri veya emekli aylõğõ gibi) harcamalardõr. Bunlar birer kamu
politikasõ aracõ olarak kullanõldõklarõ için devletin transfer harcamasõ olarak
nitelendirildikleri halde 1050 sayõlõ yasadaki devlet gideri tanõmõna pek de
uymuyordu. 5018 bu konuda daha kapsamlõ bir tanõm yapõp bu konudaki hukuki
eksiliği de kapatmõş gözükmektedir.
İşte kamunun ister bir hizmet/iş karşõlõğõ olsun isterse transfer niteliğinde olsun
kendilerine tahsis edilmiş bir ödeneği hak sahibine ödeyebilmesi için işlemlerin dört
aşamadan geçmesi gerekir. Bunlar giderin taahhüdü, tahakkuku , ödeme emrine
bağlanmasõ ve ödenmesi aşamasõdõr.
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a. Giderin taahüdü ve Üst Yöneticiler , Harcama yetkilisi – İta Amirliği
müessesesi : Taahhüd esasõnda devlet adõna bir harcama yapõlma sözü
verilmesidir. Bu anlamõ ile taahhüd bütçede belirli harcama kalemlerine
(hizmetlere) ayrõlmõş ödeneklerin o kamu hizmetine bağlanmasõ işidir. Bu
nedenle giderin tahhüdü yüklenme anlamõna gelir. 1050 sayõlõ yasada taahhüd
ile ilgili açõk bir tanõm yoktur. Buna karşõlõk 5018 sayõlõ yasanõn 26 õncõ
maddesi taahhüdü “ usulune uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarõna
veya kanun hükmüne dayanõlarak iş yaptõrõlmasõ , mal ve hizmet alõnmasõ
karşõlõğõnda eleceğe yönelik olarak bir ödeme yükümlülüğüne girilmesi” olarak
tanõmlamaktadõr. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işlemler için tahhüde
girişilemez.Taahhüde girişilen tutarlara ilişkin ödenekler saklõ tutulur ve başka
iş için kullanõlmaz. Bu noktada taahüde girişilmesi ile ilgili önemli bir konuya
5018 ile sistemimize getirilen üst yönetici kavramõna yakõndan bakmamõz
gerekir. Zira üst yönetici taahhüd işlemini yapacak olanlarõn başõnda bulunan
en yetkili amir olarak öngörülmektedir.(Kutu:6)
Kutu: 6- Üst Yönetici Kavramõ ve Harcama Sürecinde Üst Yöneticilerin
Rolü
Aslõnda bir hükümetin bütçesinin TBMM de onaylanmasõ ve kanunlaşarak
yürürlüğe girmesi ile taahhüd süreci de başlamõş olmaktadõr. Bu nedenle
giderin yapõlmasõnõn ilk aşamasõ olarak nitelendirilmesi yanlõş değildir. Bir
bakanlõkta harcama yapõlmasõ aslõnda o bakanlõğõn (ya da 5018 tanõmõ ile daha
doğru bir ifade ile kamu idaresinin) uygulayacağõ politikalar, stratejik planlarõ
ile uyumlu olmalõdõr. 5018 sayõlõ kanun bu açõdan hesap verme sorumluluğunu
bir kamu idaresinde üst yöneticiye vermiştir.Yasanõn 11. maddesine göre üst
yönetici bakanlõklarda Müsteşar (MSB hariç), diğer kamu idarelerinde en üst
yönetici (örneğin DSİ de Genel Müdür), il özel idarelerinde vali, belediyelerde
belediye başkanõ üst yöneticidir.Üst yöneticiler idarelerinin stratejik planlarõnõn
ve bütçelerinin kalkõnma programlarõna uygunluğu, kaynaklarõn etkin,
ekonomik ve verimli kullanõlõp kullanõlmadõğõndan, mali yöentim ve kontrol
sisteminin iyi işleyip işlemediğinden Bakana karşõ (yerel yönetimlerde
meclislerine karşõ) sorumludurlar.
Burada temel nokta üst yöneticilik kavramõnõn performansa dayalõ bütçe ve
yönetim anlayõşõ ile ilgili olmasõ ve 5018 deki performans anlayõşõ için bir
muhatap yaratõlmasõ ihtiyacõdõr. Bakan bakanlõğõnõn teknik konularõnõ bu üst
yöneticiye bõrakõrken siyaseten maclise karşõ sorumlu olacak , üst yönetici de
bakana karşõ bakanlõğõn icraatinden dolayõ sorumlu tutulacaktõr. Bu yaklaşõm
1050 sayõlõ yasadaki ita amirliği kurumundan oldukça farklõdõr. 1050 sayõlõ
yasada Bakan bakanlõğõnõn ita amiridir. Yani onun imzasõ veya onun adõna
hareket eden bir yetkilinin imzasõ ile taahhüde ve ödemeye giden yollar
açõlõr.(Md 69). Halbuki 5018 sayõlõ yasa harcama tahhüdünde üst yöneticiyi
devreye sokarken Bakanõ 1050 sayõlõ yasada olduğu gibi ita amiri konumundan
çõkarmaktadõr. Bunun doğal sonucu Bakanõn üst yöneticiyi uygulamalarõndan
dolayõ sorumlu tutabilmesi için Bakan ve üst yönetic arasõnda bir performans
sözleşmesi sisteminin geliştirilmesidir. Ancak bu durumda üst yönetici sahip
olduğu yetki karşõlõğõnda (bütçesini kendisinin yönetmesi) Bakana
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performansõndan dolayõ hesap verebilecektir. 5018 sayõlõ yasa buna ilişkin açõk
bir şey söylemese de, öngördüğü sistem ve altyapõ ancak bu şekilde ayakta
durabilecektir.
Konumuz açõsõndan önemli olan husus ise üst yöneticinin sahip olduğu yetki
ve sorumluluklarõ harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol
yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracõlõğõ ile yerine getirmesidir.

Yukarõda belirttiğimiz gibi üst yöneticilerin harcama sürecindeki rolü harcamalarõn kurum
amaçlarõna, stratejik planlara ve uygun yapõlmasõnõ gözetmektir. Yasa burada bu işlemin
bir aktörünün de harcama yetkilisi olmasõ gerektiğinden bahsetmektedir. Gerçekten de
5018 sayõlõ yasanõn 32 maddesine göre bütçelerden harcama yapõlabilmesi harcama
yetkilisinin harcama talimatõ vermesi ile başlamaktadõr. Harcama yetkilis aynõ zamanda
ödemenin hak sahibine yapõlmasõ için aşağõda göreceğimiz gibi muhasebe yetkilisine
ödeme emri de vermektedir. Bu 1050 sayõlõ yasanõn 10 uncu maddesi ile benzerlik
gösterir. MUK 120 maddesi ita amirini “”Devlet hizmetlerine ilişkin giderlerin geçici
veya kesin bir içimde ödenmesi konusunda saymanlara yazõlõ emir verenlere ita amiri
denir .” şeklinde tanõmlamaktadõr. Yeni KMYKK göre ise bu bağlamda işin felsefesi
gereği üst yönetici kamu idaresini makro bir bakõş açõsõ ile yönetirken, onun adõna
harcama taahhütlerini harcama yetkilileri yerine getirecektir.Harcama yetkilileri 31 inci
maddedeki tanõma göre bir idarede kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir
harcama biriminin en üst yöneticisidir. Pratikte bir bakanlõkta müsteşar üst yönetici iken,
onun altõndakiler örneğin bir genel müdür kendisine bakanlõk bütçesinden bir pay ayrõlmõş
( kendi genel müdürlüğüne ait bir bütçesi olan ) birer harcama yetkilisidir. Burada 5018 ile
1050 sayõlõ kanunlarõn ciddi bir ayrõşmasõnõ görmekteyiz. 1050 sayõlõ yasanõn 69 ve 71inci
maddelerine göre “ devlet hazinesi hesabõna bir giderin tahakkuku (burada bunu taahhüd
anlamõnda da ele almak mümkündür) ancak bakanõn veya onun adõna hareket eden bir
memurun tasdiki ile tamam olur ” ve “ bakanlar kendi bütçelerinin ita amirleridir...” .Bu
hükme göre 1050 sayõlõ yasa bakanõ birinci derece ödeme yetkilisi yapmakta ve gereğine
göre bu yetkisini aşağõlara bõrakmasõna izin vermektedir. Halbuki yeni yasada Bakan artõk
ödeme yetkilisi değildir. Bu yetki belki en üst düzeyde üst yöneticiye ama en önemlisi
kamu idarelerinde kendilerine bütçe tahsis edilen harcama yetkililerine bõrakõlmaktadõr.
Bu hükme göre harcama yetkilileri bir anlamda 1050 sayõlõ yasadaki ita amirlerine karşõlõk
gelmektedirler. Ancak belirttiğimiz gibi şimdi kendi bütçelerinin birinci derecede ita amiri
yerine geçmişlerdir. Eskiden bütün kurum bütçesinin ita amiri önce bakan (birinci
derecede ita amiri), sonra Müsteşar ve genel müdürler (ikinci derecede ita amirleri) iken
şimdi örneğin bir genel müdür kendi bütçesi ile ilgili taahhüde girişmeye doğrudan yetkili
bir harcama yetkilisidir. Bu düzenleme derslerimizin başõnda belirttiğimiz harcamacõ
kuruluşlara harcama esnekliği verilmesinin ve buna karşõlõk bu kuruluşlarõn da
kaynaklarõnõ etkin ve verimli kullanmasõnõn önkoşullarõndan birisi gibi ortaya
çõkmaktadõr. Yine bütçenin kurumsal kodlamasõnda gördüğümüz gibi bir genel
müdürlüğün yapacağõ harcamalarõn o genel müdürlük bünyesindeki muhtelif faaliyetlere
nasõl tahsis edildiğini görmek ve her bir genel müdürlüğün performans ve maliyetini
görmek istiyorsak o zaman o genel müdürlüğün bütçesini onun başõndaki adamdam
sormak daha mantõklõdõr. 1050 sayõlõ yasada harcama rol ve sorumluluklarõ performans
açõsõndan bu kadar net tanõmlanmamõş durumdaydõ.
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Harcama yetkilileri harcama talimatlarõ vererek bir taahhüde girişirken talimatlarõnõn
bütçe ilke ve esaslarõna diğer mevzuata uygun olmasõndan sorumludurlar. Harcama
yetkilileri bir taahhüde girişmeden önce bütçelerinde o taahhüde ait ödenek olup
olmadõğõndan da sorumludurlar.. Harcama yetkilileri bu doğrultuda yeni sistemde artõk
bakan karşõ değil kurumun üst yöneticine karşõ sorumludurlar. Yasa hükümlerine göre
harcama yetkilileri sadece verdikleri harcama talimatlarõnda yukarõda belirtilen hususlarõ
(mevzuata uygunluk ve ödeneklerin etkili, verimli ve ekonomik kullanõmõ) araştõrmakla ve
sağlamakla yükümlüdür. Yani Harcama yetkilileri aynõ zamanda kendi birimleri için
tahsis edilen kaynaklarõn harcanmasõ için talimat vermeye yetkili olduklarõ için bunun
mevzuata uygunluğu kadar etkin ve verimli kullanõlmasõndan da sorumludurlar. Böylece
harcama yetkilisinin verdiği talimatlar ve girişilen yükümlülükler konusundaki
sorumluluğu harcama sürecinin her aşamasõndan sorumlu olmak şeklinden ziyade sadece
verdiği harcama talimatõnõn mevzuata uygunluğu ile etkinlik verimlilik sorumluluğu
olarak anlaşõlmalõdõr.Bu tür sorumluluk 5018 in önemli bir özelliğidir. Zira 1050 sayõlõ
kanunda yer alan ita amirleri (yeni kanunda fonksiyon olarak harcama yetkilisine tekabül
eden) mali sorumluluğa sahip değildiler. İta amirlerinin önüne taahhüde girişilmesi ve
bilahare ödemenin yapõlmasõna kadar geçen süreç içinde attõklarõ imzalardan dolayõ
sorumluluklarõnõn olmamasõ onlarõn yerine mevzuata uygunluk ve belge sõhhatõnden
tahakkuk memurlarõ ve saymanlarõn sorumlu tutulmasõ 1050 sayõlõ kanunun önemli bir
özelliğidir. Bu sorumluluğa mali sorumluluk adõnõ veriyoruz. Zira bu sorumluluk sayõştay
nezdinde yapõlan ödemeden dolayõ zimmet-tazmin-beraat yargõlamasõ sürecine tabi olan
bir sorumluluktur. İta amirleri ancak “deruhte-i mesuliyet = sorumluluk yüklenimi” adõ ile
bilinen durumlarda (MUK Md.13) mali olarak sorumlu tutulmaktadõrlar. Bu da saymanõn
mevzuata aykõrõlõk nedeni ile ödeme yapmaktan çekinmesi durumunda ita amirinin yazõlõ
onayõ ile sorumluluk almasõ haline verilen addõr. Bunun dõşõnda 1050 sayõlõ yasa ita
amirine başkaca bir sorumluluk yüklememiştir. (Ödemenin yapõlmasõ ile ilgili verdiği bazõ
onaylar hariç) . Şimdi getirilen sistem ile harcama yetkilileri de diğer görevlilerle
birlikteverdikleri harcama talimatõndan dolayõ mali sorumluluğa ortak olmaktadõr.
Kuşkusuz ülkemizde genel müdürlükler, bağõmsõz daire başkanlõklarõ gibi kendilerine
ödenek tahis edilecek makamlarõn günlük yoğun iş ve imza sürecinde bu tür mevzuata
uygunluktan doğan sorumlu tutulmalarõ halinin ne ölçüde işlerlik kazanacağõ da karmaşõk
bir görüntü arzetmeye namzettir. Bu konuda dikkat çekeceğimiz bir husus da herhamngi
bir harcama talimatõna dayanmayan personel tedavi gibi rutin harcamalarda harcama
yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalamasõ mali sorumluluk yaratmaz.Harcama
yetkililerinin mali sorumluğu onlarõ Sayõştay karşõsõnda da sorumlu tutmaktadõr ki; bu
1050 deki ita amirliği sorumluluğundan daha geniş bir sorumluluk olarak nitelendirilebilir.
Bu şekilde ayrõntõlõ olarak ele aldõğõmõz giderlerin taahhüdü ve sorumluluk mekanizmalarõ
aşamasõndan sonra ikinci aşama taahüde girişilen harcamanõn gerçekleştirilmesidir.Bu da
bizi ikinci aşamaya yani giderlerin tahakkuku konusuna getirmektedir.
b. Giderlerin tahakkuku- Tahakkuk memurlarõ-gerçekleştirme görevlileri: Bir
giderin taahhüdüne örnek olarak ita amirinden veya harcama yetkilisinden
alõnan bir onayla yol yapõmõ için ihaleye çõkõlmasõ izni alõnmasõnõ örnek
gösterirsek, yol yapõmõ için ihalenin yapõlmasõ, işin verilmesi, hakedişlerin
düzenlenmesi, belgelerin konrol edilmesi ve sonuçta giderin hak sahibine
(burada yol yapõm müteahhidine) ödenmesi aşamasõna getirilmesine “tahakkuk
işlemi diyoruz.” Taahhüd ile bir harcama yapma yükümlülüğü yaratõlõrken
bundan herhangi bir nedenle geri dönmek mümkündür. Örneğin ihaleye çõkma
onayõ alõnmõşken bunun iptali gibi. Tahakkuk da ise işlemin geri döndürülmesi
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sözkonusu değildir. Zira devlet için bir iş yapõlmõş, bir mal teslim alõnmõş, bir
hizmet gördürülmüş ve bunlarõn hepsi usule ve kanuna uygun ise devlet adõna
bir borç gerçekleşmiş demektir. Yani bir taahhüd bir yükümlülük sözü ise
tahakkuk o yükümlülüğün kabulü ve karşõ tarafõn hakkõnõ teslim demektir.
Tahakkuk işlemi 1050 sayõlõ yasanõn 8 inci maddesi ile tanõmlanan gider
tahakkuk memurlarõnca( kõsaca tahakkuk memuru) tarafõndan yerine getirilirdi.
Buna göre “ kanunlara ve tüzüklere uygun olarak devlet gelirlerini tahakkuk
ettirip tahsil edenlere gelir tahakkuk memuru, devlet giderlerini mevzuata
uygun olarak tahakkuk ettirenlere ise masraf tahakkuk memuru denir.”
MUK’un 22 maddesi ise tahakkuk memurlarõnõn mali sorumluluğunu düzenler.
Buna göre tahakkuk memuru ödeneklerin zamanõnda ve yerinde
kullanõlmasõndan, programlanmõş hizmetin zamanõnda yerine getirilmesinden
de sorumluydular. Tahakkuk memurlarõnõn sorumluluğuna ödemelerin
yapõlmasõna gerek gösteren (örneğin ihale komisyonu raporu, keşif tutanağõ,
müfettiş raporu gibi) belgeleri düzenleyenler ve imzalayanlar de ortak olurlar.
Tahakkuk memuru görüldüğü gibi bir işin yaptõrõlmasõ, ihaleye çõkõlmasõ, mal
ve hizmetin teslim alõnmasõ, bütün bunlarõn belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin (tahakkuk müzekkeresi) hazõrlanmasõ ile görevlidirler. 5018
sayõlõ yasa ile tahakuk memurlarõnõn fonksiyonlarõ gerçekleştirme görevlileri
tarafõndan yapõlacaktõr. 5018’in giderin gerçekleştirilmesi başlõklõ 33üncü
maddesine göre “ giderin gerçekleştirilmesi için mal veya hizmetin belirlenmiş
usul ve esaslara uygun olarak alõndõğõnõn veya gerçekleştirildiğinin
görevlendirilmiş kişi ve komisyonlarca onaylanmasõ ve gerçekleştirme
belgelerinin düzenlenmiş olmasõ gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama
yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalamasõ ve tutarõn hak sahibine
ödenmesiyle tamamlanõr. Gerçekleştirme görevlileri harcama talimatõ üzerine
;işin yaptõrõlmasõ , mal veya hizmetin alõnmasõ, belgelendirilmesi ve ödeme
için gerekli belgelerin hazõrlanmasõ görevlerini yürütürler. Bu açõdan gider
sürecinin merkezinde gerçekleştirme görevlileri yer alõr. Bir harcamaya gerek
gösterenden başlayõp, ihale, muayene, kabul komisyonlarõnda görev alanlar
dahil işin ve harcamanõn her aşamadaki belge ve evrak tanziminde görev
alanlarõn her biri birer gerçekleştirme görevlisidir. Gerçekleştirme görevlileri
bu kanun çerçevesinde yapmalarõ gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.” Şu
farkla ki; herkes kendi yaptõğõ işlemden kaynaklanan kamu zararõ başta olmak
üzere, bir önceki aşamadaki işlemden kaynaklanmakla beraber bir sonraki veya
aşamalarda gerçekleştirme görevlileri tarafõndan ortaya çõkarõlabilecek nitelikte
olup tesbit edilemeyenler dahil sebep olma sorumluluğu çerçevesinde oluşan
kamu zararõndan sorumludur. Bu anlamda 1050 sayõlõ yasaya oranla daha geniş
bir sorumluluklarõnõn olduğu söylenmekteyse de (Bkz KESİK S.235);
uygulamada gerçekleştirme görevlilerinin (realization officers)
sorumluluklarõnõn pek de 1050 den farklõlõk göstermediği görüşündeyiz.
Burada da gerçekleştirme görevlileri görevleriyle sõnõrlõ olmak üzere mali
sorumlu olarak Sayõştaya karşõ sorumludurlar. Bu sorumluluklarõn Sayõştay
tarafõndan nasõl değerlendirileceği ve sorumlularõn tesbiti kanunun uygulandõğõ
2006 yõlõ hesaplarõnõn denetim yõlõ olan 2007 içindeki uygulamalarda kendisini
belli edecektir.
Harcama yetkilisince (ita amirince) harcama talimatõ ile girişilen taahhüd,
gerçekleştirme görevlisince (tahakkuk memurunca) giderin hak sahibine

38

ödenme aşamasõna getirilmesi ile tahakkuk ettirilen harcamanõn ilgiliye
ödenmesi aşamasõna gelmiş bulunuyoruz.
c. Giderin Ödeme Emrine Bağlanmasõ ve Ödeme : Muhasebe yetkilisi-sayman:
Giderlerin gerçekleştirilmesi için harcama talimatõnõ başta veren harcama
yetkilisinin ödenme aşamasõna gelen giderin ödenmesi için bir ödeme emri
belgesi imzalamasõ gerekir.Ödeme emri aslõnda eskiden adõna “tahakkuk
müzekkeresi ve ödeme emri belgesi” denilen bir belgeye tahakkuk memuru ve
ita amirinin imza atmasõ ile (Tahakkuk müzekkeresi formunda saymana
ödeyiniz talimatõ içeren kutucuğa atõlan imza gibi ) gerçekleştirilirdi. Ödeme
emri 5018 sayõlõ yasada da benzer şekilde düzenlenmektedir. Bu emir eskiden
saymana yeni yasada ise muhasebe yetkilisine ödeme yapõlmasõ için gerekli
bütün evrakõn altõna bağlandõğõ tüm kanõtlayõcõ belgeler ( evrak-õ müsbite) ile
ödemenin harcama kodunun (kurumsal, fonksiyonel, finans tipi kodlar ve
ekonomiik kodlar) yer aldõğõ bir talimat olarak ele alõnmalõdõr. Bu şekilde
kendisine gelen bir tahakkuk müzekkeresi ve ödeme emrinde yazõlõ meblağõ
hak sahibine ödeyecek olan kişiye 1050 sayõlõ yasada sayman veya -muhasip
denirdi. 1050 sayõlõ yasada ise bu kişiye muhasebe yetkilisi denmektedir.
1050 sayõlõ yasa daha ilk maddelerinde giderlerin yapõlmasõndan sorumlu
aktörleri sõralarken saymana özel bir önem atfetmiştir. Buna göre MUK 9
maddesi saymanõ (muhasip) şöyle tanõmlar :” gelirleri toplama, paralarõ ve
mallarõ saklama , giderleri hak sahiplerine ödeme ve teslim ve bu işlere ilişkin
türlü yazõşmalarla buna bağlõ ayni ve nakdi bütün mali işlemleri yapan ve
sayõştaya yönetim dönemi (zaman-õ idare) hesabõ verenlere sayman denir.”
Saymanlar eski sisteme göre Sayõştaya zamanõ idare hesabõ vermek ile
yükümlü olduklarõndan ita amiri ve tahakkuk memurundan farklõ bir
statüdedirler. Saymanlar herşeyden önce maliye bakanlõğõnõn o kurumdaki
elemanlarõdõr. Atanmalarõ Maliye bakanlõğõnca yapõlõr.Bu saymanlara kanunsuz
ödeme emirlerine karşõ bir direnme ve özerklik imkanõ sağlar. Bir yerde
saymanlõk kurulmasõ maliye bakanlõğõnõn yetkisindedir ve hem merkezde hem
de taşrada o yörenin veya kuruluşun iş hacmine göre saymanlõk kurulup
kurulmamasõ maliye bakanlõğõnõn takdirindedir. MSB saymanlõklarõ (I ve II
sayõlõ) , Okullar saymanlõğõ gibi saymanlõklar özelliklerinden dolayõ bu tür
saymanlardõr. Bazen illerde tek bir saymanlõk kurulurken, ilçelerde saymanlõk
fonksiyonunu hem vergi toplayan hem de harcama yapan mal müdürlükleri
üstlenir. Saymanlarõn Maliye Bakanlõğõnca atanmasõnõn tek istisnasõ Hazine
Müsteşarlõğõ bünyesindeki İç Ödemeler, Dõş Ödemeler ve devlet Borçlarõ
saymanlarõnõn Hazine mensubu olmasõdõr. Bunlar geleneksel olarak Hazine
memurlarõ arasõndan atanõrlar ve bunun nedeni ve gördükleri iş açõsõndan hem
nakit hem de borç yönetiminin işlevlerini yerine getirmeleri nedeni ile
uzmanlõk gerektiren bu saymanlõklara dõşardan pek atama yapõlmak
istenmemesindendir.
MUK döneminde sayman tahakkuk memurunun düzenlediği evrakõn
sihhatõnden de sayõştaya karşõ tahakkuk memuru ile birlikte mali sorumluydu .
Bu açõdan ödeme evrakõnda maddi hata olup olmadõğõ, evrakõn mevzuata
uygunluğu, bütçede tertibinin olup olmamasõ da sayman sorumluluğu
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altõndaydõ. Saymanõn sayõştaya karşõ sorumluluğu “bidayetten zimmetkarlõk”
denilen bir kavramla ilgilidir. Buna göre bizim sayõştay sistemimizde sayman
suçlu ve sorumlu olmadõğõnõ isbat zorundadõr. Yani görevi süresince baştan suç
işlemiş olarak (zimmetkar) addedilir ve aklanmasõnõ isbat (beraat) saymana
düşer. Sayõştay sistemimiz hesaplarõnda sorun olan saymanõn zimmet,tazmin
gibi yaptõrõmlara maruz kalmasõnõ sorun olmayan saymanlarõn da beraat
etmelerini sağlayan bir yargõlama hukukuna sahiptir.
Saymanlarõn kendi kasalarõ vardõr ve küçük miktarlarõ kasadan, büyük
miktarlarõ ise çek keserek bankacõlõk sisteminden (Merkez bankasõ ve kamu
bankalarõ üzerinden ) yaparlar. İta amirinin deruhte-i mesuliyet hali dõşõnda
sayman neredeyse herşeyden sorumludur.
Saymanõn tahakkuk memuru ile birlikte mevzuata uygunluk dahil herşeyden
sorumlu olmasõ ita amirinin ise belli durumlar dõşõnda sorumlu olmamasõ MUK
uygulamasõnda eleştirilen bir şeydi. Özellikle ita amirlerinin sözlü emir vererek
bazõ harcamalara girişmesi, saymanlarõn her zaman deruhte-i mesuliyet
isteyecek cesareti gösterememeleri bazõ durumlarda sayman ve tahakkuk
memurunun haksõz yere mağduriyetlerine yol açõyordu.
5018 sayõlõ kanun sayman yerine muhasebe yetkilisi (accounting officer)
kavramõnõ benimsemiş olmakla beraber fonksiyon aynõ kalmõştõr diyebiliriz.
KMYKK 61 inci maddesine göre muhasebe yetkilisi “ gelirlerin tahsili,
giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değer ve
emanetlerin alõnmasõ, .... tüm mali işlemlerin kayõtlarõnõn ve raporlanmasõ
işlemlerinin (muhasebe hizmetleri) yapõlmasõndan ve muhasebe kayõtlarõnõn
usulüne uygun, saydam ve erişilebilir olarak tutulmasõndan sorumlu kişiler “
olarak tanõmlanmõştõr. Dolayõsõ ile tanõm açõsõndan MUK ile KMYKK arasõnda
pek bir fark yoktur. Ancak 5018 sayõlõ kanun muhasebe yetkililerinin artõk
yapõlacak giderin mevzuata uygunluğuna bakmayõp sadece 61 inci maddede
sayõlan hususlara bakarak ödemeyi gerçekleştirmesine imkan sağlamõş böylece
muhasebe yetkililerinin yükü biraz hafifletilmiştir. Bu anlamda muhasebe
yetkilisinin mevzuata aykõrõlõk nedeni ile ödemeden kaçõnmasõ ve ita amirinin
deruhte-i mesuliyetini aramasõ gibi uygulamalardan doğan sõkõntõlarõndan da
bir ölçüde kurtulmasõ amaçlanmõştõr. Muhasebe yetkililer buna karşõlõk 34
madde gereğince kamu idarelerinin nakit mevcudu tüm ödemeleri
karşõlõyamamasõ halinde giderleri muhasebe kayõtlarõna alõnma sõrasõna göre
ödemek, vergi, harç ve diğer kesintileri gibi ödemelere de öncelik vermek gibi
sorumluluklar yüklenmişlerdir. Sonuç olarak muhasebe yetkilileri mali
işlemlerin son halkasõnda yer alacaklarõ için incelemeleri gereken hususlar
dõşõnda mevzuata aykõrõlõktan veya ödenek aşõmõndan kaynaklanan kamu
zararlarõndan mali sorumluluklarõ söz konusu olmayacaktõr.
Saymanlarõn (muhasebe yetkilileri) nasõl ödeme yaptõklarõ ve buna ilişkin
nakdin temini konusunu aşağõda Hazine işlemleri bahsinde ayrõntõlõ olarak
inceleyeceğiz. Şimdi niteliklerini ve mali sorumluluklarõnõ tartõştõğõmõz
harcama görevlilerinin hangi mali kontrol düzeni içinde iş gördüklerini
incelemeye başlayalõm. Bunu yaparken yine 1050 ve 5018 karşõlaştõrmasõnõ
yapacağõz.
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d. Ön Mali Kontrol Sistemi: Ön mali kontrol ya da harcama öncesi kontrol mali
işlemlerin sonuçlandõrõlmasõndan önce yürütülen bir kontrol faaliyetidir.
Harcama öncesi (ön) mali kontrol ödenekler, ihale işlemleri, sözleşmeler,
bunlara ilişkin ödemelerle ilgili mali kararlarõn alõnmasõndan önceki tüm
kontrol faaliyetlerini kapsamaktadõr. Ön mali kontrola önleyici mali kontrol adõ
da verilmektedir. Burada temel güdü harcama yapan kuruluşun baştan hata
yapabileceğini varsayarak yapacağõ harcamalarda hatayõ asgariye indirme
kaygõsõdõr. Bunun doğal sonucu harcamacõ kuruluşun atacağõ her adõmõ
önceden merkezi kontrol kuruluşu (Maliye , DPT gibi) olarak adlandõrõlan bu
kuruluşlara sormasõdõr. Bu ise kuruluşun insiyatif almasõnõ önleyen ve onu
sorumluluktan kaçan bir duruma düşüren bir uca sürüklenme riski anlamõna
gelmektedir.
Ön mali kontrol uygulamalarõ kendisini daha çok ön izinler, vize ve tesciller
gibi kontrol araçlarõ ile gösterir. 1050 sayõlõ yasa ve onunla ilgili mevzuat
harcamalar yapõlmadan önce yapõlan ön kontrolün en yoğun uygulandõğõ
dönemlerdir. Mesela her bir bakanlõkta bulunan ve personeli Maliye bakanlõğõ
elemanõ olan Bütçe dairesi başkanlõklarõ zamanõnda ödenekler serbest
bõrakõldõğõnda, ödeme emirleri önce buraya gelir ve burada tekrar bir kontrola
tabi tutulduktan sonra taşraya dağõtõlõrdõ. Aynõ şekilde miktarõ belli bir tutarõn
üstünde olan ihale işlemleri Maliye bakanlõğõ vizesine.ve Sayõştay tesciline
tabiydi. Bu türden harcama yapõlmasõ öncesinde oluşturulan git-gel türü
prosedürleri sonuçta yöneticileri program hedeflerine yönelik harcama yapma
amacõndan uzaklaştõrõr ve sadece mevzuata uymayõ risk almamayõ kendisine
seçen yönetici tipleri yaratõrdõ. 5018 ile birlikte bu anlayõşõn da değişmesi
gerekmekteydi. Bu anlayõşla ön mali kontrol sistemi değiştirildi. Daha önce
getirilen vize ve tescil işlemleri büyük ölçüde kaldõrõldõ. Onun yerine kanunun
ilk şeklinde kurum bünyesinden gelen bir “mali kontrol yetkilisi” mekanizmasõ
yaratõldõ (Md 58’in ilk hali) . Buna göre mali kontrol yetkilisi bir harcamanõn
yapõlmasõndan önce yapõlan işlemi kontrol etmekle görevliydi. Harcama öncesi
kontrol bu açõdan ödenek tahsis edilmesi, yüklenmeye girişilmesi, ihale
yapõlmasõ, sözleşme yapõlmasõ, mal veya hizmetin teslim alõnmasõ ,işin
gerçekleştirilmesi, ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve harcama yetkilisi
tarafõndan alõnacak benzeri mali yetkileri kapsar. Bu açõdan mali kontrol
yetkilisinin vize etmediği bir harcama gerçekleştirilemezdi. Mali kontrol
yetkilisi 58 inci madde kapsamõnda sadece yaptõğõ vizelerden ve verdiği uygun
görüşlerden sorumludur.Bu da yine mali sorumluluk niteliğindedir. Ancak 58
inci maddeden görüleceği gibi 1050 sayõlõ yasa ve onun bir ürünü olan Bütçe
dairesi başkanlõklarõnõn kaldõrõlmasõna ön vize ve tecil işlemlerinin son
bulmasõna rağmen onlarõn yerine çok daha geniş yetkilerle donatõlmõş ön
kontrol yetkisine haiz bir mali kontrol yetkilisinin atanmasõ aslõnda 5018 in
epeyce eleştiri alan bir özelliği idi. Dünyada ve AB de de kalkmaya yüz tutan
bu uygulamanõn önemli bir felsefe değişikliği getirdiği iddia olunan 5018
içinde yer almasõ yine özellikle Maliye Bakanlõğõnda mevcut bir temel içgüdü
ile ilgilidir. O da harcamacõ kuruluşlarõn yanlõş yapmasõnõ baştan önlemek
güdüsü. Aslõnda yeni yaklaşõm harcama sonrasõ denetimin güçlendirilmesini
harcama öncesinde ise yöneticinin mali işlemleri olabildiğince çabuk yaparak
performansa önem vermesini öngördüğü için mali kontrol yetkilisinin bu
süreçte ayakbağõ olmasõ kaçõnõlmazdõr. İşte Aralõk 2005 de TBMM ‘ye sunulan
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5436 sayõlõ yasa ile KMYYK da yapõlan değişiklikle ön mali kontrol yetkilisi
sistemden çõkarõlmõştõr. Bunun yerine ön mali kontrol görevlileri esasõ
benimsenmiştir. Bunlardan birincisi olarak gerçekleştirme görevlilerinin ön
mali kontrolü sağlamasõ söz konusudur. Buna göre ödeme emri belgesi
düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri ödem emri belgesi ve
eki belgeler üzerinden ön mali kontrolü ister istemez yapacaklardõr. İkinci
olarak aynõ işlemin aynõ zamanda kurumun Mali Hizmetler Birimi tarafõndan
da yapõlmasõ mümkündür.Eğer üst yönetici işlemlerin kurumun Mali Hizmetler
Birimince yapõlmasõnõ uygun görmüşse ön mali kontrolün ikinci olarak Mali
Hizmetler Birimi tarafõndan yapõlmasõ gerekmektedir. Öte yandan Maliye
Bakanlõğõ da bu sürece yardõmcõ olamak açõsõndan hangi iş ve işlemlerin mali
Hizmetler Birimi tarafõndan ön mali kontrole tabi tutulacağõna dair
düzenlemeler yapabilir. Ön mali kontrol işlemleri tamamlandõktan sonra
ödeme belgesinin harcama yetkilisi tarafõndan imzalanmasõ gerekmektedir. Ön
mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi danõşma ve önleyici
nitelikte olup mali karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafõndan
uygulanmasõnda bağlayõcõ değildir. Ancak uygun görüş verilmeyen işlemlerin
listelerinin aylõk olarak tutularak üst yöneticiye ve dõş denetim sõrasõnda
sayõştaya verilmesi de gerekmektedir.
2. Ödenek Türleri , Ödenek Aktarmalarõ ve Ödenek Üstü harcama yollarõ :
TBMM den geçen bütçe kanunlarõna bakõldõğõnda kuruluş bütçeleri içinde sadece harcama
kalemlerine tahsis edilen ödenekler olmadõğõ bunun yanõsõra başka ödenek türleri ile bunlar
arasõnda aktarmalar da yapõldõğõ görülmektedir. Şimdi 5018 de ye alan bazõ ödenek türlerine
bakalõm. Yeri geldikçe 1050 sayõlõ yasa ile de karşõlaştõrma yapacağõz.
a. Yedek ödenek: Yedek ödenekler verilmiş ödeneklerin yõl içinde yetmeme
ihtimaline karşõ özellikle Maliye Bakanlõğõ bütçesine konulmuş bulunan
rezervlerdir. Bunlardan maliye Bakanõnõn yetkisinde olmak üzere ödeneği
yetersiz kalan kurumlara aktarma yapõlõrdõ. 1050 sayõlõ yasa dönemindeki
bütçe kanunlarõnda öngörülen yedek ödenekler esas (öz) yedek ödenekler,
personel yedeği ve yatõrõmlarõ hõzlandõrma ödeneği idi. Buna göre personel
yedeği baştan yetmeyeceği bilinen personel ödeneklerinin iktidarõn da memur
maaşlarõna her an zam yapma arzusunu da karşõlamak üzere tutulan
ödeneklerdi. Yatõrõmlarõ hõzlandõrma ödeneği de ya mevcut yatõrõmlara destek
olmak üzere , ya da plan bütçe komisyonu üyeleri arasõnda üleştirilen yeni
yatõrmlarõn getireceği yüke karşõlõk olma üzere tutulurdu. Eski sistemde yedek
ödenekğin herhangi bir snõra tabi olmasõ sözkonsus değilken 5018 yedek
ödeneklerin toplam bütçenin % 2sini geçmeyeceği hükme bağlanmõş aynõ
zamanda Maliye Bakanõnõn bütçe yõlõnõn bitiminden sonra iki hafta içinde
yedek ödeneğin durumunu kimlere ne kadar aktarma yapõldõğõnõ da kamuoyuna
açõklamasõ hükme bağlamõştõr.
b. Ek ödenek: Buna olağan üstü ödenek de denir ve doğal afetler, ulusal
güvenliğin tehlikeye girmesi gibi olağan üstü durumlarda TBMM den alõnacak
yetki ile bütçeye ödenek eklenmesi şeklinde uygulanõr. Eskiden normal
bütçede yer alan ödeneklerin yetmemesi durumunda yedek ödenekten de
aktarmalarõn bittiği anlarda hala ek ödenek ihtiyacõ varsa bunun karşõlõğõnda
gelir gösterilmek suretiyle yani bir açõğa meydan vermeden TBMM den ek
ödenek alõnmasõ yoluna gidilebilirdi. Aslõnda ek ödenek ihtiyacõnõn bütçelerin
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samimi yapõlmasõ yani bütçeleri küçük gösterme gibi yollara ve ödenek
tahminlerini bilinçli olarak aşağõda tutma gibi yönetmlere sapõlmadõğõ sürece
sadece olağanüstü durumlara münhasõr olmasõ beklenir. Örneğin doğal afet,
seferberlik, ekonomik kriz gibi beklenmedik durumlar sonrasõnda mevcut
bütçede ortaya çõkan ödenek ihtiyacõ için TBMM’ye gidilerek ek ödenek
alõnmasõ (ek bütçe) anlaşõlabilir bir durumdur. Ancak zaman içinde ek ödenek
alõnmasõ ve ek bütçe çõkarõlmasõ bütçelerin gerçekçi ve samimi yapõlmamasõnõn
bir sonucu olarak ortaya çõktõ. Hatta bazõ durumlarda bütçede ödenekler
aşõldõğõ halde ek bütçe çõkarõlmasõ yoluna bile gidilmedi. Çeşitli kanunlarla
veya Muhasebat yönetmeliklerindeki hükümlerle hükümetler ödenek üstü
harcama yapma yetkisi (Kutu: 7) ve ödenek ekleme yetkisi verilerek ek bütçe
çõkarõlmamasõ yolu benimsendi. Ancak buna rağmen ek bütçe çõkarõlmasõ
ihtiyacõ doğduğunda ise, karşõlõğõnda gelir yaratõlmasõ yerine ortaya çõkan
açõğõn “ikrazla” yani borçlanma ile karşõlanacağõ yolunda hükümler yaratõldõ .
Böylece bütçeler kimsenin itimadõnõn kalmadõğõ dökümanlar haline geldi. 5018
sayõlõ yasa ilk çõktõğõnda mevzuatta hükümetlere ödenek ekleme yetkisi veren
bir çok madde temizlendiği için hükümetlerin ihtiyaç duyduğunda ek ödeneğe
gitmeleri dõşõnda başka bir yol kalmamõş bulunmaktadõr. Fakat bu yasa henüz
tam yürürlüğe girmeden dahi devletin birikmiş bazõ harcamalarõnõn ödeneksiz
de olsa yapõlmasõna imkan veren ve eskiye dönüş anlamõna gelen düzenlemeler
yapõlmaya başlanmasõ da siyasetçinin aşõrõ harcama güdüsünün (temel içgüdü)
hala devam ettiğini göstermektedir.
Kutu 7: Harcamalar Ödeneği Nasõl Aşar ? – Yaratõcõ Muhasebe Oyunlarõ
Bütçe uygulamasõ esasõnda Meclisten alõnan yetkinin uygulamada aşõldõğõ bir
süreçtir. Dolayõsõ ile hükümete ve özellikle Maliye Bakanõna ihtiyari yetki
kullanma konusunda geniş imkanlar tabõr. Bu aşma bütçenin kendi içinde, o
olmazsa muhasebe oyunlarõ ile o da yetmezse alenen yapõlõr ve daha sonra
TBMM bu aşmalara onay vermek durumunda bõrakõlõr. Yani bütçede
ödenekler bazen normal bazen de yaratõcõ yollarla aşõlõr. Normalde hem 1050
sayõlõ yasada hem de 5018 sayõlõ yasada ödeneklerin aşõlmasõnõ önleyen
hükümler vardõr. (Anayasada da bu konuda hüküm vardõr. Hatta anaysada
harcanabilecek miktar sõnõrõnõn Bakanlar Kurulu kararõ ile dahi
aşõlamayacağõna dair hükümler konulmuştur. Dolayõsõ ile ödenek üstü harcama
ancak meclisten yetki alõnõrsa mümkün olur.)
1050 Md. 45 “ devlet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar her yõl bütçesine
konan ödenekle belirlenir.”
Md. 50 “ bakanlar bütçe ile verilen ödeneklerden fazla yüklenme ve
harcamalarda bulunamayacaklarõ gibi bu ödeneklerini özel gelirle de
çoğaltamazlar”
Md. 82 “ ödenek yetersizliği, atama ve çalõştõrmalarõn kadro üstünde
olmasõ vb... durumlara ait verile emirlerinin ödenmesine saymanlar
zorlanamaz”
1050 sayõlõ yasadaki ve Anayasadaki bu ve buna benzer hükümlere rağmen
ödenek üstü harcamalarõn yapõldõğõ bir gerçektir. Bunun mekanizmalarõ 1050
sayõlõ kanun uygulamasõnda şu şekilde oluşturulmuştu.
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i. Normal Yollar: Bunlar aslõnda ödenek aktarmalarõ yolu ile yetmeyen
ödeneklerin üstüne ödenek ekleme yollarõdõr. Dolayõsõ ile yõl içinde yeterli
olmayacağõ anlaşõlan ödeneklerin toplam ödenek tavanõ içinde kalõnarak
karşõlanmasõ amacõnõ taşõr. Genelde masum bir yoldur. Ancak bütçe kanunlarõ
ile Maliye Bakanõna verilen yetki geniş ise rant dağõtõmõna da elverişlidir.
ii. Gözyumulan yollar: Bazõ hallerde ödenek üstü harcama yapma etkisi
yasadan gelir. Sayõştay bunlarõ yasal giderler olarak kabul eder. MUK
48.maddeye göre bazõ ödenek türlerinin ödeneğinin yetmemesi halinde bunlarõ
ödemeye Maliye Bakanõ yetkilidir. Örneğin Mahkeme harçlarõ, geri verilecek
paralar (vergi iadeleri gibi), kamulaştõrma bedellerinde mahkeme kararõ ile
öngörülenden daha fazla ödeme yapõlmasõ gibi. Bu yolla oluşacak ödenek
farkõ kesin hesapta gösterilir ve gerek görülürse mütemmim ödenek yolu ile
TBMM bu harcamalar için sonradan izin vermiş sayõlõr. Buna karşõlõk yasada
açõkça yazmasa da bizim sistemimizde personel harcamalarõ da ödeneği bitse
bile gider olarak yazõlmaya ve ödenmeye devam edilirdi. Zira maaş
ödenememesi ciddi bir sorun olarak kabul edilirdi.
iii. Cin fikirli yollar : Bu yöntem bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabõ
olarak bilinen bir hesap yolu ile yapõlõrdõ. Bu hesap muhasebat yönetmeliğinde
yer alan ve uzmanõ dõşõnda başka kimsenin pek anlayamadõğõ bir tarzda çalõşan
bir hesaptõr. Bu hesapla ödenmesi gerekli olup da yõlsonuna doğru ödeneği
biten bazõ ödemeler (özellikle 1050 /48.maddede sayõlanlar) bütçe gideri
sayõlmadan avans ödemesi olarak yapõlõr ve daha sonra ek bütçe alõnõrsa oradan
alõnmazsa bir sonraki yõl bütçesinin ilgili ödeneğinden bu harcama mahsup
edilip gider yazõlõrdõ. Bunun sakõncasõ uygulamada sadece 48inci madde
ödemeleri değil giderek muhasebat yönetmeliğine konan genişletici
hükümlerle diğer bazõ harcamalarõn (özellikle de borç faizi) bu yolla ödeneksiz
yapõlmasõ oldu. Bu hem mali saydamlõk açõsõndan hem de mali disiplin
açõsõndan oldukça sakõncalõ bir uygulama iken 2002 yõlõndan sonra uygulama
alanõ biraz kõsõtlanmakla beraber yine de yürürlükte kaldõ.
Bu alandaki bir diğer uygulama da dõş proje kredileri ile finanse edilen
harcamalardõr. Bu kredilerin karşõlõğõ yapõlan ödemeler de uzun süre maliye
bakanlõğõnca ödenek kaydedilmeden yapõlmõş ve bütçe hespalrõna
yansõtõlmamõştõr.
5018 sayõlõ yasa 1050 sayõlõ yasa uygulamasõndan kaynaklanan bu türden
ödenek üstü harcama yapõlmasõnõ engellemeye ve tersine davranõşõ yaptõrõma
bağlayan hükümler içermektedir.
Md 20 d : “ kamu idareleri bütçelerinde yer alan ödenekleri dõşõnda harcama
yapamaz.
Md 70 : “ Ödenek üstü harcama – Kamu zararõ oluşturmamakla birlikte
bütçelere....aykõrõ olarak ödenek miktarõnõ aşan harcama talimatõ veren
harcama yetkililerine ----- kadar para cezasõ verilir.”
Bu suretle ödenek üstü harcamaya sõnõr ve yaptõrõm getirmeye çalõşma çabasõ
içinde olan KMYKK da da son zamanlarda ödeneksiz harcama yapõlmasõna
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yol açan delikler açõldõğõna daha önce değinmiştik. Ancak 5018 sayõlõ yasanõn
34 üncü maddesinde sonradan aypõlan bir değişiklikle bu konuda ödenek sütü
harcama yapõlmasõna yönelik olarak ciddi bir delik açõlmõştõr. Bütçeleştirilecek
Borçlar Hesabõ (323 sayõlõ hesap) ile de ilişkilendirilen bu yol ile bir harcama
talimatõna dayanmayan (özellikle sağlõk harcamalarõ) işlemler nedeni ile
biriken yükümlülükler özelikle 2005 yõlõnda çoğalõnca bunlarõn hepsinin yõl
içinde ödenmesi bütçe ödeneklerini aşan bir durum göstermeye başlamõştõr.
IMF ye verilen sözler çerçevesi içinde bütçe açõğõnõ daha küçük gösterme
amacõ ile yasada bir değişiklik yapõlarak bu yükümlülüklerin 323 sayõlõ hesap
altõnda toplanõp “ödenek oldukça” gider yazõlmasõ yani harcama ertelemesi
yolu ile bir sonraki yõla aktarõlmasõ ile içinde bulunulan yõl bütçesinin küçük
gösterilmesi yoluna başvurulmuştur. Bu da yeni yasada dahi getirilen
sõnõrlayõcõ hükümlerin hükümetler tarafõndan nasõl geçersiz kõlõnabileceğini
gösteren önemli bir örnektir.

c. Örtülü Ödenek: Bu ödenek türü ağõrlõklõ olarak gizlilik yönü ağõr basan
devletin istihbarat hizmetlerine, sosyal ve kültürel bir takõm faaliyetleri ve
“olağanüstü hizmetler” ile ilgili faaliyetlerine yönelik olarak hem 1050 sayõlõ
yasada (Madde 77) hem de 5018 sayõlõ yasada (Md 24) benzer şekilde yer
almõştõr. 27 Mayõs İhtilalinden sonra dönemin iktidarõnõn Yassõada’da
yargõlanmasõndan, 1990lõ yõllarõn sonunda Parsadan olayõna, halterci Naim
Süleymanoğlunun Bulgaristandan getirtilmesine kadar bir çok siyasi, güncel
ve istihbari olay nedeni ile dikkati çeken örtülü ödenek (tahsisat-õ mesture)
harcama usulleri açõsõndan da normal ödeneklerden farklõdõr. Öncelikle örtülü
ödenek 1050 sayõlõ yasada sadece Başbakanlõk bütçesinde yer alõrken şimdi
istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idareleri bütçelerine de konmuş
bulunmaktadõr. Buna karşõlõk eskiden bu hüküm Başbakanlõk bütçesinde örtülü
ödenek, Emniyet ve Jandarma bütçelerinde de haber alma ödeneği olarak yer
almaktaydõ. 1050 sayõlõ yasaya göre bu ödenek türlerinden yapõlan harcamalar
Başbakan, Maliye Bakanõ ve sorumlu bakan tarafõndan imzalanmõş
kararnameye istinaden tahakkuk ettirilirdi. KMYKK 24 üncü maddesi de
benzer harcama usullerini benimsemiş görünmektedir. Bu ödenekler
Başbakanõn ve ailesinin kişisel ihtiyaçlarõ ve siyasi partilerin idare, propoganda
ve seçim ihtiyaçlarõnda kullanõlamaz. 1050 den farklõ olarak 5018 sayõlõ yasa
örtülü ödenek toplamõnõn genel bütçe başlangõç ödeneklerinin binde ikisini
geçemeyeceği hüküm altõna alõnmõştõr.(BU BÖLÜMDE DÜNYADA GİZLİ
ÖDENEK UYGULAMALARI DA AYRICA ANLATILACAKTIR)
d. Ödenek aktarmalarõ: Ödenek aktarmalarõ diğer vesilelerle belirttiğimiz gibi
Maliye Bakanlarõnõn uygulamada Meclisten alõnan yetkiyi ihtiyari bir biçimde
kullanmasõnõn en önemli araçlarõndan birisidir. Ödenek aktarmalarõ iki türde
olur. Bunlardan birisi iki kurum bütçesi arasõnda ödenek aktarõlmasõdõr. Bunun
kural olarak yasa ile yapõlmasõ gerekir (1050 Md 56 ve 5018 Madde 21). Zira
TBMM bütçeyi her bir kurum için ayrõ ayrõ onaylar ve bu nedenle harcama
yetkisinin ödenek aktarmasõ yolu ile değiştirilmesi yine yasa ile olmalõdõr.
Buna karşõlõk bir kurumun kendi içindeki ödenek aktarmalarõ 1050 sayõlõ
yasada Maliye Bakanõnõn iznine tabi iken, 5018 sayõlõ yasa kurum
yöneticilerine bu konuda bir esneklik tanõmõştõr. Buna göre bütçe kanununda
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aksi belirtilmedikçe kurum yöneticileri bir ödeneğin % 5 ine kadar bir miktarõ
kurumlarõnõn ihtiyaç duyduklarõ bir diğer ödeneğine aktarabilirler. Mali
disiplinin bir gereği olarak personel ödeneklerinden, aktarma yapõlmõş
tertiplerden, yedek ödenek tertiplerinden aktarma yapõlmõş tertiplere yeniden
aktarma yapõlmasõ engellenmiştir. Bu hususlar dõşõndaki hususlarõn ise Bütçe
Kanununda belirlenmesi esasõ getirilmiştir. Buna karşõlõk 5018 sayõlõ yasayõ
değiştiren ve TBMM de bulunan yasa ile Maliye Bakanõna kurum bütçeleri
arasõnda kanun çõkartmadan da aktarma yapma yetkisi veren bir maddeyi de
içermekteydi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu hükümetin önerdiği bu
maddeyi kabul etmeyerek kanõmõzca Meclisin bütçe hakkõnõ savunan bir tavõr
sergilemiştir.
Buraya kadar bütçe uygulamasõnõ oluşturan ödenek kullanma, harcama yapma konularõnõ yani
ödenek yönetimine ilişkin hususlarõ oldukça kapsamlõ bir şekilde ve 1050 sayõlõ MUK ile
5018 sayõlõ KMYKK açõsõndan karşõlaştõrmalõ olarak ele almaya çalõştõk. Temelde ele
aldõğõmõz konular sõk sõk vurguladõğõmõz gibi yükümlülük yaratma ve giderin ödenme
aşamasõna getirilmesi ile ilgili süreçleri kapsamaktadõr. Bu aşamadan sonra ise tahakkuk etmiş
bu ödemelerin hayata geçirilmesi yani sisteme kan verilmesi ile ilgili süreçleri inceleyeceğiz.
Bu sürece ise Hazine İşlemleri” diyoruz.
Ancak bu konuya geçmeden önce hem ödenek yönetimi hem de Hazine işlemleri ile ilgisi
açõsõndan iki kavrama daha değinmemiz gerekiyor.
Emanetler: Bir bütçe ödeneğinden ödeme emrine bağlanan harcama tahakkuk ettiği andan
itibaren bütçeye gider yazõlõr. Ancak hak sahibine bu ödemenin yapõlabilmesi hemen
olmayabilir. Bunun bir nedeni hak sahibinin talep etmemesi olabilir. Ya da hak sahibi talep
etse bile saymanõn kasasõnda veya hesabõnda para olmayabilir. Dolayõsõ ile nakit yokluğundan
ödeme yapõlamaz. İşte bu türden devlet adõna borç olarak tahakkuk etmiş ancak fiilen
ödenememiş “ ödemeler “ bütçenin emanet dediğimiz sistemi ile bir hesapta “emanet olarak”
tutulurlar. Ne zamanki nakit mevcudu imkan verir, o zaman bu emanetler çözülür ve ödeme
yapõlõr. Sistemimizde bütçe içi ve bütçe dõşõ emanet adõ ile bu türden yaratõlmõş sözleşmeye
dayanmayan borç stoklarõ bulunur ve bunlar yõl içinde bazen ödenerek çözülürler ya da bazen
ödenmeyerek biriktirilirler. Emanet çözülmesi nakden ödeme yapma, emanet biriktirilmesi ise
ödemelerin nakden kõsõtlanmasõ anlamõna gelir.
Avanslar: Önceki bölümlerde devlet adõna bir gider yapõlabilmesi için bir hizmetin alõnmasõ
veya bir malõn teslim alõnmasõnõn önemli olduğunu belirtmiştik. Ancak bu durumda bir
harcama tahakkuk ettirlerek bütçeye gider yazõlõr. Yani ödenek kullanõlõr. Bazõ durumlarda ise
bir işin devlet için yaptõrõlmasõ ön ödeme veya avans dediğimiz sisteme ihtiyaç duyurur.
Örneğin bir okul inşa edecek olan müteahhide işe başlamasõ için avans verilir. Ortada henüz
teslim alõnmõş bir iş yoktur. Dolayõsõ ile bizim sistemimizde ödenek kullnõlarak bir harcama
yapõlamaz. Onun yerine ödenek kullanmadan avans verilerek bir harcama yapõlõr. Daha sonra
iş tamamlandõğõnda bu avans yapõlacak ödemelerden mahsup edilerek kapatõlõr. Bu durumda
avans verilmesi devletin alacağõnõ arttõrõr avansõn mahsup edilmesi ise devletin alacağõnõ
azaltõr. Avans verilmesi bütçeye gider yazmadan harcama yapmayõ, avansõn mahsubu ise bu
tutarõn bütçe gideri olarak yazõlmasõ ama karşõlõğõnda bir nakit hareketin olmamasõ anlamõna
gelir. Emanet ve avans ileride bahsedeceğimiz gibi bütçe ve hazine nakit açõklarõ arasõndaki
farklarõn en önemli nedenlerindendir.
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2. Hazine İşlemleri – Hazine Nakit Yönetimi
Genel Olarak Hazine Kavramõ: “ Hazine yöneticinin kökleridir”- Hazine yöneticinin
gerçek yüzüdür”2
Hazine bütçe uygulamasõnda son derece kilit rol oynayan bir kuruluştur. Zira bütçe
uygulamasõ demek ödeneklerin hayata geçirilmesi, gelirlerin toplanmasõ ve kuruluşlarõn iş
programlarõna göre ihtiyaç duyduklarõ ödemelerin yapõlmasõ demektir. Dolayõsõ ile bütçe
uygulamasõnda devamlõ olarak ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ sorunu vardõr ve Hazinenin görevi bu
ihtiyacõ karşõlamaktõr. İhtiyacõn karşõlanmasõ ise aslõnda bir denkleştirme sorunudur. Ya da
hazine saymanlarõnõn deyimi ile “ekmeği pekmeze denk getirmektir”. Bu denkleştirme işine
biz nakit yönetimi adõnõ veriyoruz. Hazine bu işi yaparken eğer devletin normal gelirleri
giderlerini karşõlõyamõyorsa o zaman borçlanma yapma durumunda da kalabilir. Dolayõsõ ile
Hazine bu borçlanmayõ en uygun vade ve koşulda yapmak durumundadõr. Buna da kõsaca
“borç yönetimi “ adõnõ veriyoruz. Hazinenin nakit ve borç yönetimi kapsamõnda yaptõğõ işlere
de “hazine işlemleri” adõnõ veriyoruz.
Hazine fonksiyonu aslõnda bu ihtiyaçla birlikte bir temsil fonksiyonunu da beraberinde getirir.
Zira devlet adõna gelirlerin toplandõğõ ve harcamalarõn yapõldõğõ yer olarak aslõnda devlet
adõna elde edilen varlõklarõn ve yine devlet adõna girişilen yükümlülüklerin hesabõ hazinede
tutulur. Bu açõdan hazine devletin mali yönden tüzel kişiliğini temsil eder. Bunun anlamõ aynõ
bir şirketin bilânçosunda olduğu gibi devletin de aktifi ( taşõnõr ve taşõnmaz varlõklarõ) , ve
pasifi ( borç ve diğer yükümlülükleri) hazine tarafõndan temsil edilir. Bu açõdan nasõl ki bir
şirketin bilânçosu güçlü ise (varlõklarõ yükümlülüklerini karşõlõyor ve aşõyorsa yani net değeri
pozitifse) o ülkenin yönetimi de o kadar güçlü olur. Aksi halde o ülkenin yönetimi pek de o
ülkenin yöneticilerinin elinde olmaz. M.Kemal Atatürk’ün deyimi ile “ Cumhuriyetin kudreti
her sahada ve milli müdafaa sahasõnda da ihtiyaçlarõnõ karşõlayan Hazinesinin
intizamõndadõr.”3
Bu açõdan Hazinelerin fonksiyonlarõnõ şu şekilde sõralayabiliriz.4
Devletin malvarlõğõnõ temsil etmek. (Ülkemizde bu fonksiyonu taşõnmaz mallar bakõmõndan
Maliye Bakanlõğõ Milli Emlak Genel Müdürlüğü yerine getirir)
Devletin nakit akõmõnõ düzenlemek (Haznedarlõk fonksiyonu)
Madeni para basõmõ (Darphane Hazineye bağlõdõr)
KİT’lerde hazine hissesini temsil (Kamu payõ temsil fonksiyonu-Hazine de KİT Genel
Müdürlüğü vardõr. Özelleştirilecek KİT’lerde bu temsi ÖİB’ye geçer))
Devlet adõna yükümlülük yaratmak ve kamu açõklarõnõ finanse etmek (Borçlanmaya karar
vermek ve uygulamak-Kamu Finansmanõ Fonksiyonu-Hazinede hem bu fonksiyonu hem de
haznedarlõk fonksiyonunu ifa eden Kamu Finansmanõ Genel Müdürlüğü vardõr)
Bu yukarõda saydõğõmõz görevler hazinenin klasik fonksiyonlarõdõr. Devletin ekonomideki
rolüne, uluslararasõ gelişmelere bağlõ olark zaman içinde Hazine fonskiyonlarõna yenileri
eklenmiştir. Modern fonksiyonlar diyebileceğimiz bu fonksiyonlar

2

M.Eğilmez (1995), Hazine ,Tütünbank Yayõnlarõ
1 Kasõm 1936 Meclis açõlõş konuşmasõndan
4
Eğilmez,s.15-16
3
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Dõş ekonomik ve finans işlerini yürütmek (Hazinede Dõş Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
vardõr.)
Uluslararasõ ekonomik kuruluşlarda devleti temsil (HazineninIMF, Dünya Bankasõ, Asya
Kalkõnma Bankasõ, OECD, Avrupa İmar bankasõ gibi pek çok kuruluşta temsilcileri vardõr)
Finans piyasalarõnõ düzenleme (Hazinede Bankacõlõk Genel Müdürlüğü vardõ. BDDK
kurulduktan sonra bir fonksiyon artõk bir Hazine fonksiyonu olmaktan çõktõ)
Görüleceği gibi hazinenin pek çok ve karmaşõk fonksiyonu vardõr. Ülkemizde Hazine
bunlarõn yanõsõra Yabancõ sermaye ve reel sektörün teşvik politikalarõnõ da yönlendirir.
Hazinenin bu işleri yaparken diğer kurumlarla da ilişkisi vardõr.
Gelir İdaresi ile ilişkileri; Hazine gelirlerin toplandõğõ yer olmakla beraber gelir ve özellikle
vergi politikalarõnõn belirlendiği yer olmayabilir. Bunu genellikle gelir idareleri yapar.
Eskiden Maliye Bakanlõğõna bağlõ olan Gelirler Genel Müdürlüğü şimdi özerk olduğu
söylenen Gelir İdaresi başkanlõğõ olarak vergi politikalarõnõ uygulamak ve tahsilâtõnõ
düzenlemekle yükümlüdür. Bunlarõn aldõklarõ kararlar hazinenin nakit akõmlarõnõ etkiler. O
açõdan bu politikalardan hazinenin haberdar olmasõ gerekir. Örneğin yeni vergi konmasõ, vergi
affõ gibi kararlar hazinenin haberi olmadan alõnõrsa ciddi sorunlar ortaya çõkabilir.
Bütçe İdaresi ile ilişkileri; Bütçenin gerek hazõrlanma gerek uygulanma aşamasõnda Hazineye
büyük rol düşer. Hem hazine ödeneklerinin tahmininde (Bütçe ödeneklerinin % 50’ye yakõn
kõsmõ hazineye aittir) hem de bütçe açõğõnõn finanse edilebilir düzeyde tutulmasõ açõsõndan
bütçe hazõrlanõrken Bütçe idaresi ile birlikte çalõşmak durumundadõr.Bütçe uygulamasõnda da
hazinenin nakit planlarõnõn ödeneklerin serbest bõrakõlmasõ ile koordine edilmesi gerektiğini
önceden belirtmiştik.
Bankacõlõk otoritesi ile ilişkileri; Hazine piyasalardan borçlandõğõ için bankacõlõk kesiminin
sõhhati çok önemlidir. Bu açõdan bankacõlõk otoroitesinin (BDDK-TMSF) alacağõ kararlar
Hazine borçlanmasõnõ yakõndan etkileyebilir. Bu açõdan iki kurumun koordineli çalõşmasõ
önemlidir. Bankalarõn zararlarõ bir kriz durumunda Hazinece karşõlandõğõ için Bankacõlõk
kesimi hazine açõsõndan her zaman bir risk olabilir. Bu riskin iyi yönetilmesi için iki kurumun
işbirliği şarttõr.
Merkez Bankasõ ile ilişkiler; Uygulamada Hazine en fazla merkez bankasõ ile işbirliği içinde
çalõşõr. Bu ilişkinin bir boyutu kurumsaldõr. Hazine TCMB de çoğunluk hissesine sahiptir.
Dolayõsõ ile TCMB politikalarõnda söz sahibi olmasõ beklenir. Eskiden daha ağõrlõklõ olan bu
durum 2002 yõlõndaki yeni TCMB kanunu ile değişmiş ve Banka oldukça özerk bir yapõya
kavuşmuştur. Hazine halen Para Komitesinde gözlemci sõfatõ ile temsilci bulundurmaktadõr.
Hazine ile Merkez Bankasõ arasõndaki ikinci ilişki ajanlõk ilişkisidir. TCMB Hazinenin
hesaplarõnõn tutulduğu iç ve dõş borç ödemeleri dahil diğer ödemelerinin büyük bölümünün
yapõldõğõ yerdir.
“ Hazine çiftliğin sahibi ise Merkez bankasõ onun vekilharcõdõr”5
Hazinenin TCMB ile likidite yönetimi açõsõndan yakõn ilişkisi vardõr. Hazine borçlanmasõnõn
piyasalarda para bõrakõp bõrakmayacağõ fazla likiditenin TCMB tarafõndan piyasadan nasõl
çekileceği gibi hususlar iki kurumun koordinasyonunu gerektirir. TCMB nin faiz politikasõ
hazinenin borçlanmasõnõ etkileyebilir. Bu konularda da işbirliği ve bilgi alõşverişi gerekebilir.
Bir diğer boyut döviz yönetimidir. TCMB nin döviz rezervlerinin kompoziyonu (Euro,dolar
Yen vb) ile hazinenin yapacağõ dõş borç ödemelerinin kompoziyonunun uyumlu olmasõ
5

İsmail Türk (1976), Maliye Politikasõ ve Çağdaş Bütçe Teorileri
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açõsõndan iki kuruluşun koordinasyonu (Dõş Borç yönetimi ile döviz rezervi yönetimi ) çok
önemlidir. Hazinenin TCMB nin dözviz rezervlerini dikkate almadan vereceği kararlar ile
TCMB nin Hazineden habersiz yapacağõ dövize müdahaleler dõş borç ödemeleri, dövize
dayalõ diğer bütçe ödemelerini olumsuz etkiler.
Hazine ile TCMB arasõnda eskiden çok önem taşõyan ancak 2002 yõlõnda yürürlüğe giren yeni
TCMB ile yürürlükten kaldõrõlan kõsa vadeli avans (KVA) uygulamasõdõr. Bu basitçe
Hazinenin Merkez Bankasõndan para bastõrõp (senyoraj hakkõnõ kullanarak) nakit ihtiyacõnõ
karşõlamasõ anlamõna gelir. Eskiden Hazine TCMB den bütçe ödeneklerinin % 15 ine kadar
avans kullanabilirdi. Bunun adõna “dalgalõ borç” denirdi. Dalgalõ borç dönemsel olarak gelrin
giderin altõnda kaldõğõ zaman Hazinenin TCMB den para çekip aradaki farkõ ödemesi,
gelirlerin giderlerden fazla olduğu zamanda ise aldõğõ bu borcu TCMB’ye geri ödemesi
esasõna dayanõrdõ. Bu nedenle bu hesaba Hazine Kõsa Vadeli Avans hesabõ adõ
verilmişti.Ancak zaman içinde bütçe açõklarõ arttõkça Hazinenin kõsa vadeli olarak çekip sonra
ödemek için kullandõğõ bu hesap giderek Hazinenin hep para çektiği ama ödemeyi yapmadõğõ
bir yükümlülük haline geldi. Böylece bir anlamda piyasadaki para arzõnõn genişlemesine ve
enflasyona yol açõldõ. 1994 krizinden sonra çõkarõlan bir yasa ile bu avans limiti önce % 12 ye
sonra % 6’ya en sonra da % 3’e düşürüldü. 2002 yõlõnda da tamamen kaldõrõldõ. Kaldõrõlmasõ
özellikle AB süreci açõsõndan da gerekliydi.Zira bugün hiç bir AB ülkesinde bu yola
başvurulmamaktadõr.
Türk Hazinesinin Tarihine kõsa bir bakõş 6
“ Ve Başdeftardar cümle malõmõn nazõrõ olup umur-õ alem ana müfevvazdõr. Anõn izni
olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i Hazine ola “7
“Benim vezirim,
Akçe olsa verir idim, lakin bu makule şeylere sarf itdiğimiz Darphane’nin zuhurat akçesi
ne keyfiyetdeler bilür misin ? Hiç bir akçe koduğumuz yok daima sarf ediyoruz...Miri’den
haremeyn’in alacağõ için üçyüz kise ceb-i hümayunumdan viresin. ...Bundan ziyade
olamaz, zira ceb-i hümayunumda dahi akçe yokdõr8”
Türk hazinesi Osmanlõdan bu yana her zaman nakit sorunu içinde olmuştur. Ancak bilinen
anlamda ilk Hazine örgütlenmesi fatih zamanõnda yapõlmõştõr.Bu dönemde Hazine-i amire
(Devlet Hazinesi) , Hazine-i Hassa (Padişahõn özel hazinesi-ceb-i hümayun), ve Hazine-i
Haremeyn ( harem üyelerine tahsis edilen hazine) olark üç hazine mevcuttu.Bu son iki hazine
bir nevi örtülü ödenek olarak çalõşmaktaydõ.Bunlar hariç tutulacak olursa Fatih döneminde tek
ir devlet hazinesinden bahsetmek mümkündür.17 yy dan sonra Osmanlõnõn duraklama ve
gerileme dönemlerinde savaşlar, isyanlar ganimet düzeninin tõkanõklõğa uğramasõ,
imparatorluğu bir mali bunalõm içine sokmuştur.Bu dönemde Hazine birliğinin parçalnadõğõ
ve ufak ufak hazineler oluştuğu görülür. İrad-i cedid (yeni gelirler ) hazinesi

6

M.Eğilmez (1995) Hazine ve Yavuz Cezar ( 1986 ) Osmanlõ Maliyesinde Bunalõm ve Değişim Dönemi,Alan
Yayõncõlõk .
7
Fatih Kanunnamesinden Defterdarõn padişahõn vekili olduğu ve onun haberi olmadan Hazineye ne bir kuruşun
girmesi ne de çõkmasõnõn mümkün olmayacağõnõn ifadesidir.Bir başka deyişle Hazine birliğinin temelidir.
8

Osmanlõnõn 17 yy.da mali sorunlarõnõn başlamasõndan sonra ”Zamanõn padişahõnõn kendisinden kaynak talep eden
(muhtemelen devlet hazinesinde para kalmadõğõ için padişahõn özel hazinesinden finansman isteyen) vezirine verdiği yanõttõr.
Yine de hareminin hazinesinin ihtiyacõ için kendi özel hazinesinden (ceb-i hümayun) 300 kese vermeye razõ oluyor ama
kendisinde de para kalmadõğõdan da şikayetçi oluyor. Zuhurat Akçesi: Acil ihtiyaçlar için bir kenarda saklanan para.
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Gemi yapõmlarõnõn finanse edilmesi için kurulan tersane hazinesi, hububat alõmlarõnõn
finansmanõ için zahire hazinesi gibi,.Bu şekilde çoğalan hazineler zamanõmõzda görülen bütçe
dõşõ fonlar gibi Osmanlõda da mali disiplini bozmuş ve gelirlerin büyük kõsõmõ devlet
hazinesine girmeden harcanõr olmuştur. Tanzimat ile birlikte bu dağõnõkõğa bir son
verilemsine girişilmiş ve hazine-i maliye (maliye hazinesi) adõ altõnda tek ve merkezi hazine
sistemine geri dönülmüştür. Tanzimat Fermanõ ile birlikte Hazine-i Hassa ve hazine-i
haremeyn kaldõrõlmõş ve padişah ve ailesine devlet hazinesinden maaş bağlanmõştõr.
Cumhuriyet döneminde Haine maliye Bakanlõğõ içinde yer almõştõr. Uzunca bir süre Nakit
İşleri müdürlüğü olarak faaliyet gösteren hazine, daha sonra Hazine genel Müdürlüğü olarak
faaliyet göstermiş. 1960 dan sonra ise Dõşişleri bakanlõğõ bünyesinde yer alan ekonomik
işlerin kendisine bağlanmasõ ile Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarasõ İktisadi İşbirliği
Teşkilatõ Genel Sekreterliği olarak aynõ bakanlõk bünyesinde 1983 yõlõna kadar faaliyet
göstermiştir. Daha sonra Maliye Bakanlõğõndan ayrõlarak Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ
olarak başbakanlõğa bağlanmõş, 1995 yõlõndan itibaren de ayrõ bir Müsteşarlõk olarak
Başbakanlõğa bağlõ ancak Başbakanõn görevlendirdiği bir Devlet bakanõna bağlõ bir
yapõlanmaya gidilmiştir.Bu nedenle bu devlet bakanõ ya ekonomi bakanõ ya da hazine bakanõ
gibi isimlerle adlandõrõlmaktadõr.
Bugün bu ad altõnda bir çok fonksiyonu yürüten Hazinenin en klasik fonksiyonunun nakit
işlemleri olduğunu belirtmiştik. Kamuda para akõmlarõnõn yönetimi anlamõnda gelen bu
fonksiyonu aşağõda inceleyelim.
Hazine İşlemleri- Parasal Akõmlarõn Mekaniği
Hazine devletin gelirlerinin toplandõğõ ve giderlerinin yapõldõğõ yerdir.Nasõl ki bir aile
bütçesinde sürekli olarak eve giren maaş,kira geiri vb ile çocuklarõn okul parasõ, ev kirasõ
araba taksidi ödemek için gelir ile gider arasõnda bir denkleştirme çabasõ varsa aynõ şey devlet
için de sözkonusudur. Evin babasõ şehir dõşõnda okuyan çocuklarõna harçlõk göndermek
isteyecektir. Dolayõsõ ile elindeki paray ihtiyaç duyan ama başka şehirde oturan çocuğuna
yollamanõn hesabõnõ yapacaktõr. Yine eğer maaşõ eline geçmeden daha önceki bir zamanda
ödemesi gereken bir yükümlülüğü varsa aradaki farkõ denkleştirmek için borç bulmak
isteyecektir. İşte aile babasõnõn karşõ karşõya bulunduğu bu soruna denkleştirme sorunu
diyoruz. Bu örnekte olduğu gibi denkleştirme hem yer (çocuğuna para gönderme) hem de
zaman (gelir akõmlarõ ile ödeme akõmlarõ arasõnda zaman uyumsuzluğunu giderme)
bakõmõndan sözkonusudur.İ şte aynõ ihtiyaç yanõ devlet gelir ve giderlerinin yer ve zaman
bakõmõndan denkleştirilmesi olarak klasik hazine fonksiyonu şeklinde karşõmõza çõkar.
1. Zaman bakõmõndan denkleştirme: Devlet hazinesine çeşitli kaynaklardan çeşitli
nedenlerle para akõmlarõ olur. Bunlar vergi gelirleri, taşõnmaz mal kira gelirleri,
devlete ait işletmelerin temettü gelirleri, harçlar,özelleştirme gelirleri vb gibi
olabilir. Bu gelirlerin bir kõsmõnõn tahsil zamanõ bellidir. Örneğin kurumlar
vergisi Nisan ayõndan itibaren üçer aylõk dönemlerle tahsil olunur. KDV
muhtasar beyannameleri her yõn 20sinde yatõrõlõr vb. Bir kõsõm gelirlerin ise ne
zaman ve nasõl geleceği belli olmaz.Bazen beklendiğinden az bazen
beklendiğinden fazla gelir gelebilir. Bazõ gelirlerin akõmõ mevsimsel koşullara
bağlõdõr. Dolayõsõ ile devlet hazinesine gelecek gelirler dalgalõ bir seyir izler.
Buna karşõlõk devletin ödemeleri daha belli ve düzenlidir. Maaşlarõn, borç
ödemelerinin ne zaman yapõlacağõ bellidir.Bunlarõn ertelenmesi genellikle
mümkün olmaz. Buna karşõlõk bazõ harcamalarõ ( mal ve hizmet satõn alõmlarõ)
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dalgalõ bir seyir izleyebilir.Bunlar örneğim emanet yolu ile bir süre
ertelenebilir ama bunlar üzerinde eğer baskõ oluşursa o zaman ödeme yoluna
gidilir.Dolayõsõ ile develtin gelirleri zaman içinde dalgalõ bir seyir izlese de
giderleri daha düzenli yapõlmak durumundadõr. İşte zaman bakõmõndan
denkleştirme gelir ve gider akõmlarõ arasõnda zaman bakõmõndan oraya çõkan
bu dengesizlikleri gidermek demektir. Bunun mekanizmasõ ise nakit
tayõnlamasõ (emanet biriktirme) ya da borçlanma ile hatta ikisi bir arada
kullanõlmak suretiyle olur. Ama temel mekanizma son tahlilde
borçlanmadõr.Zaman bakõmõndan denkleştirmede borçlanmanõn
öngörülebilirliğinin ve devamõnõn sağlanmasõnõn bir aracõ da Hazinenin
kasalarõnda belli miktarda nakit tutmasõdõr. Hazine en az 15 günlük en fazla
1veya duruma göre 2 aylõk ihtiyacõ kadar bir nakdi kasasõnda rezerv olarak
tutup , bu tür zaman uyumsuzluklarõ için hazõrlõklõ olmayõ da bilmelidir.
2. Yer Bakõmõndan denkleştirme-TEK Hazine Hesabõ Sistemi: Bazen zaman
bakõmõndan gelir ve gider akõmlarõnda denkleştirme sorunu olmasa dahi bu
sefer yer açõsõndan denkleştirme sorunu ortaya çõkabilir.9 Örneğin İstanbulda
toplanan nakit gelirler ile yapõlan harcamalar arasõnda bir nakit fazlasõ olabilir.
Hakaride ise toplanan gelirler az harcamalar fazla yani nakit noksanõ durumu
ortaya çõkabilir. Hazinecilik fonksiyonu Istanbul’un fazlasõnõn Hakkariye
gönderilebilmei ve hakkarideki devletin yükümlülüklerinin karşõlanmasõ
anlamõna gelir. Ülkede 81 il ve bu illerin ilçeleri gözönüne alõndğõnda belli bir
anda kamunun gelirleri ile giderlerinin nakit fazlasõ olan yerlerden nakit
noksanõ olan yerlere yönlendirilecek şekilde yönetilmesinin bir sistem
ihtiyacõnõ doğurduğunu söyleyebiliriz. İşte bu sistem 1970li yõllarõn başlarõnda
yaratõlan “Tek hazine Hesabõ Sistemi veya kõsaca Tek Hesap ” olarak
bilinir.Tek Hesap özünde bir taşra hesabõdõr.Hazinenin bir de merkez hesaplarõ
olarak bilinen hesaplarõ vardõr.(Kutu: 8)
Kutu: 8: Hazine Merkez Hesaplarõ
Çeşitli yasalara göre toplanan gelirler hazinenin TCMB de bulunan hesaplarõna girer. Örneğin
İzmit Körfez Vergi dairesine TÜPRAŞ’õn yatõrdõğõ ATV (Akaryakõt Tüketim Vergileri) bu
daire tarafõndan Hazinenin TCMB nezdindeki hesaplarõna aktarõlõr.Hazine ödemelerini de
yine bu hesaptan yapar. Hazinenin TCMB dõşõnda bir de Ziraat bankasõ Ankara Merkez
Şubede tuttuğu hesaplarõ vardõr. Bunlar Ziraat bankasõ kanalõ ile hazinenin yaptõğõ bazõ
ödemeler için tutulur. Örneğin SSK, BAĞKUR transferleri gibi. Bazi gelir tahsilatlarõ
buradaki hesaplara girer.TCMB ve TCZB de tutulan bu hesaplara Merkez hesaplarõ
diyoruz.Bu hesaplarõn belli başlõlarõ şunlardõr.
1. TCMB 410 sayõlõ Hazine cari hesabõ: TCMB de tutulan en işlek Hazine hesabõdõr. Önemli
vergi dairelerinin tahsilâtlarõ buaraya gider. Hazine de buradan memur maaş ödemeleri,
tarõmsal transferler, Merkezde yer alan kuruluşlar (MSB; TBMM ,Başbakanlõk ve DSİ,TCK
gibi diğer devlet daireleri gibi) için ödemede bulunur.
2. TCMB 411 sayõlõ Devlet Borçlarõ hesabõ. İç borçlanma kağõtlarõ satõş gelirleri, döviz
hesabõndan aktarmalar gibi borçlanma hasõlatlarõnõn girdiği, borç ödemelerinin yapõldõğõ ana
hesaptõr.
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Uygulamada yer ve zaman sorunu daima birlikte ortaya çõkar
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3. TCMB 85 sayõlõ Döviz hesabõ : Hazinenin yaptõğõ dõş borçlanmalar buraya girer. Dõş Borç
ödemesi yapõlacağõ zaman buradan döviz bozdurularak 411 sayõlõ hesaba aktarõlõp ödeme
yapõlõr.
4. TCMB Risk Hesabõ: Borç Yönetimi kanununa göre oluşturulan yeni bir hesaptõr. Hazinenin
yüklendiği garantili borçlar buradan ödenir.Bunun karşõlõğõnda kuruluşlardan yapõlan geri
alõmlar da buraya girer.Aradaki fark bütçeden kapatõlõr.
5. TCZB Mevduat Hesabõ: Bir kõsõm vergi dairelerinin tahsilâtlarõ hazinece TCMB yerine
TCZB de tutulur. Bu TCZB ye hen bir nakit desteği anlamõna gelir hem de hesaplarõ burada
tutulan Sosyal Güvenlik kuruluşlarõ başta olmak üzere bazõ ödemeler bu hesaplardan yapõlõr.
Bu hesaplar günlük olarak takip edilir. Kamu kurumlarõnõn da bütün hesaplarõnõn TCMB veya
muhabiri sõfatõyla TCZB de tutulmasõ yasa gereğidir.Buna kamu Haznedarlõğõ ilkesinin bir
gereği diyoruz.
Şimdi TEK hazine hesabõnõn nasõl işlediğine bakalõm. Bunun için önce Merkez ve taşra
kavramlarõ hazine nakit yönetimi açõsõndan ne ifade ediyor önce ona bakmamõz
gerekmektedir. Merkez hazine dilinde Ankarada hazine Müsteşarlõğõnõn Kamu Finansmanõ
genel Müdürlüğü İç Ödemeler saymanlõğõnca izlene 410 sayõlõ hesaba gelirleri yatan vergi
daireleri ile bu hesaptan giderleri ödenen bakanlõk merkez saymanlõklarõnõ ifade eder. Hangi
vergi dairelerinin Merkez, hangi gider saymanlõklarõnõn merkez sayõlacağõna maliye bakanlõğõ
Hazine ile de koordine ederek karar verir. Genellikle önemli gelirleri olan vergi daireleri ile
özelleştirme ve diğer önemli gelirler merkez gelirleri olarak 410 sayõlõ hesaba alõnõrlar. Zira
devletin en önemli ödemeleri de yine merkezden (Kamu Finansmanõ Genel Müdürlüğü)
yapõlõr. (410 sayõlõ hesap 411 ve 85 sayõlõ hesaplarla karşõlõklõ çalõşõr.) . Buna karşõlõk bütün
vergi daireleri ,(Merkez hesaba alõnmayan) , mal müdürlükleri, gider saymanlõklarõ (Merkez
saymanlõklarõ hariç) taşra sayõlõr ve bunlarõn gelir gider hesaplarõ arasõndaki denkleştirme
TEK hesap kanalõ ile yapõlõrdõ.
Eski Sistem
TEK Hesabõn en önemli özelliğinin taşradaki nakit fazla ve noksanlarõnõ yer bakõmõndan
denkleştirmesi olduğunu söylemiştik. Eski zamanlarda katõr sõrtõnda nakit taşõyarak
sürdürülen bu sistem günümüzde ülke çapõnda en çok şubesi olan TCZB aracõlõğõ ile yani
kamu bankacõlõk sistemi aracõlõğõ ile yapõlmaktadõr. Bu hesabõn en belirgin özelliği yer
bakõmõndan denkleştirmenin fiili nakit aktarõmõ yolu ile değil taşrada bir saymanõn hesabõnda
nakit olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn nakit ihtiyacõnõn TCZB aracõlõğõ ile “otomatik ödeme”
yolu ile hesaplarõn yerinde denkleştirilmesidir. TCZB bu otomatik denkleştirmeyi önce
ilçelerdeki şubeleri aracõlõğõ ile ilçe mal müdürlüklerinin hesaplarõnda ilçe düzeyinde sonra il
düzeyinde en sonra da Ankara merkez Şubedeki TEK hesap sistemi üzerinden TCMB
aracõlõğõ ile Hazine ile hesaplaşarak yapmakta ve nihayetinde taşrada ülke düzeyinde bir nakit
fazlasõ varsa bu hazineye aktarõlmakta nakit noksanõ varsa bu zaten TCZB tarafõndan yerinde
karşõlandõğõ için bir anlamda TCZB hazineyi kõsa bir süre finanse etmiş olmaktadõr. Daha
sonra TCZB nin bu alacağõ Hazinenin 410 sayõlõ hesabõndan TCZB’ye ödenmektedir.TEK
Hesapta hazine ile TCZB arasõndaki hesaplaşma Perşembe sabah başlayõp Çarşamba akşamõ
sona eren haftalõk dönemlerle yapõlmaktaydõ.10
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Eskiden TEK hesap sonucu da haftalõk olarak belli olurdu. Soz zamanlarda TEK hesap sonuçlarõ günlük olarak
izlenebilmekte ancak mahsuplaşma yine haftalõk yapõlmaktadõr.
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Bunu bir örnekle açõklayalõm. Örneğin Mardin İlini ve Midyat ve Nusaybin İlçelerini ele
alalõm. Bu iki ilçede yer alan Mal müdürlüklerinin TCZB de birer hesabõ vardõr. Topladõklarõ
gelirler buraya yatar ve ödemelerini de buradan çek yazarak yaparlar. Malmüdürlükleri de
aslõnda sayman fonksiyonu ifa ederler. Aynõ şekilde Mardin ili merkezinde de Mardin İl
defterdarlõğõ vardõr. Yine buradaki vergi dairesine de gelirler yatar ve ödemeler defterdarlõk
muhasebe müdürlüğü aracõlõğõ ile yapõlõr. Şimdi Mardin İlinde nakit hareketlerine bakalõm
Eski Sistemde TEK Hesabõn İşleyişi
Mardin Defterdarlõğõ
Kendi geliri
Kendi Gideri
Nakit Noksanõ
İlçeler Nakit Fazlasõ

- 125
400
550
-150
+ 25

Midyat malmüdürlüğü
- 75
Kendi Geliri
200
Kendi Gideri
275
Nakit Noksanõ
-75
Nusaybin Malmüdürlüğü + 100
Kendi Geliri
Kendi Gideri
Nakit fazlasõ

300
200
+ 100

TCZB Mardin Merkez Şube
+ 125
Defterdarlõk Nakit Noksanõ 150 –İlçeler
nakit fazlasõ 25 arasõndaki farkõ Mardin
TCZB hesapta nakit olup olmadõğõna
bakmaksõzõn finanse etmiş olup TCZB
Hazineden bu il için alacaklõ
TCZB Midyat Şubesi
+ 75
Midyat Mal Müdürlüğünün nakit
noksanõnõ hesabõnda para olup olmadõğõna
bakmaksõzõn karşõlõyor
TCZB Nusaybin Şubesi
100
Nakit fazlasõnõ alõp Merkez Şubede
mahsuplaşõyor.

Taşrada görüldüğü gibi bir saymanõn hesabõnda para olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn TCZB
hazine adõna ödeme yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylece Hazinenin bir yerden bir
yere para aktarmak gibi sorunu olmamaktadõr. Ya da saymanõn nakit fazlasõ varsa TCZB bunu
bir müddet elinde tutmakta ve bunun belki gecelik faiz yolu ile avantajõnõ sağlamakta
gerekiyorsa bu fazlayõ il içinde hesaplar arasõnda mahsuplaşmaktadõr. Yukarõdaki örnekte
TCZB il düzeyinde Mardindeki devlet harcamalarõnõ finanse etmiştir. Dolayõsõ ile Hazineden
alacaklõdõr. Buna karşõlõk örneğin Tekirdağ da devletin tahsilatõ il düzeyinde net bazda olumlu
olmuş ve nette TCZB nezdindeki hesaplar pozitif bakiye vermiş olabilir.Yani bu durumda da
Hazine alacaklõdõr. İşte yurt düzeyinde her ildeki TEK hesap bakiyeleri Ankara daki TEK
Hesapta toplandõğõnda ortaya çõkan net haftalõk sonuç TCZB yi alacaklõ gösteriyorsa bu farkõ
Hazine TCMB deki 410 sayõlõ Hesabõndan TCZB ye öder. Eğer nette Hazine alacaklõ ise o
zaman TCZB bu parayõ Hazinenin 410 sayõlõ hesabõna yatõrõr.
Görüldüğü gibi TCZB Hazinenin belli dönemlerde verdiği TEK Hesap açõğõnõ TCMB deki
ana hesaba devrederken, kenni imkanlarõyla bu açõğõ kapatmakta,bunu Hazineye borç
yazmakta ama karşõlõğõnda bir faiz almamaktadõr. Buna karşõlõk hazinede Ziraat bankasõ
nezdine tuttuğu mevduat hesabõna faiz talep etmemektedir.
TEK hesap böylece yer bakõmõndan denkleştirme işi görürken öte yandan Hazine merkezde
önemli ödemeleri yaparken kendisine TEK hesaptan nasõl bir ek imkan veya yük geleceğini
de hesaplamak ve merkezdeki nakit yönetimini (merkezde yer bakõmõndan bir denkleştirme
sorunu olmadõğõna da dikkat çekelim) zaman bakõmõndan borçlanarak denkleştirirken TEK
hesabõn artõ veya eksisini de borçlanma tutarlarõnõ belirlerken dikkate almak durumundadõr
Dolayõsõ ile bir noktada yer bakõmõndan denkleştirme ile zaman bakõmndan denkleştirme
birbiri ile çok yakõn ilişkili bir görünüme kavuşmaktadõr. Özellikle TCZB’ye verilen görevler
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nedeni ile oluşan görev zararlarõ yüzünden TCZB geçmişte sõk sõk TEK hesap artõ verdiğinde
bunu alamadõğõ göev zararõ alacaklarõ nedeni ile içine düştüğü likidite sõkõntõsõ (bankacõlõk
deyimi ile ankes problemi) yüzünden kendisi kullanõp Hazineye aktarmamõş Hazine bunu son
dakikada öğrendiği zaman borçlanma miktarlarõnõ arttõrmak zorunda kalõp piyaslara daha
yüksek faizödemek durumunda kalmõştõr. Bu tür TCZB’nin görev zararõ alacaklarõnõn da
tetiklediği finansman sorunlarõ 2002 de yapõlan düzenlemelerle Hazinenin Ziraatin bu tür
açõklarõnõ önceden kapatmasõ ile ortadan kalkmõş bulunmaktadõr.TEK hesabõn bir diğer
aksayan tarafõ ise cazibesidir. Taşrada ödemeler otomatik olduğundan TCZB sayesinde nakit
sõkõntõsõ çekilmez.Bu nedenle bir çok kuruluş merkezden kurtulup taşra saymanõ olmaya
çalõşõr. Merkez nakit sõkõntõsõ çekerken taşranõn daha rahat ödeme yapmasõ zaman zaman bazõ
kuruluşlarõn taşraya kaçmalarõna ve hazinenin nakit problemlerinin artmasõna yol açmõştõr.
Yeni Sistem
Şimdiye kadar açõkladõğõmõz TEK hesap sisteminin işleyişi Eylül 2007 yõlõndan itibaren
neredeyse tamamen değiştirilmiştir. SAY2000i (Saymanlõklar 2000 de internette projesinin
logosu) projesinin tamamlanõp tüm ülke çapõ saymanlõk sisteminin on line bir hale gelmesi ile
birlikte artõk TEK hesabõn işlemesi için TCZB’nin otomatik ödeyici olarak işlev görmesine
gerek kalmamõştõr. Zira tüm saymanlõk hesaplarõ ve nakit ihtiyaçlarõ artõk bir gün önceden
Hazinenin Kamu Finansmanõ Genel Müdürlüğü İç Ödemeler Biriminin bilgi sistemine
aktarõlmakta ve Hazine ertesi gün kendi 410 sayõlõ cari hesabõndan yine Ziraat bankasõ kanalõ
ile (ancak bu sefer sadece aracõ banka olarak) tüm saymanlõklarõn hesabõna nakit transfer
edebilmektedir. Böylece hem nakit ihtiyaçlarõnõn tek merkezden kontrolü, hem olasõ
sõkõşõklõklarõn önceden görülmesi ve tedbir alõnmasõ hem de Ziraat üzerinde zaten 2002
yõlõndaki düzenlemelerden sonra kalkmõş bulunan otomatik ödeyici durumunun tekrarõ
olasõlõğõ ortadan şimdilik kaldõrõlmõş durumdadõr. Bu yeni sisteme TEK HAZİNE CARİ
HESABI sistemi denilmektedir.(GENİŞLETİLECEK)

II. DEVLET HESAPLARININ İZLENMESİ: Devlet Muhasebesi, Mali Raporlama ve
Mali Saydamlõk)
Devlet Muhasebesinin Genel Özellikleri ve Tarihçesi
Devlet Muhasebesi devletin ve diğer kamu kuruluşlarõnõn mali işlemlerine ait bilgilerin
toplanmasõ, kayõt ve sõnõflandõrõlmasõ, analiz edilip yorumlanmasõ suretiyle ilgili kişi ve
kurumlara raporlanmasõna ilişkin bilgi sisteminin tümünün genel adõdõr diyebiliriz.
Devlet muhasebesi buna göre
# Yetkililerin karar almasõna yardõmcõ olmak
# Devletin faaliyet sonuçlarõnõ ortaya koymak
# Bu faaliyetlerin (hizmetlerin) maliyetini ortaya koymak
# Kamu sektöründe gerekli planlamalarõn yapõlmasõnõ sağlayacak alt yapõyõ temin etmek
Gibi amaçlar içerir. Bu amaçlar içinde tahmin edilebileceği gibi devler muhasebesi sadece
karar alõcõlara değil vatandaşlara, özel sektöre (yerli yabancõ yatõrõmcõlar) , araştõrmacõlara da
gerekli bilgileri sunma durumundadõr. Devlet muhasebesinin önemli bir amacõ da faaliyet
sonuçlarõnõn başlangõçta bütçelenmiş gelir ve giderlerle uygunluğunu sağlamaktõr.
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Muhasebeden üretilen verilerin aynõ zamanda performans analizi ile de kullanõlmasõ
sözkonusudur. Stratejik planlarõn performans programlarõna dönüştürülmesi ve faaliyetlerin
maliyetlendirilip, performans hedeflerin ölçümü için muhasebe verilerine ihtiyaç vardõr. Bu
anlamda devlet muhasebesi devlet faaliyetlerinin 3E kuralõna uygun yürütülüp yürütülmediği
konusunda da faydalõ bilgiler verebilir.
Devlet muhasebe sistemi tarih içinde bazõ değişimler göstermiştir. Bu konuda belli başlõ 5
aşamadan söz etmek mümkün bulunmaktadõr. Kabaca ifade etmek gerekirse çok önceleri
devletin faaliyetlerinin dar olduğu zamanlarda sadece gelir gider kaydõ ile ilgilenirken,
devletin gelişen faaliyetleri doğrultusunda devletin borç ve alacaklarõ ile mal varlõğõnõ da
izleyen bir gelişim göstermiştir. Ancak her dönem bir sonrakine önemli bir değer katmõştõr.
1. Aşama : Devlet muhasebesine giden yoldaki ilk kayõtlar eski Çin ve Hindistan
uygarlõklarõnda tespit edilebilmektedir. Burada temel amaç kralõn malõnõn çalõnõp
çõrpõlmaktan korunmasõnõ sağlayacak bir kayõt sisteminin tutulmasõdõr. Özellikle hasat
kayõtlarõ bunlar üzerinden alõnan vergiler, yapõlan harcamalar kayõt altõna alõnmõştõr.Bu
ihtiyaç uzun yõllar boyu hemen hemen her ülkede kendini göstermiştir.
2. Aşama:Bu dönem 16 .YY in ilk yarõsõ ile 18inci YY. kapsar. Özel muhasebe
sistemlerinde çift kayõt sistemine geçilmişken devlet muhasebe sistemi hala tek kayõt
sistemine oturmaktadõr. Alman - Avusturya kaynaklõ kameral muhasebe sistemi bütün
bu mali işlemleri sistematize eden merkezi bir yapõ kurarak kralõn malõnõn kayõtlarõnõ
tutan departmanlarõn işlemlerini düzene sokmayõ amaçlamaktadõr. Kameral sistemde
muhasebe aynõ zamanda kanõtlama sistemi olarak kullanõldõğõ için zaman içinde kralõn
hesaplarõ ile vergi verenlerin arasõndaki bir çok sorunun da kaynağõnõ oluşturmuştur.
3. Aşama: Muhasebe artõk sadece kralõn hesaplarõnõn tutulduğu bir defter bütünü olmak
yerine tutulmasõ ve raporlanmasõ açõsõndan kralõn yetkilerinin kõsõtlandõğõ ve
parlamentonun kamu kaynaklarõ üzerinde söz sahibi olduğu bir dönemin (19 yy) ürünü
olarak yasal bir içerik kazanmõştõr. Bu açõdan halka ve parlamentoya hesap verecek bir
devlet muhasebesi anlayõşõ ağõrlõk taşõmaktadõr.Bu mevzuat esasõnda bütçe yasalarõna
da temel teşkil eden muhasebe ilkelerine de atõfta bulunmaktadõr. Kralõn harcama
sorumluluklarõ, parlamentonun ve devlet görevlilerin kamu kaynağõ toplanõrken ve
harcanõrken hangi kontrol mekanizmalarõna tabi olacağõ da bu kaynaklarda yer
almaktadõr.
4. Aşama: 20 yy da devletin ekonomik hayatta yeni roller üstlenmesi muhasebenin
yapõsõnõ da değiştirmiştir. Büyük altyapõ yatõrõmlarõ, devletin ticari faaliyetleri yavaş
yavaş devlet muhasebesini özel sektör muhasebesine yaklaştõrmõştõr. Muhasebe artõk
sadece gelir ve gider kaydõ değil aynõ zamanda, yatõrõm projelerinin
değerlendirilmesinin yapõldõğõ, devletin hak ve yükümlülüklerinin takip edildiği daha
karmaşõk bir yapõya doğru evrilmiştir.
5. Aşama. Günümüzde devlet faaliyetlerinin yerine getirilmesinin en önemli aracõ olarak
bütçeler artõk bir istikrar ve bölüşüm politikasõ araçlarõ olduklarõ kadar bu politikalarõn
ne kadar başarõlõ olarak yerine getirildiği ile de ilgi çekmeye başlamõşlardõr. Bu
fonksiyonun ne ölçüde yerine getirildiğinin ölçümü muhasebeye yeni bir açõ
getirmiştir.Muhasebe artõk maliye politikasõnõn etkinliğinin ölçüm aracõ olmuştur.
Devlet Muhasebe Sistemleri
Devlet muhasebe sistemleri de tarihsel süreç içinde kendilerinden beklenen fonksiyonlara
göre şekillenmiştir. Devlet muhasebe sistemlerini şekillendiren görüşleri ikiye ayõrmak
mümkündür.
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Klasik Görüş olarak adlandõrõlan görüş devlet muhasebesini daha çok devletin işlemlerinin
bütçeye uygunluğu açõsõndan ele alõr ve muhasebeyi gelir gider kaydõ temelinde bütçe ile
ilgilendirir.(Bütçe Bu açõdan klasik görüş sadede akõm değişkenlerle ilgilenir ve devletin
malvarlõğõ muhasebe kayõtlarõna konu olmaz. Bunun gerekçesi devletin malvarlõğõnõn
olmadõğõ, bu malvarlõğõnõn gerçek sahibinin bireyler olduğudur. Devletin malvarlõğõ olduğu
kabul edilecek olursa mal varlõğõnõ arttõrma çabasõ içine girer.halbuki devletin asõl amacõ
malvarlõğõnõ arttõrma olmamalõdõr.Kaldõ ki devletin malvarlõğõnõ hesaplamak da güçtür o
nedenle bunun muhasebesinin tutulmasõ da mümkün değildir.
Çağdaş görüşe göre ise; devlet muhasebesi devletin malvarlõklarõnõ da gelir ve giderleri kadar
takip edip kayõt altõna almalõdõr. Yani muhasebe sadece bütçe odaklõ olmamalõ aynõ zamanda
yürüttüğü politikalar nedeni ile ortaya çõkan borç ve alacak durumlarõnõ bir bilanço mantõğõ
içinde kaydetmelidir. Devletin aldõğõ bir bina bütçe açõsõndan gider sayõlmakla beraber
malvarlõğõ açõsõndan faydasõ uzun döneme yayõlacak bir varlõk niteliğindedir.dolayõsõ ile
bunun sadece mal oluş değeri ile bütçeye gider kaydõ yapõlmasõ yetmez. Bu malvarlõğõnõn
ilerideki durumu, elden çõkarõlmasõ durumundaki değeri vb faaliyetler için bir varlõk olarak da
takibi gerekir.Devlet malvarlõğõnõn klasik görüş yanlõlarõna göre sahibi olmasa dahi bunun
kaydõnõ tutup hesabõnõ vermesi lazõmdõr.
Bu görüşler paralelinde devlet muhasebe sistemlerinin çeşitlerini dört başlõk altõnda
izleyebiliriz.
1. Kameral Muhasebe Sistemi: Tipik bir klasik görüş sistemidir. Başta da söyeldğimiz
gibi devletin (kralõn) kayõtlarõnõn nakit bazda ve gelir gider olarak özel sistematik
cetvellerde gösterilmesi esasõna dayalõdõr. Devletin borç ve alacaklarõ ile malvarlõğõ bu
sistemde gözükmez.
a. Eski kameral sistem: sadece gelir ve gider kasa hareketi olarak izlenir. Kase
defteri ile gelir ve gider ayrõntõ defteri vardõr. Az personel ve düşük maliyet
avantajõ sağlar. Ancak hem kasa hem de gelir gider ayrõntõ defterlerinin
veznedar (aynõ şahõs) tarafõndan tutulmasõ bir sakõncadõr.
b. Yeni kameral sistem: gelir gider ayrõntõ defterlerine tahakkuk satõrlarõ ilave
edilmiştir. Dolayõsõ ile sadece nakit esasõna dayanmaz. Dolayõsõ ile thahkkuk
tahsilat farklarõnõn izlenmesi mümkün olur. Kasa ve gelir gider muhasebesi
ayrõ servisler tarafõndan tutulur. Bu da hesaplarõn denetimini kolaylaştõrõr.
Ancak bu sistemde de hesaplarõn malvarlõğõnõ göstermemesi devam etmektedir.
2. Schneider Muhasebe Sistemi: Bu da klasik görüş paralelinde bir sistemdir. Kameral
istemin daha gelişmiş halidir. Bu sistemde bütçe gelir ve gideri takip edildiği gibi
mahsup işlemleri, bütçe dõşõ borç ve alacak işlemleri de izlenmektedir. Yevmiye
defteri ilk kez burada kullanõlmaktadõr. Çift kayõt sistemi de bu yöntemin önemli bir
özelliğidir. Kar zarar hesabõ yapõlmaya elverişli olmasõ da diğer bir özelliğidir.
3. Constante Muhasebe Sistemi: Bu modern görüşe yatkõn bir sistemdir. Çift kayõt
esasdõr. Sadece gelir gider kayõtlarõ değil malvarlõğõ kayõtlarõ da izlenebilmektedir.
Böylece Devletin malvarlõğõndaki artõş ve azalõş da izlenebilmektedir.
4. Logismogafi Muhasebe Sistemi: Bu sistem constante sistemi ile hemen hemen aynõ
özellikleri taşõr. Bütçe hesaplarõ ve malvarlõğõ hesaplarõ aynõ anda tutulur. Ancak mal
sahibi devlet ve görevli devlet memurlarõ şeklinde bir hesap ayrõştõrmasõna gider.
(sayman hesabõnõn ayrõ olmasõ gibi). Tutulan defter ve bu defterlerin niteliği açõsõndan
daha gelişmiş olup hizmet maliyetlerini görmeye de imkân sağlar.
Devlet Muhasebesinde Kayõt Yöntemleri
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Devlet muhasebesinde mali işlemlerin nasõl kaydedileceği konusunda kullanõlan belli başlõ
yöntemler nakit ve tahakkuk bazlõ veya taahhüt kayõt yöntemleri olarak bilinmektedir. Hangi
bazõn seçileceği daha çok o ülkedeki devlet idaresindeki gelenek ve doğal gelişimin bir
sonucudur. Burada bir rasyonel aramak çoğu kez mümkün bulunmamaktadõr.
Devlet muhasebesinde kayõt yöntemleri konusunda tercihleri belirleyen hususlarõ yine de siste
matize etmeye çalõşacak olursak burada bir bütçe sisteminden neyin beklendiği ile paralel
olarak kayõt yönteminin de ona göre değişiklik gösterebilecektir. Bu açõdan bir ülkenin bütçesi
iki amaca da hizmet edebilir. Birincisi bütçe bir fonlama aracõ olarak görülebilir. İkincisi ise
bütçe bir kõsõtlama aracõ olarak kullanõlabilir. Eğer karar alõcõlar (hükümet ve parlamento)
bütçeye bir fonlama aracõ olarak bakõyorlarsa bu temel olarak o sistemde bütçe ödeneklerinin
bir program veya projenin tüm hayatõnõ etkileyecek şekilde tahsis edildiği anlamõna gelir.
Teorik olarak bu fonlar bir kez tahsis edildikten sonra ileriye yönelik olarak yükümlülükler
oluştururlar ve bunun sonucu olarak kanun koyucular bugün alõnan kararlarõn ileride nasõl bir
yükümlülük yarattõğõnõ buna göre hangi program ve projelerinin fonlanmasõ gerektiğine ve/
veya bir projenin devam edip etmeyeceğine karar verirler. Bu durumda taahhüt veya tahakkuk
bazlõ muhasebe sisteminden bahsediliyor demektir.
Buna karşõlõk bir bütçenin karar alõcõlar gözünde bir fonlama aracõ olma yerine bir ekonomik
ve mali istikrar aracõ olarak kullanõlma fonksiyonu ağõr basõyorsa o zaman bütçenin açõğõnõn
finansmanõ ve onun finansal piyasalardaki parasal sonuçlarõ önem taşõyor demektir. Bu
durumda ise bütçe hesaplarõnõ izlemeye odaklanan yani kõsa dönemli gelişmeleri izlemeye
yönelen bir başka deyişle mali işlemler oldukça onlarõ izleyen bir sistem daha uygun
olacaktõr ki buna da nakit bazlõ sistemler diyoruz.
Tarihsel olarak bakõldõğõnda batõ ülkelerinde önceleri proje yatõrõmlarõ için finansman sağlama
aracõ olan bütçelerin ileriye yönelik etkilerinin görülebilmesi için daha çok ticari muhasebeye
yakõn bir biçimde tahakkuk muhasebesi ile işe başlamõşlar, ancak 1970 li yõllardan itibaren
ekonomik istikrar kaygõlarõnõn ağõr basmasõ ile birlikte nakit tabanlõ muhasebeye ağõrlõk
verilmiş fakat 1990’lõ yõllarda tekrar tahakkuk muhasebesine dönüş başlamõştõr.
Sonuç olarak devlet muhasebesinde kayõt yöntemlerini bir ucunda nakit bazlõ muhasebe bir
ucunda ise tahakkuk bazlõ muhasebenin olduğu bir yelpazeye oturtabiliriz. Bunlarõn arasõnda
iki sistemin karõşõmõ şeklindeki ara yöntemler yer almaktadõr. Şimdi bu sistemlere daha
yakõndan bakalõm.
1.Nakit Bazlõ Muhasebe Sistemleri: Bu muhasebe nakit akõmlarõndan doğan işlemleri
kaydeder. Bu sistemde harcamalar nakden ödendiklerinde gelirler ise nakden tahsil
olunduklarõnda bütçeye gelir ve gider olarak kaydolurlar. Bu sistemde gelir ve giderlerin
hangi döneme ait olduklarõ ile ilgilenilmez ancak hangi dönemde etki yaptõklarõ ile ilgilenilir.
Böyle bir sistemde mali raporlar bütçe gelir ve tahminlerini nakit girişlerini ve çõkõşlarõnõ
açõlõş ve kapanõş nakit varlõklarõ kapsar.
Nakit bazlõ muhasebe sistemleri devletin sahip olduğu malvarlõklarõnõ, en saf formlarõnda ise
borç ve alacaklarõ da kaydetmezler.
Bu sistem basit olmasõ, anlaşõlabilir olmasõ nedeni ile yönetimi kolay bir sistemdir. Başta da
söylediğimiz gibi özellikle nakit bazda takip edilen bir sistemden ölçülen bütçe açõğõnõn
finansal ve parasal etkileri kolay gözükeceği için istikrar programlarõnda bu tür açõklarõn
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takibi açõsõndan da nakit esaslõ sistem daha uygun sonuçlar verir.Sonuç olarak nakit esaslõ
muhasebe bütçe odaklõ muhasebe sistemi olarak da nitelendirilir.
2. Değiştirilmiş Nakit Esasõ: Bu sistem de özünde nakit esasõ gibi çalõşõr. Ancak farkõ mali
yõlõn hesabõnõn 31 Aralõk akşamõ kapatõlmamasõ ve bir sonraki yõlõn belli bir süresi için
(genellikle bir ay) açõk tutulmasõdõr. Böylece bir işlem nakden takip eden yõlda gerçekleştirse
dahi eğer bu örneğin bir aylõk süre içinde nakit işlemi oluşmuşsa o zaman bu işlem önceki yõl
hesaplarõna aktarõlõr. Böylelikle nakden ait olduğu (ortaya çõktõğõ) yõlda gerçekleşmeyen ancak
bir sonraki yõlõn ilk ayõnda nakden gerçekleşen bir işlem (örneğin 2007 yõlõnõn son günü
ortaya çõkan bir müteahhit alacağõ 2008 ‘in 31 Ocağõna kadar nakden ödenirse) bu işlem 2007
yõlõna bütçe gideri olarak yazõlacaktõr. Görüldüğü gibi bu sistemin tek faydasõ mali işlemlerin
ait olduklarõ yõlõn muhasebe kayõtlarõna dahil edilmesi ve ilgili dönemde raporlanmasõdõr. Bu
işleme Türk Bütçe Sisteminde mahsup işlemi (İngilizce float-dalgalanmaya bõrakmak) adõ
verilir. KMYKK’nun 51 inci maddesi bu süreyi bir ay olarak belirlemiş ve zorunlu
durumlarda bunun giderler için 1 aya, diğer işlemler için 5 aya kadar uzatõlmasõ konusunda
Maliye Bakanõna yetki vermiştir.
3. Değiştirilmiş Tahakkuk Esaslõ Muhasebe: Bunun özelliği aşağõda göreceğimiz tahakkuk
esaslõ muhasebe ile aynõ felsefeye dayanõr.dõr .Ayrõldõklarõ nokta bu sistemin arsa,arazi,bina
taşõt gibi maddi duran varlõklarõn bu sistemde muhasebe kayõtlarõna alõnmamasõdõr. Bu
nedenle muhasebede maddi duran varlõklar ile ilgili aşõnma payõ ayrõlmasõ, yeniden değerleme
vb işlemlerin kaydõ gerekmez. Bu açõdan nakit esasõna göre daha kapsamlõ tam tahakkuk
esasõna göre ise daha dar ancak anlaşõlmasõ daha kolay bir sistemdir.Bu açõdan bütçe odaklõ
değildir. Borç ve alacaklarõ kaydeder. Aynõ şekilde ileride yükümlülük doğuracak taahhüt ve
garantileri de kaydeder.
4. Tahakkuk Esaslõ Muhasebe: Bu sistemde mali işlemler nakden gerçekleşip
gerçekleşmediklerine bakõlmaksõzõn ortaya çõktõklarõ anda muhasebeleştirilirler. Bu açõdan
bakõldõğõnda gelirler nakit olarak tahsil edilip edilmediğine bakõlmaksõzõn tahakkuk etmiş
(yani devlete ödenebilir hale gelmiş devlet için bir hak teşkil etmiş) işlemleri, giderler ise
nakden ödenip ödenmediğine bakõlmaksõzõn tahakkuk eden giderleri ( hak sahibi adõna
oluşmuş ödeme emirlerini) ifade eder. Bu durumda tahakkuk eden gelir ve giderler tahakkuk
ettikleri yõlõn hesaplarõna dahil edilirler. Tahakkuk esaslõ sistemde alacaklar borçlar ve maddi
duran varlõklar tam olarak gösterilir. Giderler maddi duran varlõklarõn aşõnma paylarõ dahil
olarak kaydolurlar. Dolayõsõ ile bir projenin veya programõn bütün maliyetleri burada
görülebilir. Dolayõsõ ile performansa dayalõ bütçe için daha faydalõdõr. Bu açõdan bugün veya
geçmişte yapõlan her işlemin bugüne ve daha ileriye yönelik etkilerini görmek mümkün olur.
Bu sistemde nakit esaslõ muhasebeden farklõ olarak bilanço, faaliyet raporu ve nakit akõm
tablosu çõkarõlabilir.
Eski ve Yeni Devlet Muhasebe Sistemlerimiz
1050 sayõlõ Muhasebe-i Umumiye Kanunu (MUK) döneminde en önemli sorun devletin tüm
kurumlarõnõ kapsayan bir muhasebe düzenlemesi olmamasõdõr. Bu nedenle kamu hesaplarõnõn
aynõ baza getirilmesi ve içinden bütün devlet sektörünün mali durumunu bir bütün olarak
gösteren tablolar üretilmesi mümkün olmamõştõr. Eski sistemimiz ağõrlõklõ olarak nakit esaslõ
bir muhasebe sistemidir.Ancak nakit esasõndaki mahsup yönü ile (float) değiştirilmiş nakit
esasõna da uzanõr. Öte yandan tahakkuk etmiş giderlerin emanetlerle ilişkilendirilmesi, nakit
dõşõ borç ve alacaklarõ da içermesi nedeni ile değiştirilmiş tahakkuk esasõnõn da unsurlarõnõ
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içinde barõndõrmaktaydõ. Bu açõdan değiştirilmiş nakit ve değiştirilmiş tahakkuk esasõ arasõnda
bir konumu bulunmaktadõr. Eski sistemin fazla bütçe odaklõ olmasõ ve yeterli mali tablo
üretilememesi, standart eksikliği 5018 sayõlõ yasada giderilmeye çalõşõlmõştõr.
5018 sayõlõ yasa ile muhasebe sistemi belli bir standarta oturtulmuştur.
# Md 49: Devlet muhasebe sistemi mali raporlarõn düzenlenmesi ve kesin hesabõn
çõkarõlmasõna temel olacak karar,kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili
çalõşmasõnõ sağlayacak şekilde kurulup yönetilir.
# Buna göre;
# KİT’ler hariç tüm kamu idareleri kapsanacaktõr
# Uluslararasõ standartlar benimsenecektir
# Kamu kaynağõ kontrol eden herkesin sorumluluğunun takibine imkan
verecektir
# Yöneticilerin yönetim ihtiyacõna ve karar vermesine (ileriyi tahmin etmesinebugün alacaklarõ kararõn ilerideki sonuçlarõnõ görmeye) yardõmcõ olacaktõr
# Devlet Muhasebe Standartlarõ Kurulu kurulacaktõr
# 1.1.2006 dan itibaren Merkezi Yönetim (Genel+Özel+DDK) ve SGK ile Yerel
Yönetimler)
# 1.1.2007 tarihinden itibaren Döner sermaye ve fonlarda tek düzen hesap planõ
uygulanmaya başlanacaktõr.
Bu kapsamda 5018 sayõlõ yasanõn devlet muhasebesinden beklentileri şunlardõr.
# Kayõtlarõn tahakkuk esasõna göre tutulmasõ (md 50 ve 51)
# Bütçe işlemleri açõsõndan nakit
# Faaliyetler açõsõndan tahakkuk
# Tüm faaliyetlerin kayõt altõna alõnmasõ
# Sadece bütçe odaklõ değil bütçe ile ilişkilendirilmeyen işlemlerin de
kapsanmasõ
# Saydamlõk sağlanmasõ
# Maddi ve maddi olmayan duran varlõklarõn da kayõt altõna alõnmasõ (amortisman
muhasebesi)
# Ödenek ve Nakit Planlamasõ ve OVMP için veri sağlanmasõ
# Ödenek yokluğundan ödenemeyen borçlar (323 sayõlõ hesap)
# Taahhütler
# Devlet Borçlarõnõn Mali raporlanmasõna kolaylõk
# Kesin hesabõn muhasebeden çõkmasõ (analitik bütçe sõnõflamasõ bağlamõnda)
# Vergi Harcamalarõnõn raporlanmasõ (Kõsmen- Vergi indirim ve iadeleri gibi)
Sonuç olarak, devlet muhasebe sisteminin yeni yasa ile belli ilkeleri genel kabul görmüş
muhasebe standartlarõna uygun bir biçimde ortaya koyduğunu ve bunlardan hareketle
üretilecek istatistiki verilerle kamu hizmetinin maliyetinin hesaplanmasõ imkanõnõn
getirildiğini söyleyebiliriz.
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Mali raporlama ve mali saydamlõk;
1. Mali raporlamanõn önemi ve hedef kitlesi
Muhasebe sistemlerinin kaynak kullanõmõ ile ilgili düzgün ve standart bir bilgiyi nasõl
üretebileceği konusuna yukarõda değindik. Kamu kaynaklarõnõn kullanõmõ sõrasõnda devletin
zor kullanarak vergi toplamasõ yetkisinin sõnõrlandõrõlmasõnõn bütçe sistemlerinin gerisinde
yatan önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. İşte toplumun devleti yönetenlerin kaynakalrõ
nasõl kullandõğõnõ bilmek istemesi ( daha doğrusu çõkar gruplarõnõn) muhasebeyi sadeve devlet
yöneticilerine bilgi sunan bir araç olmaktan çõkmasõnõ ve topluma da bilgi sunmasõnõ
gerektirmiştir.
Topluma develet muhsebesi verilerinden hareketle bilgi sunulmasõ da bizi mali raporlama
kavramõna getirmektedir. Mali raporlama bu anlamda dört fonksiyon ifa edebilir.

a. Devlet muhasebesi ve bundan türetilen mali tablolar yöneticiye karar vermesinde
yararlõ olur.
b. Meclise hükümet politikalarõnõ değerlendirme, onaylama ve hesap sorma imkanõ getirir.
Esasõnda hükümetler bu konuda parlamentoya bilgi vermekle yükümlüdürler. Meclise
sunulan kesin hesap kanununu bu anlamda bir mali rapor sayabilirz. Alõnan ödenekler ile
ne yapõldõğõnõn hesabõ bu raporla verilir.Meclis de bu hesabõn doğru olup olmadõğõnõ
Sayõştay vasõtasõ ile inceler.Meclise bunun dõşõnda da hem 1050 hem de 5018 ile
belirlenmiş başka raporlar da sunulur. Bunlara bütçe hazõrlõğõ konusunda
değinmiştik.İleride tekrar bakacağõz.
c. Muhasebe ve mali raporlamanõn üçüncü hedef kitlesi vatandaşlardõr. Vatandaşlarõn ve
devletin mali bilgiyi birbirleri ile paylaşmasõ demokrasinin bir gereği olmakla beraber, bir
başka husus da devletin verdiği hizmetlerin nereye yöneldiğinin bilinmesi
ihtiyacõdõr.Devletin eğitim,aştyapõ, tarnsfer harcamalarõnõ hangi gruplara, hangi
cinsiyetlere, bölgelere yaptõğõ özellikle teknoloji çağõndaönem taşõr. Vatandaşlar bu
bilgilere ulaşmak isterken , devletler de vatandaşlara nasõl hizmet ettiklerini göstermek
içim bu bilgiyi kendilerine göre sunmak isteyebilirler. Kuşkusuz verilen enformasyonun
veren açõsõndan bazõ riskleri de vardõr.(Kamu sektörünün performansõ gibi). Buna rağmen
aşağõda göreceğimiz nedenlerle bugün giderek mali saydamlõk taleplerinin artmasõ
sonucunda bu verilerin temini artõk gereklilik halini almõştõr.
d. Mali raporlamanõn 4 üncü hedef kitlesi uluslararasõ kuruluşlardõr. Bunlar da bir ülkede
kamu sektöründe ne olup bittiğine bakmak ve yatõrõm kararlarõnõ buna göre vermek
isterler. Özellikle IMF-WB gibi kuruluşla program yapan bizim gibi ülkelerde bütçe
üzerine getirilen perfromans kriterleri muhasebe bilgisine dayalõ mali raporlamanõn
önemini daha da arttõrmõştõr.
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2. Mali raporlamanõn ilkeleri :
Devletin hazõrladõğõ mali raprolarõn kabul görmesi yani kredibilitesinin olmasõ bazõ temel
ilkelerin varlõğõnõ gerektirir.
a. Meşruiyet (Legitimacy) : Devletin mali tablolarõ içerik ve sunum
şekli itibariyle bu tablolarõ talep edenler tarafõndan kabul edilebilir
olmalõdõr. Bu nedenle bu tablolar belli üzerinde anlaşõlabilir
standartlar üzerine oturmalõdõr. (Bu standartlar konusunda
E.Kararaslan makalesine bakõlabilir). Bu da uluslararasõ standartlarõn
önemini gösterir. (GFS, ESA95,SNA gibi)
b. Anlaşõlabilirlik (Understandability): Mali tablolarõn hesap vermenin
bir aracõ olduğunu söylemiştik.Hesap vermek açõklama yapmaktõr.
Açõklamada bulunmak ise karşõ tarafõn bunu anlayabilmesini
gerektirir. Bu ise hesaplarõnõzõn ve mali tablolarõnõzõn anlaşõlabilir
olmasõ demektir.Anlaşõlabilrilik ilginin içeriğini bozmadan basi ve
açõk bir ahle getirilebilmesidir.
c. Güvenilirlik : Mali raporlamanõn güvenilirliği meşruiyeti ile de
ilişkili olmakla beraber başka unsurlar da içerir.
- Öncelikle kesinleşmiş rakam mõ,tahmin mi kullanõldõğõ
- Tahmin kullanõlõyorsa yöntemi
- Hem tahmin yöntemi hem de hesap yöntemi değişiyorsa bunun
hemen bildirilmesi (Bütçe kodlamasõ,cetvellerde yaşanan durum)
- Güvenilirlik tutarlõlõk anlamõna gelmez (ürdün)
- Veriyi kullananlarõn değişiklikleri kendilerinin keşfetmesi
verilere duyulan güveni azaltõr.
d. Uygunluk (relevance): Hazõrlanan mali raprolarõn kullanõm
ihtiyaçlarõna uygun olmasõ beklenir.Aslõnda bu anlamda vatandaşlarõn
ihtiyacõnõn çok üstünde kapsamlõ ve teknik ayrõntõ ile dolu raporlar
üretilmesi çok anlamlõ olmayabilir.
e. Karşõlaştõrõlabilirlik (Comparatibility) Mali enformasyon ve
raporlamanõn karşõlaştõrõlabilriliği iki boyutta ele alõnabilir.Birincisi
bir devletin veya bir harcamacõ kuruluşun hesaplarõ zaman içinde
karşõlaştõrõlabilir olmalõdõr. Varsa değişiklikler açõklanmalõ, seriler
yeni hali ile geriye götürülebilmelidir. İkincisi ise devletin
hesaplarõnõn başka ülkelerle karşõlaştõrõlabilmesidir.
f. Verinin Zamanõnda üretilmesi (timeliness) : Geciken veri veri
sayõlmaz.Gecikme değişik nedenlerle oluşabilir. Verinin denetimi
zaman alabilir.Verinin hukuka uygunluğu zaman alabilir.sistemler
yetersizdir.Veri çõkabilir ama titizlik nedeni ile zaman alabilir.Verinin
güvenliliği ile zaman arasõnda ( c ile f arasõnda) bir trade off
vardõr.Böyle bir durumda zaman daha önemlidr.
g. Tutarlõlõk (Consistency) : Bu karşõlaştõrõlabilirlikle de
ilgilidir.Veri,zaman,sõnõflama, muhasebe temeli açõsõndan tutarlõ
olmalõdõr.Tutarlõlõk aynõ zamanda meşruiyet sağlar. Kuruluş tutatlõ
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olacağõm diye eskiyen sistemini korumak gibi bir tutarsõzlõğa da
gitmemelidir. Tutarlõlõk tutuculuk değildir.
h. Faydalõ olma (usefulness) : Mali raporlamanõn devletin mevcut ve
gelecekteki kaynak kullanõmõ konusunda hem vatandaşa hem de
kuruluşlara yeterli onlara vererk anlayõşlarõna katkõda bulunmasõdõr.
3.Ülkemizde mali raporlamanõn durumu
Ülkemizde devlet muhasebesine dayalõ veri ve rapor üretmenin geçmişi oldukça eskiye
dayanmakla beraber, mali raporlama ve verinin istenen verimi ve saydamlõğõ sağladõğõnõ
söylemek oldukça güçtür. Önceden mali raporlama yakõn geçmişe kadar parlamentoya
bilgi sunma olarak algõlanmaktaydõ. Bunu IMF ve Dünya Bankasõ ile olan ilişkiler
geliştikçe ve bir program mantõğõ içinde bu kuruluşlara sunulmasõ gereken tablolar izledi.
Ancak mali raporlamanõn belli standartlarda sunulmasõ çabasõ son yõllara münhasõr bir
olay olarak görülebilir.
Bütçe ile ilgili mali raporlama sistemine bakacak olursak, MUK (Muhasebe-i Umumiye
Kanunu mali raporlamanõn nasõl yapõlacağõ konusunda bir şey söylememekle beraber
bütçe meclise sunulurken Yõllõk Ekonomik Rapor, milli bütçe tahmin raporu ve bütçe
gerekçesi TBMM’ne sunulan belgelerdir. Ancak bunlar kõsmen devlet muhasebesinden
türetilmekle beraber , istatistik temelli verilerdir. Meclise sunulan diğer önemli bir belge
ise Kesin Hesap kanunudur.
Buna karşõlõk KMYKK da mali istatistikler konusu özel olarak düzenlenmiştir. (52,53 ve
54 üncü maddeler) . Bunlarõ incelediğimizde mali raporlamanõn uluslar arasõ standartlara
uygun olmasõ gerektiği, kapsamõnõn genişlediği (genel yönetimin tümü) ,zaman açõsõndan
düzenlemeler getirildiği (özellikle 53 üncü madde), Sayõştay’a bunlarõn standartlarõnõn
değerlendirilmesi gibi görevler yüklendiği görülmektedir.11 Öte yandan KMYKK’nun 18
inci maddesi Bütçe TBMM’ye sunulurken
a) Bütçe gerekçesi (Orta vadeli Mali Plan’õ da içeren)
b) Yõllõk Ekonomik Rapor (1050 de de vardõ)
c) Vergi harcamalarõ cetveli (vergi indirim ve istisnalarõ nedeni ile vazgeçilen
tutarlar)
d) Kamu Borç Yönetimi raporu
e) Genel Yönetim Kapsamõndaki idarelerin son iki yõla ait bütçe gerçekleşmeleri ve
izleyen iki yõla ait gelir gider tahminleri
f) Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarõnõn bütçe tahminleri
g) Merkezi Yönetim bütçesinden yardõm alan ancak merkezi yönetim bütçesi içinde
olmayan kurumlarõn listesi
Gibi dokümanlarõn bütçe kanununa eklenmesini hüküm altõna almõştõr.
Bu hükümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde KMYKK’nun MUK’a oranla çok daha
kapsamlõ ve düzenli bilgi sunumunu amaçladõğõ anlaşõlmaktadõr. Kuşkusuz burada önemli
olan uygulama niyeti ve kapasite meselesidir. Bunun dõşõnda bu mali istatistikleri
11

Örneğin İngiliz Ulusal Denetim Ofisi hükümetin ekonomik varsayõmlarõnõn tutarlõ , anlamlõ ve ihtiyatlõ olup
olmadõğõ konusunda görüş açõklayabilmekte ve rapor yayõnayabilmektedir.
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değerlendirecek bunlarõn uluslar arasõ standartlara uygun olup olmadõğõ konusunda
kamuoyunu bilgilendirecek olan Sayõştay’õn bu konudaki kapasitesi de ayrõ bir konudur.
KMYKK bütçe yõlõ başõnda bu raporlarõn TBMM’ne sunulmasõnõ hüküm altõna alõrken, 30
uncu maddesi (Bütçe Politikasõ - Gelir ve Giderlerin İzlenmesi ) Genel Yönetim
Kapsamõndaki İdarelerin bütçeler uygulamaya başlandõktan sonraki ilk altõ ay sonuçlarõnõ,
gelecek altõ aya ait beklentileri, hedef ve faaliyetleri değerlendirdikleri bir yarõyõl raporu
çõkarmalarõnõ öngörmektedir. Maliye Bakanlõğõ da bu doğrultuda bir rapor hazõrlamaktadõr.
Buna genelde Ekonomik ve Mali Durum Yõl Ortasõ Güncelleştirme raporu adõ verilmektedir.
Yeni KMYK da mali raporlama ile birlikte getirilmesi öngörülen bir diğer rapor dokümanõ ise
“faaliyet raporlarõdõr”. KMYKK’nõn 41 inci maddesinde düzenlenen faaliyet raporlarõ
maddesi aslõnda hesap verilebilirlik açõsõndan önem taşõyan ve harcama sürecinin sonunda
stratejik planda ve performans programõnda amaçlanan hedeflere ulaşõlõp ulaşõlmadõğõnõ
açõklayan bir rapor sistemi olarak tasarlanmõştõr. Buna göre 41 inci madde faaliyet raporlarõnõ
bir kamu idaresinin üst yöneticisi tarafõndan her yõl düzenlenmesini öngörmektedir. Bu
raporlar
a) Faaliyetlerin stratejik planlama ve performans göstergelerine erişim derecesini
b) Varsa sapmalarõn nedenlerini belirtecek şekilde hesaplanacaktõr.
Üst yönetici bunu yaparken kendine bağlõ birimlerin faaliyet raporlarõnõ konsolide edip İdare
Faaliyet raporunu maliye Bakanlõğõ ve Sayõştay’a verecektir.Ayrõca kamuoyuna
açõklayacaktõr. Mahalli İdarelerin faaliyet raporlarõ da İçişleri Bakanlõğõnca derlenip Maliye
Bakanlõğõ, Sayõştay’a verilecek ve kamuoyuna açõklanacaktõr.
Mali saydamlõk
Mali saydamlõk konusu artõk KMYKK’da da yer alacak şekilde önem taşõyan bir kavram
haline gelmiştir. Buna göre mali saydamlõk (md 7) her türlü kamu kaynağõnõn elde edilmesi
ve kullanõlmasõnda devletin mali işlemlerinin yapõsõ,uygulanacak politikalar, mali hesaplar ve
projeksiyonlarõnõn kamuya açõk olmasõ anlamõna gelir.
I. MALİ SAYDAMLIK VE MALİ SAYDAMLIĞIN İZLENMESİ12
Kamu kaynaklarõnõn kullanõmõ ile ilgili olarak son yõllarda geliştirilen söylemlerin en popüler
olanlarõndan birisinin devlet hesaplarõnda saydamlõğõn sağlanmasõ olarak ortaya çõktõğõ
görülmektedir. Saydamlõk, bunun yanõnda hesap verilebilirlik gibi kavramlarõn giderek
daha çok konuşuluyor

olmasõnõn arkasõnda belli başlõ iki neden bulunmaktadõr.

Bunlardan birincisi, başta IMF olmak üzere uluslararasõ kuruluşlar tarafõndan uluslararasõ
finansal mimarinin son 5-6 yõldõr yaşanan finansal krizlerden sonra yeniden yapõlandõrõlmasõ
çalõşmalarõnda mali saydamlõğa giderek artan şekilde vurgu yapõlmasõdõr. İkincisi ise; biraz da
bu uluslararasõ atmosferin etkisi ile ulusal düzeyde de kamu hesaplarõnõn saydamlõğõ

12

Bu konuda ayrõntõlõ bir değerlendirme için bkz. Ferhat Emil, Hakkõ Hakan Yõlmaz “ Mali Saydamlõk İzleme
raporu” , TESEV yayõnõ , 2004 İstanbul
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konusunun tartõşõlmaya ve bu konuda toplumsal talebin bir ölçüde de olsa artmaya
başlamasõdõr.
Mali saydamlõğõ “devletin işleyişi ve yapõsõnõn, uygulayacağõ maliye politikalarõ konusundaki
niyetlerinin, devlet hesaplarõ ve projeksiyonlarõnõn kamuya açõk olmasõ” olarak tanõmlamamõz
mümkündür. Ya da bu tür teknik tanõmlarõ bir kenara bõrakarak saydamlõğõ halk diliyle
devletin milletten aldõğõ kaynaklarla ne yaptõğõ hakkõndaki tüm hikayeyi ve gerçekleri
topluma doğru bir biçimde anlatmasõ olarak da tanõmlayabiliriz. Bununla bağlantõlõ
olarak mali saydamlõk “devletin yaptõğõ mali işlerle ilgili gerçeklerden tasarruf
etmediği” bir durumu anlatõr.
Bugün saydamlõk talep etme durumunda olmanõn birinci önkoşulu vatandaşõn ödediği
vergilerin nereye harcandõğõnõ sorgulanmaya başlanmasõ ihtiyacõdõr. Saydamlõk talebi
önemli ölçüde bütçe süreçlerine ilgi gösterilmesi ile paralellik arz etmektedir. Vergi
ödeme bilinci ile de ilintili olan bu husus bir kaç noktadan hareketle ele alõnabilir. Bütçe başta
da belirttiğimiz gibi bir sosyal sözleşmedir. Bu sosyal sözleşmenin taraflarõ olarak vatandaşõn
ve onun temsilcileri olan milletvekillerinin bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini
doğru değerlendirebilmeleri için icra organõnõn önlerine getirdiği bütçe teklifini
değerlendirebilecek bilgi ve kapasiteye ihtiyaçlarõ vardõr. Vatandaşlarõn tek tek bütçe uzmanõ
olmalarõ beklenemez. Ancak hiç olmazsa bütçe dokümanlarõ ve raporlarõnõ onlar için
yorumlayacak; sade ve basit bir biçimde hükümetlerin kendilerinden topladõklarõ kaynaklarla
geçmişte ne gibi işler yaptõklarõ ve gelecekte ne gibi işler yapacaklarõnõ açõklayabilecek
oluşumlara (sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odalarõ gibi) ihtiyaçlarõ vardõr. Bu
kuruluşlarõn bütçe süreçlerinin her aşamasõnõ (hazõrlõk, parlamentoda görüşme, uygulama
sonuçlarõ,denetim) izlemeye yönelik yapõlar geliştiremediği ve vatandaşlarõn bu sürece
katõlmasõna imkan sağlayacak mekanizmalarõ hayata geçiremediği ortamlarda saydamlõk
talebi için gerekli bir önkoşul yerine gelmemiş demektir.

Ekonomik krizler saydamlõk yokluğundan da kaynaklanan bir çok maliyete yol açarken artõk
sadece uluslararasõ finansal kuruluşlarõn değil ulusal dinamiklerin ve kamuoyunun da
saydamlõk konusunda taleplerinin az da olsa artmaya başlamasõna yol açmõştõr. Bunun
sonucunda ekonomik programõn sonraki aşamalarõnda kamu mali yönetiminde saydamlõğõn
sağlanmasõ daha bir önem taşõr hale gelmiştir.
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Saydamlõk konusu AB gibi bölgesel entegrasyonlarda birliğe katõlacak ülkelerin yönetim
sistemlerinde bazõ asgari şartlarõ sağlamalarõ bağlamõnda da ele alõnabilmektedir. Bu anlamda,
birliğe geçiş dönemi içinde aday ülkelere yönelik olarak geliştirilen mali kriterlerin her biri
içinde saydamlõk bir ön koşul olarak getirilmektedir.
Geçiş sürecini tamamlamõş ve birliğe üye olan AB üyesi ülkelerde saydamlõğõn
geliştirilmesi ise kamu yönetimine olan saygõ ve güveninin artõrõlmasõ bağlamõnda
demokrasinin kalitesinin yükseltilmesi olarak algõlanmakta ve hayata geçirilmektedir.
Mali saydamlõk uluslararasõ boyutta bir ölçüde borç verenlerin risklerini azaltma ve
alacaklarõnõ garanti altõna alma çabalarõnõn bir unsuru olarak görülebilirse de kanõmõzca mali
saydamlõk aslõnda kendisini ulusal boyutta daha fazla “hissettirmesi gereken” bir konudur.
Burada hissettirmesi gereken derken bu nokta özellikle vurgulanmak istenmektedir. Zira uzun
zamandõr bir çok ülkede o ülke vatandaşlarõnca mali saydamlõğõn talep edilmesi ancak
bu saydamlõğõn olmamasõnõn maliyetleri hissedildiği ölçüde mümkün olmaktadõr. Bunun
ülkeden ülkeye değişen bir çok nedenleri olmakla beraber mali saydamlõk meselesinin devlet
hesaplarõnõn karmaşõklõğõ, teknik boyutunun fazlaca uzmanlõk gerektirmesi, devlet
muhasebesi gibi mali saydamlõkla yakõndan ilgili konularõn hemen her ülkede soğuk ve
sõkõcõ konular olarak algõlanmasõ gibi nedenlerle toplumlarõn günlük yaşamlarõnda faiz,
borsa, döviz gibi alanlara oranla fazlaca ilgi uyandõrmadõğõnõ söylemek mümkündür. Özellikle
sivil toplum tipi örgütlenmelerin az olduğu, vergi ödeme bilincinin pek bulunmadõğõ
toplumlarda mali saydamlõk kendiliğinden talep edilen bir konu olmamasõ yüksek bir
olasõlõktõr.

Halbuki tarih boyunca iktisadi ve siyasi rejimlerin totaliterlikten demokrasiye doğru
evrilmesinde ve yöneticilerin kamu kaynaklarõ üzerindeki kullanõm yetkilerinin kurallara
bağlanmasõnda bütçeler birer sosyal sözleşme fonksiyonunu yerine getirmişlerdir. Bu sosyal
sözleşmenin aynõ zamanda bir yetki devri içerdiğini gözden uzak tutmamak gerekmektedir.
Günümüzde bu yetki devri ulus adõna onun temsilcisi durumunda olan parlamentonun bütçeyi
onaylamasõ suretiyle icra organõna kaynak bulmaya (vergi ve benzeri yükümlülükler salmaya)
ve harcama yapmaya yetki vermesi şeklinde kendisini göstermektedir. Buna karşõlõk icra
organõ da devraldõğõ bu yetkinin siyasi ve hukuki sorumluluğu ile karşõ karşõya bulunmaktadõr.
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Bu anlamda, bütçe hakkõnõn kullanõlmasõnda devlet hesaplarõnõn saydamlõğõnõn çok
büyük önemi vardõr. Zira toplumdan alõnan kaynaklarõn nasõl ve nereye kullanõldõğõnõn
hesabõnõn verilebilmesi bütçenin devlet ile toplum arasõnda bir sosyal sözleşme olma
niteliğinin en önemli unsurudur. Bu hesabõn kaynaklara tasarruf edenler tarafõndan en iyi
biçimde verilebilmesi öncelikle toplumun bu konuda doğru biçimde bilgilendirilmesini
gerektirmektedir.
Konuya bu açõdan yaklaşõldõğõnda toplumca bütçelerin kullanõmõ ile ilgili hesabõn sorulmasõ
ve bunun için mali saydamlõk talep edilmesinin doğal ve otomatik bir süreç olmasõ gerektiği
akla gelse de; yukarõda söz ettiğimiz nedenlerden dolayõ bunun her zaman böyle olmadõğõnõ
da gözden uzak tutmamak gerekmektedir.
Durum böyle olunca mali saydamlõk meselesinin ulusal boyuttaki önemi ilk aşamada daha
çok finansal krizlerin etkisi ile ve bu konuda kendilerini görevli kõlan uluslararasõ kuruluşlarõn
(IMF, WB, AB, OECD) inisiyatiflerini takip etmekle sõnõrlõ kalmaktadõr. Kuşkusuz krizlerin
maliyetinin aynõ zamanda saydamlõk eksikliği ile orantõlõ bir biçimde artõyor olmasõ ve bu
durumun sosyal sorunlara yol açmasõ giderek kamu sektörünün etkinliğinin bir başka deyişle,
devlet mekanizmasõnõn düzgün ve saydam çalõşmamasõnõn krizlerin oluşmasõndaki rolünün de
sorgulanmasõna yol açmaktadõr. Bu durum, daha sonra bu alanda bir vatandaş ve sivil toplum
örgütlenmesinin bu yönde bir talep yaratmasõnõ beraberinde getirmekte ve ulusal ve
uluslararasõ dinamikler saydam devlet yapõsõ konusunda örtüşmeye, karşõlõklõ olarak
birbirlerini etkilemeye ve böylece ulusal düzeyde de bu konuda bir sinerji yaratmaya
başlamaktadõr.
Bu ihtiyaçlardan yola çõkarak mali saydamlõğõn sağlanmasõnõn bir yolu olarak belli

bir

sistematik içerisinde hükümetlerin bu alanda atacağõ adõmlarõn ve uygulayacağõ politikalarõn
periyodik olarak takip edilip, geliştirilecek somut kriterler bazõnda ulaşõlan sonuçlarõn
kamuoyuna yansõtõldõğõ bir “Mali Saydamlõk İzleme Endeksi” oluşturulmaya çalõşõlmõştõr.
Endeksin temel amacõ, ülkemizde mali saydamlõğõn düzenli olarak ölçülmesi suretiyle,
problemli olarak görünen alanlar ile geliştirilmesi gereken konularõn saptanmasõ ve mali
saydamlõğõn düzey olarak gelişiminin ortaya konmasõ şeklinde ifade edilebilir. Endeks
bu noktadan hareketle esasõnda bir tür algõlama endeksi olarak tasarlanmõştõr. Bir başka
deyişle

endeks

değerlendirmeye

katõlanlarõn

mali

saydamlõğõ

kişisel

gözlem

ve

tecrübelerinden hareketle nasõl algõladõklarõnõn ölçülmesi üzerine kuruludur.
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Değerlendirme formu toplam altõ ilkeye karşõlõk gelen altõ bölüm ve toplam 108 sorudan
oluşmaktadõr. Bu ilkeler sõrasõyla:
I. Kamu Sektörünün Ekonomide Sahip Olduğu Rol ve Sorumluluklarõn Açõk Olmasõ.
II. Kamuoyuna Bilgi Sunma ve Raporlama Düzeyi.
III. Bütçenin Hazõrlanma ve Onaylanma Sürecinde Açõklõk.
IV. Bütçenin Uygulanma ve Kontrol Sürecinde Açõklõk.
V. Kesin Hesaplarõn Parlamento Tarafõndan Onaylanmasõ ile Mali Sonuçlarõn Dõş
Denetiminde ve Değerlendirilmesi Sürecinde Açõklõk.
VI. Mali İstatistiklerin Raporlanmasõndaki Kurumsal Bağõmsõzlõk ve Güvenilirlik
Bu altõ ilkeye dayalõ soru formlarõ

alanlarõnda uzman 20 civarõndakõ kişiye (Maliye

Bakanlõğõ, Sayõştay, Hazine,DPT,STK temsilcileri, basõn) doldurtularak 100 üzerinden bir
saydamlõk puanõ hesaplanmaktadõr.
Bu endeksin son durumu aşağõda yer almaktadõr.
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Mali Saydamlõk Genel Endeks Değerlerindeki Gelişme*
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*

Sembollerin taşõdõğõ anlamlar izleyen tabloda yer aldõğõ şekilde IBP standartlarõna gore
değerlendirilmiştir

67+
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Mali saydamlõğõn genel endeks değerine katkõ yapan ana ilkeler açõsõndan bakõldõğõnda ise
“mali istatistiklerin raporlanmasõnda kurumsal bağõmsõzlõk ve güvenilirliğin” en düşük
değerine indiği, bunu “bütçenin hazõrlõk ve uygulama sürecindeki açõklõğõn” izlediği ve diğer
ilkeler açõsõndan da önceki yõllara oranla endeksin düşüş yönünde eğilim gösterdiği
anlaşõlmaktadõr. Mali Saydamlõk Endeksinin daha da aşağõya düşmesini engelleyen en önemli
ana ilke ise “kamu sektöründe rol ve sorumluluklarõn açõk olmasõ” ilkesidir.
Alt İlkeler Bazõnda Mali Saydamlõk Puan Kartõ
Ana İlke
I. KAMU SEKTÖRÜNÜN
EKONOMİDE SAHİP OLDUĞU ROL
VE SORUMLULUKLARININ AÇIK
OLMASI

II. KAMUOYUNA BİLGİ SUNMA VE
RAPORLAMA DÜZEYİ

Alt İlke
( En Düşük Değer )

Alt İlke
(En Yüksek Değer)

Vergi ve benzeri yasal
yükümlülüklerin anlaşõlabilir
ve herkese eşit derecede
uygulanabilir olmasõ

Kamu Görevlilerinin tabi
olduğu etik standartlarõn
mevcudiyeti ve açõklõğõ

Bütçe dokümanlarõnõn
anlaşõlabilir olmasõ ve
STK’larla işbirliği

Bütçe dokumanlarõnõn tam
ve ayrõntõlõ bilgi setini
kamuoyuna sunmasõ

Maliye politikalarõnõn
maliyetlerinin açõklanmasõ

Merkezi kuruluşlar
arasõnda rol ve
sorumluluklarõn açõk
olmasõ

Vergi idaresinin politik
etkilerden uzak olmasõ

Mali raporlamanõn
standart ve düzenli olmasõ

Dõş denetim raporlarõnõn elde
edilebilir ve anlaşõlabilir
olmasõ

Kesin hesaplarõn süresinde
ve ilgili taraflarõn
anlayacağõ açõklõkta
parlamentoya sunulmasõ

Model varsayõmlarõnõn açõk
olmasõ ve bağõmsõz kurumlar
tarafõndan denetlenmesi

Harcama ve gelir
tahminlerinin gerçekçi ve
güvenilir olmasõ

III. BÜTÇENİN HAZIRLANMA VE
ONAYLANMA SÜRECİNDE AÇIKLIK

IV. BÜTÇENİN UYGULANMA VE
KONTROL SÜRECİNDE AÇIKLIK

V. KESİN HESAPLARIN
PARLAMENTO TARAFINDAN
ONAYLANMASI İLE MALİ
SONUÇLARIN DIŞ DENETİMİNDE
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
SÜRECİNDE AÇIKLIK

VI. MALİ İSTATİSTİKLERİN
RAPORLANMASINDAKİ KURUMSAL
BAĞIMSIZLIK VE GÜVENİLİRLİK
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Türkiye saydamlõk sonuçlarõna karşõlaştõrmalõ bir çerçevede bakmak için, bir önceki raporda
başlattõğõmõz çalõşmayõ devam ettirerek, Türkiye verileri Uluslararasõ Bütçe Projesi
(International Budget Project-IBP) sivil toplum örgütünün bütçenin açõklõğõ çalõşmasõ
sonuçlarõ ile karşõlaştõrõlmõştõr. 13
Karşõlaştõrma iki çerçevede yapõlmõştõr. Öncelikle 2004 yõlõnda IBP tarafõndan açõklanan 36
ülkeye ait sonuçlar bizim çalõşmamõz sonucunda elde edilen mali saydamlõk sonuçlarõ ile
karşõlaştõrõlmõştõr. İkinci aşamada ise yine IBP tarafõndan 2006 yõlõnda açõklanan ve ilk defa
Türkiye’nin de içinde olduğu saydamlõk çalõşmasõ sonuçlarõ ile anket sonuçlarõnõn
değerlendirilmesi yapõlmõştõr.
2004 çalõşmasõna göre, IBP değerlendirmesindeki 67 ve üstü endeks değeri “çok olumlu”, 6650 arasõ “olumlu”, 49-33 arasõ “olumsuz” ve 33’den az olan endeks değeri ise “çok olumsuz”
olarak sõnõflandõrõlmaktadõr. Buna göre, Türkiye, 36 ülke ortalamasõnõn üç temel kategoride de
altõnda kalmaktadõr. Yapõsal reformlar ile birlikte Türkiye’de mali saydamlõk alanõnda
sağlanan gelişmelere rağmen, ülkemiz bu sõnõflamada oransal olarak hala “olumsuz”
görünümden kurtulamamõş görünmektedir.
Tablo 8. Türkiye ve IBP Mali Saydamlõk Karşõlaştõrmalõ Endeks Sonuçlarõ
2004
IBP, 36 ülke
ortalamasõ

Türkiye

2005

2006

Türkiye

Türkiye

Bütçe Dökümanlarõnda Açõklõk

56,0

36,3

41,1

40,4

Bilgi Sunma ve Raporlama

44,0

42,1

43,4

39,7

Kamuoyunun ve Parlamentonun Katõlõmõ

40,0

40,6

42,3

39,9

IBP’nin 2006 yõlõnda açõkladõğõ ve esas olarak 2005 yõlõ sonuçlarõnõ yansõtan en son
çalõşmasõna göre ise, Türkiye, Bütçe Açõklõğõ (Open Budget Index) endeks değeri olarak 59
ülke arasõnda 41 puan ile 36. sõrada çõkmõştõr. Bu çalõşmada 81 ve üstü endeks değeri
“kapsamlõ bilginin sunulduğu”, 80-61 arasõ “önemli düzeyde bilginin sunulduğu”, 60-41 arasõ
“bazõ bilgilerin sunulduğu”, 40-21 arasõ “az bilginin sunulduğu” ve 21’den az olan endeks
değeri ise “bilginin sunulmadõğõ” durum olarak kategorize edilmiştir. Buna göre, Türkiye 59
ülke arasõnda bazõ bilgilerin sunulduğu kategori içinde yer almõştõr.

13

Bkz. http://www.internationalbudget.org/
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IBP Bütçe Açõklõğõ Endeks Sonuçlarõ, 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ülkeler
Fransa
İngiltere
Yeni Zelanda
Güney Afrika
Slovenya
ABD
Peru
İsveç
Polonya
Brezilya
Güney Kore
Norveç
Romanya
Botsvana
Çek Cumhuriyeti
Kolombiya
Hindistan
Yeni Gine
Namibya
Pakistan
Filipinler
Ürdün
Meksika
Kenya
Tanzanya
Bulgaristan
Sri Lanka
Rusya
Guatemala
Kostarika

% Değer
89
88
86
85
81
81
77
76
73
73
73
72
66
65
64
57
52
51
51
51
51
50
50
48
48
47
47
47
46
44

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Ülkeler
Kazakistan
Gana
Hõrvatistan
Malavi
Endenozya
Türkiye
Bengaldeş
Arjantin
Honduras
Zambiya
Nepal
Gürcistan
Uganda
Ekvator
Azerbeycan
Kamerun
Cezayir
El Salvador
Arnavutluk
Bolivya
Nijerya
Nikaragua
Fas
Moğolistan
Mõsõr
Burkina Faso
Çad
Angola
Vietnam
Ortalama

% Değer
43
43
42
41
41
41
40
39
38
37
36
33
31
31
30
29
28
27
24
20
20
20
19
18
18
11
5
4
2
46

Sonuç olarak, Türkiye’de kamu sektöründe mali saydamlõğõ ölçmek için kullandõğõmõz endeks
ile hemen hemen benzer nitelikleri taşõyan IBP endeksi sonuçlarõ paralel sonuçlar vermekte ve
yapõlan tüm yasal düzenlemelere rağmen, ülkemizde mali saydamlõk uygulamada olumsuz bir
görüntü vermekte ve uluslararasõ karşõlaştõrmalarda da yerimiz pek iç açõcõ bir konumda
bulunmamaktadõr.14

14

Ders Notlarõnõn mali saydamlõk bölümü Ferhat Emil ile Hakan Yõlmaz’õn Mali saydamlõk konulu
çalõşmalarõna daynamaktadõr.

71

IV.

BÜTÇENİN DENETİMİ – Hesap Verilebilirlik - Denetim Usulleri- Denetim
Kavramlarõ ve Sayõştay Denetimi

Buraya kadar anlattõklarõmõz esas olarak bütçe ile kaynaklarõ kullanma yetkisi alan
hükümetlerin uygulamada bu kaynaklarõ nasõl kullandõklarõ , bunun yöntemleri ile ilgili
konulardõ. Bundan sonra ise sõra bütçe döngüsünün son aşamasõ olan kaynaklarõn nasõl
kullanõldõğõnõn hesabõnõn verilmesi yani bütçe denetimidir. Aslõnda bütçede kaynaklarõn nasõl
kullanõldõğõ konusu bütçenin ağõrlõklõ olarak dõş denetimini yani Sayõştay denetimini kapsar
gibi görünüyorsa da denetim konusu özünde dõş denetimi de içine alan daha geniş bir kavram
olup bütçe ile kamu kaynaklarõnõn kullanõm konusu özünde demokratik toplumlarda hesap
verme kavramõ ile çok yakõndan ilgilidir.
Bu bölümdeki açõklamalarõmõzõ alt başlõklar itibariyle bir kaç noktada ele alacağõz. Bunlardan
ilki bütçe hesaplarõnõn kapatõlmasõ ile ilgili bazõ teknikler ve mevzuat uygulamasõ olacak.
İkinci başlõk hesap verme kavramõ üzerine bazõ açõklamalarõ içerecek. Üçüncü başlõğõmõz
denetim meselesine değişik açõlardan kavramsal bir bakõş açõsõ getirecek. Dördüncü
başlõğõmõz ise Sayõştay denetimi ile ilgili olacak.
1. Bütçe hesaplarõnõn kapatõlmasõ : Bütçenin denetimi ( özellikle dõş denetimi) açõsõndan
önem taşõyan ilk husus hesaplarõn kapatõlmasõdõr. Saymanlarca hesaplarõn kapatõlmasõ
ve daha sonra bu hesaplarõn Maliye Bakanlõğõnca kesin hesap kanun tasarõsõna
dönüştürülerek TBMM ‘ye gönderilmesi ve bu hesaplarõn dõş denetim organõ olarak
Sayõştayõn bu hesaplarõ incelemesi süreci öncelikle hesaplarõn nasõl kapatõlacağõna dair
usullere bakõlmasõnõ gerektirir.
Bu konuda dikkati çeken ilk konu hesap kapatõlmasõnõn aslõnda bir dönemin kapatõlmasõ ile
olan bağlantõsõdõr. Bu da aslõnda bildiğimiz gibi bütçelerin bir dönem için uygulandõğõnõ ifade
eder. Yani parlamentolar hükümetlere bütçe yapma yetkisini bir dönem için verirler. Bu
dönemde adõna “mali yõl denilen” bir yõlõ ifade eder. Ülkemizde mali yõl eskiden 1 Martta
başlarken 1970’li yõllarõn başõndan itibaren takvim yõlõ ile eşanlõ olarak başlamaktadõr.
Bütçeler yõllõk olarak uygulandõklarõnda bu harcamalarõn o yõl içinde gerçekleştirilmesini ve
gelirlerin yine o yõl içinde toplanmasõnõ ve gider ile gelir toplama mevzuatlarõnõn da o yõl
içinde uygulanmasõ için Hükümete yetki verilmesi, yõl sonu geldiğinde de o yõlõn defterinin
kapatõlmasõ anlamõna gelir. Buna karşõlõk daha önce de dile getirdiğimiz gibi devletin o yõla
ait bazõ giderlerinin yapõlmasõ veya gelirlerinin toplanmasõ hemen mümkün olmayabilir.Ya da
bürokratik işlemlerin yetiştirilmesi mümkün olmayabilir. Bu giderlerin yapõlmasõ veya
gelirlerin toplanmasõ bir sonraki bütçe yõlõna kalabilir. O zaman bütçe hesaplarõnõn
kapatõlmasõ işi sonraki yõlõn bütçesine kalabilir. Bu duruma örneğin ülkemizde bütçe
harcamalarõ ile ilgili Aralõk ateşi adõ verilen yõl sonu harcama eğilimlerinin yükselmesi ile
birlikte tahakkuk işlemlerinin yoğunlaşmasõ ve ödemelerin yetiştirilememesi hallerinde çok
rastlanõlõr. Bu gibi hallerde klasik maliye kitaplarõnda da yer alan iki tür yöntem uygulanõr.
a. Egzersiz Usulü ( Hesap dönemi yöntemi): Bu sistemin esasõ bütçe yõlõ (mali
yõl) sonuna kadar yetiştirilemeyen işlemlerin bir sonraki yõl bütçesi yürürlüğe
girse dahi önceki yõlõn toplanamayan gelirlerin toplanmasõna veya ödemesi
önceki yõl tamamlanamayan giderlerin ödemesinin tamamlanana kadar ;
önceki yõl bütçesinin (yani bu işlemlerin ait olduğu yõl bütçesinin )
hesaplarõnõn kapatõlmamasõ anlayõşõna dayanõr. Dolayõsõ ile egzersiz usulü bir
önceki mali yõl bütçesinin bir sonraki mali yõlõn içine girmiş olarak kendi
dönemine ait işlemler fiilen tamamlanana kadar (tahakkuk etmiş gelirler
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tahsil edilene ve giderler ödenene kadar) yaşatõlmasõ demektir. Bu yöntem
aslõnda bütçelerin yõllõk olma ilkesine ters düşen ve bir anlamda bir bütçenin
kesin hesabõnõn parlamentoya sunulmasõnõn gecikmesine de yol açma
sakõncasõ taşõyan bir yöntemdir. Bu açõdan bu tür hesap kapatma işlemi fazla
uygulanmamaktadõr.
b. Jestiyon Sistemi ( Yönetim Dönemi – Zaman-õ İdare Hesabõ) :
Bu sistemin özü hesaplarõn yönetim dönemi (en geniş anlamõ ile bütçe yõlõ)
itibariyle tutulup kapatõlmasõdõr. Örneğin 5018 sayõlõ kanun bütçe hesaplarõnõn
mali yõl esasõna göre tutulacağõnõ ifade ederken aslõnda yönetim dönemi esasõna
göre bütçe hesaplarõnõn kapatõlacağõnõ öngörmektedir. 51 inci maddede de
muhsebe esasõ belirtilirken daha önce vurguladõğõmõz gibi kamu gelir ve
giderlerinin tahakkuk ettirildikleri mali yõlõn hesaplarõnda gösterileceği ifadesi hem
tahakkuk hem de yönetim dönemi esasõ açõsõndan önem taşõr. Zira yine KMYKK
göre bütçe gelirleri tahsil edildikleri, bütçe giderleri de ödendikleri dönemin mali
yõl bütçesinde muhasebeleştirlir. Bu anlamda bizim yeni muhasebe sistemimiz
kayõtlara alma konusunda tahakkuk , ödeme ve bütçe hesaplarõna geçiriliş
açõsõndan nakit esasõna ağõrlõk veren bir sistemdir. Yani Yönetim dönemi
sistemine göre bir gelir tahakkuku hangi döneme ait olursa olsun tahsil edildiği
dönemde ise gelir olarak kaydolunur . Gelir açõsõndan jestiyon sistemi tam anlamõ
ile uygulanõrken (nakit esaslõ muhasebe ile) giderlerde hesap kapatma konusunda
bazõ istisnalar getirilmesi gider sisteminde tahakkuk yönteminin esas (tahakkuk
esslõ muhasebe) alõndõğõnõ gösterir. Bu istisnalara göre bütçe yõlõ içinde ödeme
emri belgesine bağlandõğõ halde herhangi bir nedenle ödenemeyen tutarlar emanet
hesabõna alõnõr ve bir sonraki yõl bütçesinin döneminde ödenseler dahi tahakkuk
ettirildikleri yõl bütçesi hesabõnda gider olarak gözükürler. Aynõ şey avans
işlemleri için de sözkonusudur. Avans olarak bütçe yõlõ içinde ödenen bir bedel
şayet işin tamamlanmasõ gelecek yõla kalmõşsa (yüklenme artõğõ) iş bittiğinde o
yõlõn (bir sonraki yõlõn) bütçesine gider yazõlõr.Bu yüklenme artõğõnõn ödeneği bir
sonraki yõla devredilir. Kalan ödenek iptal edilir.
Görüldüğü gibi jestiyon esasõ bir bütçe yõlõ içinde işlemlerin tamamlanmasõna
yöneliktir. İşlemler tamamlanmamõşsa yukarõdaki istisnalar hariç ödenekler iptal
olunur. Bu istisnalar kõsaca mahsup işlemleri olarak bilinirler ve KMYKK ile 1050
sayõlõ yasada bir bütçe yõlõna ait ama gelecek bütçe yõlõnda gereçekleşen işlemlerle
ilgili mahsuplar mali yõlõn bitiminden sonra bir ay içinde tamamlanõrlarsa ait
olduklarõ yõl bütçesine kaydolunurlar. Buna float da denir. Değiştirilmiş nakit esasõ
da bu mahsup dönemini sağlamak için getirilmiştir. Jestiyon isteminin yararõ
bütçenin bir yõl içinde tamamlanõp kesin hesabõn daha hõzlõ çõkmasõnõ sağlamasõ
açõsõndan yõllõk olma ilkesinin uygulanmasõnõ kolaylatõrõr. Bu açõdan egzersiz
sistemine göre daha elverişlidir.
2. Hesap verilebilirlik ve denetim:
i.Hesap verilebilirlik kavramõ ile denetim kavramõ genellikle birbiri ile eşanlamlõ
olarak kullanõlmaktadõr.Gerçekten de özellikle ülkemizde hesap verme yanlõş iş yapan
görevlinin adalete hesap vermesi ve bunun temelinde de denetimin yattõğõ şeklinde
algõlanagelmiştir. Bu algõlama genelde doğru olmakla beraber yeterli değildir. Zira
hesap verilebilirlik bu algõlamanõn da üstünde bir anlam taşõr. Aslõnda demokratik

73

toplumlarda hesap verilebilirlik mekanizmasõnõn kanõmõzca 3 boyutu vardõr ve adalete
hesap verme bunlardan sadece birisidir.
a. Açõklama yapma: Siyasetçinin ve kamu görevlilerinin yaptõklarõ işler ve
aldõklarõ kararlar konusunda talep gelmeksizin de kamuoyunu
bilgilendirmeleridir.Mali raporlama esas olarak bir hesap verme
mekanizmasõ aracõdõr. Bu bilgilendirmenin açõk ve anlaşõlabilir, öngörülebilir
ve uluslararasõ karşõlaştõrmalara imkan verebilir standartlarda olmasõ
beklenir.
b. Cevap Verebilme: Siyasetçinin ve kamu görevlilerinin kendilerine
Parlamentodan veya kamuoyundan gelecek sorulara yanõt vermeleri
gerektiğini ifade eder. Bu açõdan Bilgi Edinme Kanunlarõ, Devlet sõrlarõ ve
ve Ticari sõrlar konusundaki yasalar, Meclis soru önergeleri cevap verme
konusundaki sõnõrlarõ ve kurallarõ belirleyen en önemli mekanizmalardõr.
c. Sorumlu Tutulma: Bu anladõğõmõz anlamda adalete hesap verme demektir.
Siyasetçinin ve kamu görevlisinin kendilerine devredilen yetkinin kullanõmõ
ile ilgili olarak aldõklarõ kararlardan ve onlarõn sonuçlarõndan sorumlu
tutulabilmeleridir.
Hesap verme sorumluluğunun iyi işlemesi için siyasetçi ve kamu görevlisinin görev ve
sorumluluklarõnõn sõnõrõ çok iyi çizilmelidir.Aksi halde kimin neden sorumlu olduğunun belli
olmadõğõ sistemlerde veya herkesin herşeyden sorumlu gibi gözüktüğü yapõlarda sorumluluk
mekanizmalarõ sulandõrõlmõş sorumluluk şeklini alõr ve orada iyi işleyen bir hesap verme
mekanizmasõndan bahsedilemez.
Sonuç olarak hesap verme mekanizmasõ şu üç soruya yanõt aramalõdõr,
o Kim sorumlu olacak ?
o Neden sorumlu olacak ?
o Kime karşõ sorumlu olacak ?
Hesap verme mekanizmasõnõn iyi işlemesi için performansla ilişkisinin de kurulmasõ lazõmdõr.
Genelde kamu sektöründe hesap verme sorumluluğu yukarõdaki “c” şõkkõ ile ilintili olarak
kamu görevlilerinin sorumluluğu hem kendi kuruluşlarõ içinde hem de dõş denetim organõna
karşõ paranõn nasõl harcandõğõ ve ne sonuçlar elde edildiği üzerine kuruludur. Bakanlarõn
sorumluluğu ise parlamentoya ve kamuoyuna karşõdõr.
Bunu aşağõdaki şekilde yeni KMYKK daki aktöler açõsõndan aşağõdaki şekilde daha kolay
görebiliriz.
KİM
KİME KARŞI SORUMLU
SORUMLU
Bakan
Parlamento
Kamuoyu
Kamu
Bakan,Parlamento,Kamuoyu
İdaresi
başkanõ
Harcama
yetkilisi

Kamu İdaresi Başkanõ

SORUMLULUK
BOYUTU
Siyasal –
Vatandaşa karşõ
Yönetsel –
Bakan aracõlõğõ
ile vatandaşa
karşõ
Yönetsel

ARAÇLAR
Raporlar,açõklamalar,soru önergeleri,
(Yüce divan,seçim sandõğõ)
Rapor,açõklama, bildirimler ( memur
yargõlamasõ)
Rapro,açõklamalar,bildirimler,istatistikler
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Hesap verme sorumluluğu konusundaki bu açõklamalardan sonra şimdi mali yönetim
sistemimizdeki denetim ve sorumluluk mekanizmalarõna geçelim.Bu bizi Bütçenin denetimi
konusuna getirmektedir.
Aslõnda bu konulara önceki derslerde örneğin mali kontrol yetkilisini anlatõrken değnmiştik.
Ancak burada bu konuyu daha sistematik bir biçimde ele alacağõz.
iii.

Bütçenin denetimi :

Büteçenin denetimi denince yukarõda belirttiğimiz gibi akla hemen sayõştay denetimi
geliyor olmakla beraber bütçenin sayõştay denetimine gelmeden önce de geçirdiği denetim
aşamalarõ vardõr. Bunlar bütçe uygulamalarõnõn iç kontrolü, ön mali kontrolu , iç denetimi,
teftişi, gibi mekanizmalar olabilir. Görüleceği üzere burada birden fazla kavram vardõr.
Hatta bunlara yüksek denetim,performans denetimi, uygunluk denetimi gibi kavramlarõ da
ekleyecek olursak ortada ciddi bir tanõmlama sorunu olduğunu görürüz. Bu nedenle, biz
önce bu kavramlarõ ele alacağõz daha sonra bunlar 1050 ve 5018’e nasõl yansõyor ona
bakacağõz.
a) Denetim Kavramlarõ: Ülkemizde bşraz da Türkçe tanõm kavam
tanõmlarõ eksikliğinden dolayõ bu tür tanõmlarõn tam olarak
yansõdõğõndan söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle bizde
denetim,kontrol,teftiş, soruşturma gibi kavramlar birbirlerinin yerine
kullanõlmaktadõrlar. Oysa ki başka ülkelerde bu kavramlar birbirinden
farklõ anlamlar taşõrlar
Denetim= Audit
Kontrol= Control
Teftiş = Inspection
Soruşturma= Investigation yerine kullanõlmaktadõr.
Bu kavramlarõn birbiri ile ilgisini şu şekilde kurmak mümkündür.
KONTROL

İÇ KONTROL

Ön Mali Kontrol Teftiş

Soruşturma

DIŞ DENETİM

İç Denetim
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Aslõnda bir nevi şemsiye kavram olarak kontrol yönetimin en temel fonksiyonu olarak ele
alõnmaktadõr. Kamu parasõnõn nasõl kullanõldõğõ konusunda da kontrolbize önemli ipuçlarõ
verir. Bu paranõn iyi ve yerinde harcanõp harcanmadõğõnõ ancak iyi düzenlenmiş kontrol
sistemleri söyleyebilir.
İç Kontrol olarak adlandõrõlan kontrol sistemlerine yönetim (management) kontrol sistemleri
de denir. İç kontrol faaliyeti özünde yönetimin kendi kendisini kontrol etmek üzere
geliştirdiği sistemlerdir. Ne demek istdiğimizi biraz açalõm.İç kontrol bir başka deyişle
yönetimin kendi hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve
güvenceyi sağlayan yönetim araçlarõnõ ifade eder. Burada kilit kavramlardan birisi
güvencedir.Bu ise bir başka kavramõ çağrõştõrõr. O da risktir. Kamu parasõnõn kullanõmõnda
bunu yerli yerinde kullanmaya etkileyecek risklerin saptanmasõ kontrol sisteminin en önemli
özelliğidir. Bu açõdan iç kontrol bu riski en aza indirecek şekilde “ yönetimin kaynaklarõ israf
etmeden kullanmasõnõ, belirlediği amaçlara ulaşmasõnõ ve bu konuda kendisine güvenli ve
düzenli bilgi verecek karar destek sistemlerini oluşturmasõnõ sağlayacak örgütlenme ve işlem
süreçlerini ifade eder. Yönetim iç kontrolü sağlarken ön mali kontrol bir araç olarak
kullanõlabilir. Ön mali kontrolü burada fazla incelemeyeceğiz. Zira buna daha önce
değinmiştik. Hemen belirtelim ki bir iç kontrol unsuru olarak ön mali kontrol eski önemini
kaybetmiş gözükmektedir. İç kontrol aynõ zamanda iyi bir musahsebe sisteminin kurulmasõnõ
gerektirir. Performansõn izlenmesi bir iç kontrol örneğidir.Yöneticilerin çalõşanlarõ ile etkili
bir iletişim mekanizmasõ kurmasõ bir kontrol aracõdõr. Envanterin kontrolu, ödeme
belgelerinin saklanmasõnõ sağlayacak kayõt ve belge düzeninin kurulmasõ bir iç kontrol
örneğidir. Aynõ şekilde satõn alma sistemlerinin kurulmasõ ve takibi iç kontrola örnek
gösterilebilir. İç denetim ise iç kontrol sistemlerinin işleyişinin denetlenmesidir. İç kontrol
yönetimin bir fonksiyonu iç denetim ise yönetimin kendi kurduğu iç kontrol sistemine üçüncü
bir göz ile bakõlmasõnõ sağlayacak sistemi ifade eder. Bir anlamda iç kontrol yönetimde
karşõlaşõlacak riskleri kontrol etmeye, iç denetim ise iç kontrolün zaaflarõnõ kontrol etmeye
(kontrolun kontrolu) ve yönetimi bu açõdan uyarmaya ve ona danõşmanlõk hizmeti vermeye
yönelik bir sistemdir. İç denetim bu anlamda yöneticiye yardõmcõ olacak bir misyona sahiptir.
Bu anlamda iç denetçiler yöneticiye bağlõdõrlar. İç denetçi esasõnda iki temel fonksiyon ifa
eder. Birisi mali denetimdir. İç denetçi burada bütçe ve mali sistemin nasõl işlediğine bakar.
Bunlarõn etkinliğine bakõlõr. Nerede risk var o ölçülmeye çalõşõlõr. Gerekiyorsa işlem bazõnda
da denetim yapõlõr. İkinci denetim şekli performans denetimidir. Amaçlara ve perfromans
hedeflerine ulaşõlõp ulaşõlmadõğõna bakõlõr. İç denetçinin raporlarõ aynõ zamanda dõş denetime
de õşõk tutar. Bunun dõşõnda da iç denetçinin bağlantõlõ fonksiyonlarõ 5018 de yer almaktadõr.
(Bkz Kutu : 8 )

Kutu 8 : İç Denetçinin Fonksiyonlarõ
5018 Md 63 : İç denetim kamu idaresinin çalõşmalarõna değer katmak, geliştirmek için
kaynaklarõn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarõna göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacõ ile yapõlan bağõmsõz ve nesnel güvence sağlayan
danõşmanlõk faaliyetidir. ......
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5018 Md 64 İç Denetçinin görevleri:
a. Nesnel risk analizlerine daynarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapõlarõnõ
değerlendirmek (İç denetim temel fonksiyonu)
b. Kaynaklarõn etkili, ekonomik ve verimli kullanõlmasõ bakõmõndan incelemeler yapmak,
önerilerde bulunmak,
c. Harcama sonrasõnda yasal uygunluk denetimi yapmak (Mali Denetim Fonk)
d. İdarenin harcamalarõnõn mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarõnõn , amaç ve
politikalara, kalkõnma programõna, staretjik planlara, performans planlarõna
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, (Performans değerlendirmesi fonksiyonu)
e. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak, bu konularda önerilerde
bulunmak,(danõşmanlõk fonkiyonu)
f. Denetim sonuçlarõ çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,(danõşmanlõk
fonkiyonu)
g. Denetim sõrasõnda ve denetim sonuçlarõna göre soruşturma açõlmasõnõ gerektirecek bir
duruma rastladõğõnda ilgili idarenin en üst amirine bildirmek (ihbar fonksiyonu)

Teftiş ise ülkemizde denetim dendiğinde ilk akla gelen mekanizmadõr. Aslõnda teftiş daima
korkutucu bir şekilde hata bulan cezalandõran ceberrut bir kontrol sistemi olarak algõlanmõştõr.
Yeni kontrol kavramlarõ içinde teftiş idarenin belli fonksiyonlarõnõ derinlemesine inceleyen bu
alandaki standartlarõ kontrol eden bir görev ifa eder.Örneğin itfaiye sisteminin teftişi
dendiğinde itafiyecilerin kemiklerini kõrmaya yönelik bir sistemden değil, itfaiye sistemini
iyileştirecek , sistemin aksaklõklarõnõ mühendis gözü ile inceleyen , standartlar saptayan bu
standartlarõn uygulanmasõnõ izleyen düzenleyici bir fonksiyonu ifade etmekteyiz. Ancak
ülkemizde yeni KMYKK ve özellikle Cumhurbaşkanõnca veto edildikten sonra askõya alõnan
kamu Yönetimi kanunun taslağõnda iç kontrol ve iç denetim konusunda değinilmekle beraber
teftiş fonksiyonu kaldõrõlmak istenmiştir. Aslõnda bu kaldõrõlmak istenen fonksiyonun pek de
yukarõda saydõğõmõz çağdaş teftiş fonksiyonu ile ilişkisi olmayõp, daha çok yolsuzluk ve
usulsüzlüklerin tesbiti ve cezalandõrõlmasõ fonksiyonu ifa eden işlere yönelik olduğu
görülmektedir. Yeni denetim anlayõşõnda ise bu soruşturma olarak ifa edilen fonksiyonda
kendisini bulmaktadõr. Dõş denetim ise harcama sonrasõnda yapõlan ve kurumun dõşõnda
genelde parlamento adõna hareket eden bağõmsõz bir denetim kuruluşunca (Yüksek Denetim
Organõ-SAI-Sayõştay) yapõlan denetimi ifade eder.
Sonuç olarak kontrol faaliyetlerinden iç kontrol ve iç denetimin bütçe uygulamasõ ve
sonrasõnda kurumtarafõndan yürütülen bir fonksiyon (bu arada teftiş ve soruşturmanõn da
gerektiğinde devreye girebileceğini de gözden uzak tutmayarak) olduğunu, harcama sonrasõ
dõş denetimin ise uygulama tamalandõktan sonra gelir ve giderlere ilişkin bütçe işlemlerinin ve
idari faaliyetlerin parlamento tarafõndan verilmiş yasal yetkiler ve amaçlar açõsõndan
denetleme olduğunu burada vurgulayabiliriz.
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1050 ve 5018 açõsõndan Bütçenin Denetimi – İç Kontrol ve İç Denetim Boyutu ile
MUK ile getirilen sistem esas olarak bir ön mali kontrola dayalõ denetim sistemidir ve bunun
merkeziyetçi bir model olduğunu söylemiştik. Maliye ve sayõştay vizeleri ve yine Maliyeye
bağlõ saymanlar aracõlõğõ ile ile bir harcamacõ kuruluş kendi dõşõndaki bir kuruluşun
kontrolune tabõ tutulmaktadõr. Böyle bir ortamda kuruluşun bir nevi dõş ön mali kontrola tabi
olmasõ nedeni ile kendisi için etkili bir iç kontrol sistemi ve onunla ilintili bir iç denetim
sistemi geliştirmesi için hiç bir güdü ve yasal yetkisi yoktur. Bu anlamda 1050 sayõlõ yasada
yöenticiler iç kontrol sistemini ancak mevzuata uygunluk endişesi ile kurmak durumundadõr.
Ortad fazla bir gönüllülük yoktur. 5018 sayõlõ yasa ise felsefe olarak bu denetim sistemine
karşõ bir söylem benimsemiş gözükmektedir. 55.inci maddede bir iç kontrol tanõmõ
yapõlmõştõr. Bu iç kontrol tanõmõnda hem harcama öncesi kontrol hem de harcama sonrasõ iç
denetim olarak ele alõnmõştõr. Daha önce belirttiğimiz gibi aslõnda 5018 de tanõmlanan anlamõ
ile harcama öncesi kontrol bir mali kontrol yetkilisi tarafõndan üstlenildiği için 1050 den pek
de fazla ayrõlõk göstermiyordu. Bu açõdan 5018 deki tanõm ve onun getirdiği mali kontrol
yetkilisinin çağdaş bir iç kontrol mekanizmasõ olduğunu söyleyemeyiz. Mali kontrol
yetkilisinin kalkmasõ ile kamu idarelerinin üst yöneticileri ile harcama yetkililerinin gerçekten
yönetim sorumluluğu anlamõnda bir iç kontrol mekanizmasõ getirmeleri dah da önem
kazanacaktõr.
1050 sayõlõ yasa iç denetim ile ilgili bir düzenleme öngörmemiştir. Ancak her kurumun
içindeki teftiş Kurulu ve Kontrolörler kendi anlayõşlarõna göre idareye danõşma hizmeti
verirken aynõ zamanda soft bir iç denetim fonksiyonu da ifa etmekteydiler.Ancak bunun yine
de günümüzdeki anlamõ ile bir iç denetim fonksiyonu olmadõğõna dikkat çekmek gerekir. İç
denetimin özünde iç kontrol sistemlerinin denetimi olduğunu ve iç denetçinin bu fonksiyonu
ifa ederken mali denetim de yapabildiğine dikkat çekmiştik. 1050 sayõlõ yasada hüküm
olmamasõna rağmen 5018 sayõlõ yasa 63 üncü maddesinde iç denetçilik sistemini
tanõmlamõştõr. Bu tanõm aşağõ yukarõ günümüzdeki anlamõ ile iç denetçiye karşõlõk
gelmektedir. İç denetçi bu tanõma göre, nesnel risk analizleri yapõp kamu idarelerinin yönetim
ve kontrol yapõlarõnõ değerlendirmek, kaynaklarõn iti kulanõlmasõ için öneriler yapmak, mali
yöentim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak, harcama sonrasõnda ise yasal
uygunluk denetimi yapmak olarak özetlenebilir. Eğer iç denetçi denetimleri sõrasõnda
soruşturmalõk bir durum saptarsa bunu da üst yöneticiye bildirmekle görevlidir. Acak bndan
sonrasõnõn ne olacağõ biraz meçhuldür. Halen iç denetçilerin bütün kamu idarelerinde
görevlendirilmesi (mahalli idarelerde 10 binin üstü) görevlendirilmesi sözkonusu olup buna
ilişkin standartlar hazõrlanma aşamasõndadõr. Bunlarõ Maliye bakanlõğõna bağlõ İç denetim
Koordnasyon kurulu belirleyecektir.
Görüleceği üzere 5018 harcama öncesi ve harcama sonrasõ denetimde iç kontrol ve iç denetçi
vasõtasõ ile bu denetimlerin önce kurum bünyesind eyapõlmasõ esasõnõ getirmektedir. Herne
kadar klasik maliye güdüsü ile mali kontrol yetkilisi getirilmiş ise de bunun da kaldõrõlmasõ
öngörüldüğünden yasal altyapõ daha çağdaş hal gelmiştir diyebiliriz. İç denetçilerin ise
uygulamasõnõ görmek gerekmektedir. Çünkü bu klasik teftiş fonksiyonundan daha farklõ bir
yapõya geçiş ve kurumsal kapasite anlamõna gelmektedir.
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Dõş Denetim – Sayõştay Denetimi
Dõş denetim idarenin dõşõnda kamu iarelerinin kaynak kullanõmõnõ ve sonuçlarõnõ denetleyen
mekanizmaya denir. Yukarõda idarenin kendi içindeki kontrol ve denetim mekanizmalarõnõ
gördük. Ancak yetkiyi devreden paralemntonun bu yetkinin nasõl kullanõldõğõnõ bir de kendi
gözü ile denetlemesi de gerekir. Bu tõpkõ bir şirketin kendi iç denetim ve kontrol
mekanizmalarõ olduğu halde bağõmsõz bir dõş denetim kuruluşunun da o şirketin hesaplarõnõ
incelemesi anlamõna gelir. Kamu sektöründe de ise bu işi parlamentolar adõna yapan organlara
dõş denetim kuruluşlarõ ya da genel olarak kabul edilen ifadesi ile “ yüksek denetim
kuruluşlarõ” adõ verilir. Yüksek denetim bu anlamda idarenin kendisine emanet edilen
kaynaklarõ etkin, verimli, tutumlu bir biçimde kullanõp kullanmadõğõnõ , bunlarõ kullanõrken
mevzuata uyup uymadõğõnõ parlamento ( dolayõsõ ile millet) adõna denetlerler.
Dünyada bu görevi yapan kuruluşlara SAI (Supreme Audit Institutions) , Ulusal Denetim
Kurumlarõ (NAO-National Audit Offices) , Hesap mahkemeleri (Court of Accounts) gibi
adlarla anõlõrlar. Bunlarõn dünyada dõş denetim sistemi standartlarõnõ oluşturmak için
oluşturduklarõ birliğe de INTOSAI denir. Bu kuruluşun 1977 de kabul ettiği LİMA bildirgesi
ile dõş denetimin bazõ esaslarõ Kutu (9) de yer almaktadõr.
Kutu 9 : Lima Bildirgesi İlkeleri
1. Dõş Denetim kurumu başkanõnõn parlamento tarafõndan atanmalõ ve doğrudan parlamentoya
bağlõ olmalõdõr.
2. Denetim görevlerinin anayasal güvence altõna alõnmalõ ve kanunla tanõmlanmalõdõr
3. Bütün kamu idareleri denetim kapsamõndadõr ve denetçiye istenen belgeleri vermekle
yükümlüdür.
4. Denetçi mali işlemleri ve kamu idarelerinin mali tablolarõnõ denetlemekle yükümlüdür.
5. Faaliyetler 3E kapsamõnda denetlenmelidir.
6. Raporlar parlamentoya verilir ve basõlmak suretiyle kamuoyuna açõklanõrlar.
7. Denetçiler mesleki yeterliliğe sahip olmaldõr. (Denetçi denetlediği konuyu bilmelidir.)
Yüksek denetim kurumlarõnõn örgüt yapõlarõ yukarõdaki ifadelerden de görüleceği gibi farklõ
özellikler göstermektedir. Yine de günümüzde bu kurumlarda iki türlü örgütlenme modeli
vardõr. Bunlardan birisi “Ofis Tipi” örgütlenmedir. Daha çok Anglo - Sakson geleneğindeki
ülke idarelerinde (ABD, İngiltere, Kanada gibi) benimsenen bu sistemi “ Kurul Tipi”
(Türkiye, Franso,Belçika, gibi kõta Avrupasõ sayõştaylarõ) örgütlenmeden ayõran en önemli a
özellik birinci tip denetim kurullarõnõn yargõ fonksiyonuna sahip olmamasõdõr. Ofis tipi
sayõştaylar denetim sonuçlarõnõ parlamentoya bildirirken, kurul tipi sayõştaylar denetim
sonuçlarõnõ hem yargõlama yolu ile hükme bağlarlar hem de parlamentoya rapor ederler.
Dõş denetim kurumlarõ geleneksel olarak uygunluk denetimi de denilen finansal denetim
yaparlar. Finansal denetim mali tablolar ve işlemler üzerinden mevzuata uygunluk
denetimidir. Son zamanlarda ise bu tür denetim yerine daha çok performans denetimi ağõrlõk
kazanmaya başlamõştõr.
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Ülkemizde dõş denetim-Sayõştay
Ülkemizdeki dõş denetim kurumu devlet (1050 sayõlõ yasaya göre genel ve Katma Bütçeli
kuruluşlar 5018’e göre genel devlet) için Sayõştaydõr. Buna karşõlõk KİT’lerin denetimi
TBMM adõna YDK (Yüksek Denetleme Kurulu) tarafõndan yapõlõr.
Ülkemizde Sayõştayõn kuruluşu Tanzimat dönemine kadar gider ve 1876 anayasasõnda
anayasal bir kuruluş olarak yer alan Divan-õ Muhasebat (Hesap Mahkemesi) bügünkü
Sayõştay’õn temelini teşkil eder. Cumhuriyet döneminde de varlõğõnõ Divan-Muhasebat olarak
ve hep yargõsal yönü ile devam ettiren kurumun 1945 yõlõnda adõ Sayõştay olarak
değiştirilmiştir. Daha sonra tekrar eski adõna dönem kurumun adõ bu sefer 1961 Anayasasõnda
tekrar Sayõştay olarak değiştirilmiş olup, Sayõştayõn görev ve yetkileri 1967 yõlõnda çõkarõlan
832 sayõlõ Sayõştay Kanununda yeniden tanõmlanmõştõr. Bu kanunda yapõlan en önemli
değişiklik 1996 yõlõna ait olup, Sayõştayõn verimlilik ve etkinlik denetimi yapmasõna imkan
tanõnmõştõr. Sayõştay Kanununun 5018 paralelinde değiştirilmesi ile ilgili bir yasa taslağõ da
TBMM de beklemektedir. Bu değişiklik tasarõsõnda YDK’nõn da Sayõştay bünyesine alõnmasõ
öngörülmektedir.
Ülkemizde yargõsal bir hesap mahkemesi özelliği taşõyan Sayõştayõn hukuki durumu hep
tartõşõlagelmiştir.15 Sayõştaya 1982 Anayasasõnõn 160 õncõ maddesinde iki görev verilmiş
gözükmektedir. Birincisi genel ve katma bütçeli idarelerin bütün gelir ve giderlerini
denetlemek, ikincisi ise sorumlularõn hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamaktõr. Her ne
kadar Anayasanõn yargõ bölümünde Yüksek yargõ organõ olarak Sayõştaya yer verilmemişse de
yargõsal kararlar vermesi, kararlarõnõn başka bir yargõ organõnda temyiz edilememesi gibi
durumlar dikkate alõndõğõnda Sayõştayõn da bir yüksek yargõ organõ olmasõ gerektiğini ileri
sürenler de vardõr.
Sayõştay bir yargõsal denetim kuruluşu olarak, Dairelerden, temyiz Kurulundan oluşur.
Daireler Kurulu ve Genel Kurul gibi karar organlarõ da vardõr. Sayõştayõn sahada denetim
görevini sayõştay denetçileri yapar. Sayõştay savcõsõ dabir nevi iddia makamõdõr.
832 Sayõlõ sayõştay yasasõ Sayõştayõn görevini denetim yapma, yargõlama ve Meclise rapor
verme olarak sõralamaktadõr.
1. Sayõştayõn Denetim Görevi: (1050 ve 5018 ile karşõlaştõrmalõ olarak)
Sayõştayõn denetim görevinin özü kamu harcamalarõnõn hukuki açõdan düzgün
yapõlõp yapõlmadõğõnõn ortaya konmasõ ile 3E kuralõna uygun yapõlõp yapõlmadõğõnõ
tesbit etmektir. Bu açõdan 1050 sayõlõ yasada ve 832 sayõlõ yasada ifadesini bulan
bir de ön denetim görevi ( kadro ve ödenek vizesi, sözleşme tescili gibi) varken
5018 sayõlõ yasa bu denetimleri ortadan kaldõrmõştõr. Bu açõdan sayõştayõn denetimi
harcama sonrasõ dõş denetim olarak anlaşõlmalõdõr.Sayõştayõn harcama sonrasõ
denetimini de uygunluk denetimi ve performans denetimi olarak ikiye ayõrabiliriz.
a. Düzenlilik (Uygunluk Denetimi - (Compliance Audit)) : Adõndan anlaşõlacağõ
ve bu denetim yöntemi kamu kaynaklarõnõn usulune uygun olarak toplanõp
yine usulune uygun olarak harcanõp harcanmadõğõnõn ortaya konmasõdõr. Bu
açõdan yukarõda belirttiğimiz gibi
Bu denetim sisteminin esasõ belge üzerinden (evrak- müsbite) yapõlmasõ ve
hemen hemen bir kuruluşun tahakkuk belgesine bağlanan her bir işleminin
15

Bu konuda ayrõntõlõ bilgi için Kesik, Mutluer, Öner (2005) s.362-365 ‘e bakõlabilir.
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mevzuata ,ödeneğe uygun harcanõp harcanmadõğõnõn incelenmesi yolu ile
yapõlõr. Dolayõsõ ile denetçiler ya o kuruluşta sayman hesaplarõnõ inceleyerek
ya da çuvallarla Sayõştaya gönderilen sayman evrakõnõ inceleyerek bu
denetimi gerçekleştirmeye çalõşõrlar. Denetçiye karşõ birinci derecede mali
sorumlu 1050 sayõlõ yasaya göre sayman ve tahakkuk memurudur. Denetçi
denetimi sõrasõnda dikkatini çeken hususlarõ saymana, tahakkuk memuruna, ya
da evrakta imzasõ,onayõ bulunan diğer sorumlulara yazõ ile sorar. Bu işleme
Sayõştay “istihzasõ” /sorgu-clearance denir. Bu sorgu ile sorumlulardan yazõlõ
savunma istenir. Sorgulara 30 gün içinde yanõt verlmezse idari ve cezai
yaptõrõm uygulanõr. Sorgu sonrasõnda denetçi verilen yanõtõ olumlu bulursa
herhangi bir işlem tesis edilmez. Yanõt yeterli bulunmazsa bu sefer bu denetçi
raporuna alõnõr ve yargõlama yapõlmak üzere sayõştay yargõsõ süreci başlar.
Sayõştayõn usul denetimi çoğu kez esasõn gözden kaçõrõlmasõna, denetimlerin
uzun zaman almasõna ve sorumlularõn sorumluluktan kaçmak için mevzuata
uymayõ etkin çalõşmaya tercih ettikleri bir durum yaratõr. Kaldõ ki işlem
bazõnda denetim yapõlmasõ Sayõştayõn tüm kuruluşlarõ denetlemesinin uzun
zaman almasõna hatta bazen bazõ işlemleri hiç denetleyememesine yol açar.
(Eleman yokluğundan dõş temsilciliklerin uzun süre denetlenememesi gibi).
b. Performans denetimi: Bu muhtelif vesilelerle belirttiğimiz gibi kaynaklarõn Ê
ilkesine göre kulalnõlõp kullanõlmadõğõnõn denetlenmesidir. Buna “yerindelik”
denetimi adõ verilir.Esasen Sayõştay kanunun Sayõştayõn bu türden bir denetim
yapmasõna imkan verdiğini söylemiştik. Fakat Sayõştayõn şimdiye kadar bu
anlamda gerçek bir performans denetimi işine girdiği söylenemez. Bir kaç
pilot uygulama ve rapor dõşõnda Sayõştay Perfromans denetimi yapamamõştõr.
Zira performans denetimi yapõlabilmesi için kuruluşarõn stratejik planlarõnõn,
hedeflerinin, bun hedeflere ulaşõlõp ulaşõlamayacağõnõn test edilmesini
sağlayan performans göstergelerinin olmasõ kuruluşun idari yapõlanmasõnõn
yetki ve sorumluluklarõn buna göre tanõmlanmasõ gerekmektedir. Bu türden
ölçüt ve yapõlarõn olmadõğõ yerde Sayõştayõn performans denetimi yapmasõ
sözkonusu olamaz ve nitekim olmamõştõr. Bu konuda ikinci bir eksiklik de
Sayõştayda bu konuda yeterli kapasitenin olmamasõdõr. Bu açõdan yetişmiş
personelin de siyasi yaklaşõmlarla tasfiye edilmesi Sayõştayõn performans
denetimi konusunda ciddi bir kapasite eksikliğidir. Bu konuda son zamanlarda
AB ile bazõ projeler geliştirilmeye çalõşõlmaktadõr.
5018 sayõlõ yasa bu açõdan hem sayõştaya performans denetimi görevi
vermekte (Md 68) hem de sorumluluklarõ buna göre düzenleme çabasõ içine
girerek (performansa dayalõ bütçe) Sayõştaya bu tür denetimi yapabileceği bir
alan açmaktadõr.Bu konuda mali sorumluluk ve hesap verme sorumluluğunun
1050 ve 5018 de nasõl göründüğünü aşağõdaki tabloda görebiliriz.
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Mali Sorumluluk Hesap verme sorumluluğu ve Bütçeleme İlişkisi
Mali Sorumluluk
Hesap Verme Sorumluluğu
Kimler ?
1050;Sayman ve Tahakkuk 1050 ; Bakan, İta amirleri
Memuru
5018 ; Bakan,Üst yönetici,harcama
yetkilileri
5018; Harcama
yetkilisi,Gerçekleştirme
görevlisi,muhasebe yetkilisi
Neden
Harcama-Girdi
Performans (harcama
girdi,sistem,süreçler,faaliyetler,çõktõ
ve sonuçlar)
Kime Karşõ
1050 ;Sayõştaya
1050; Bakan parlamentoya,
5018; Sayõştaya
diğerleri bakana;ita amirleri bakana
5018; Bakan parlamentoya , üst
yönetici parlamento ve bakana,
harcama yetkilileri üst yöneticiye
Genel: Hepsinin son tahlilde
kamuoyuna
Bütçe Anlayõşõ
Klasik bütçe (1050 ve 5018) 1050 ; Belirsiz
5018; Performansa dayalõ bütçe
Sonuç
Sayõştay Yargõsõ
Meclise Raporlama
Sayõştayõn performans denetimi yapmasõnõn sonucu nasõl bitecektir ? Yani
sayõştay performans denetimi sonucu olumsuz bir durumla karşõlaşõrsa ne
yapacaktõr ? Zira sayõştay bir yargõ kuruluşudur. Bu açõdan bakõldõğõnda bir
yargõ kuruluşu olarak sayõştayõn durumu meclise ve sorumluluarõn Bakanõna
bildirmesi ve performansõ olumsuz olan yöneticinin eğer bunda kendi rolü
varsa belki performans sözleşmesi yolu ile görevinden alõnmasõ sözkonusu
olabilecektir.Ama burda bir sayõştay yargõsõnõn devreye girmesi (mali
sorumluluk hali dõşõnda ) düşünülmemelidir.
2. Sayõştayõn Yargõ Görevi: Yukarõdaki açõklamalarõmõzdan görüleceği gibi
Sayõştay denetçisinin raporlarõ (mali sorumluluk açõsõndan) ilgili daireye
gönderilir.Sayõştay savcõsõnõn mütlaasõndan sonra daire üyesi hesaplarõ inceler.
Bu süreç gerekirse uzman diğer denetçilerin de görüşlerinin alõnmasõndan
sonra ilgili Daire sorumlularõn hesabõndan dolayõ
i. Hesaplar uygunsa sorumlular hakkõnda beraat
ii. Değilse doğan zarar ile ilgili tazmin
iii. Doğan zarar suç unsuru da oluşturuyorsa zimmet
Kararlarõ verilebilir. Bu son durum mevzuatta açõkça yazmasa da suç unsuru nulunan
durumlar için geçerlidir. Bunlarõn temyiz ,karar düzeltme vs aşamalarõndan sonra
kesinleşmesi ile sayõştay yargõ süreci tamamlanmõş olur.
3. Sayõştayõn Rapor Sunma Görevi: Sayõştayõn hem 1050 de hem 832 sayõlõ
yasada Meclise bazõ raporlar sunmasõ öngörülmüştür. Bu raporlarõn en
önemlisi uygunluk bildirimidir. Anayasanõn 164üncü maddesi gereğince
Maliye Bakanlõğõnca biten bütçe yõlõnõn kesin hesap kanun tasarõsõ o mali yõl
sonundan itibaern en geç 6 ay içinde Bakanlar Kurulu tarafõndan Meclise
sunulur. Bunun bir örneği de Sayõştaya gönderilir. Bu tasarõ sayõştay kesin
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hesap grubu tarafõndan aynõ bütçe yõlõna ait sayõştaya gönderilen (Mali yõl
bitiminden itibaren 7 ay içinde) sayman kesin hesaplarõ ile karşõlaştõrõlarak
tasarõdaki ödeneklerin kullanõm durumu birbirlerini tutp tutmadõğõ konusunda
uygunluk bildirimi (statement of conformity) hazõrlanõr. Yõl başõndan 75 gün
önce meclise verilmesi gereken Genel uygunluk bildiriminin verilmesi bir
anlamda hesaplarõn ibrasõ olmakla beraber halen bitmemiş denetim sonuç ve
yargõsõnõ etkilemeyeceğini de gözden uzak tutmamak gerekir. 5018 bu konuda
1050 den farklõ bir düzenleme yapmamõş sadece genel uygunluk bildiriminin
idare faaliyet raporlarõ ve genel faaliyet raprolarõ da dikkate alõnarak hazõrlanõr
şeklinde 43 üncü maddede bir ifade kullanmõştõr.
Kesin hesap kanun tasarõlarõ ve genel uygunlõk bildirimleri meclisin plan bütçe
komisyonunda ve sonra genel kurulda görüşülüp kabul edilmesi gerekir.Maliye
Bakanlõğõnõn meclise sunduğu kesin hesap kanun tasarõsõaslõnda Hazine genel
hesabõ denilen bir kavramõn (Hazine hesab-õ umumisi) bir alt kalemidir.
TBMM’ye aslõnda devletin genel gelir ve giderlerini kapsayan bir Hazine
genel hesabõ verilir ve bu hesap hem kesin hesabõ, hem gerekçesini hemgider
kesin hesabõnõ , gelir kesin hesabõnõ ve her bir il ve kuruluşun gelir ve
giderlerini gösterir. Kesin hesap bir bütçe yõlõnõn ödenekleri
üzerindenhazõrlanõrken Hazine Genel hesabõ hem gelir hem her türlü gider
(bütçe içi ve dõşõ) ayrõntõlarõ içeren daha kapsamlõ bir metindir. (Kutu : 9)
Kutu 9 : Kesin Hesabõn Mecliste Görüşülmesi
Kesin hesap kanun tasarõsõnõn Mecliste görüşülmesi aslõnda bir yõlõn başõnda
parlamentonun verdiği kaynak kullanma yetkisinin nasõl kullanõldõğõnõn yõl
sonunda sorgulanmasõ anlamõna gelir. Bu açõdan parlamentonun kesin hesap
kanun tasarõsõna gerekli ilgiyi göstermesi beklenir. Ancak gerçek hayatta kesin
hesap kanun tasarõsõ gelecek yõlõn bütçesinin parlamentoda görüşülmesi
sõrasõnda ele alõnõr. Dolayõsõ ile vekillerin ilgisi yeni kaynaklarõn dağõtõmõ
üzerine olur. Önceki yõlõn bütçesinin ne olduğu bizim parlamntomuzdan pek
sorgulanmaz ve çok kõsa sürede görüşülüp kabul edilir. 5018 çalõşmalarõ
sõrasõnda ya Kesin Hesap Komisyonu kurulmasõ ya da Plan Bütçenin Kesin
hesabõ özel gündemle görüşmesi gibi konular da ele alõnmõşsa da çõkan
kanunda eski sistem devam ettirilmiştir.
Yeni Yaklaşõmlar Eklenecek
Sayõştay bunun dõşõnda Hazine İşlemleri raporu,devlet borçlarõ raporu ve
uygun görülecek diğer raporlarõ da hazõrlar.
5018 sayõlõ yasanõn 42’ inci maddesi ise kesin hesap kanunu hazine genel
hesabõndan daha kapsamlõ metinler sunulmasõ sistemini getirmiştir. Hazine
alacaklarõ ,garantiler,devlet borçlarõ gibi. 1050 ye göre daha kapsamlõ bir
merkezi yönetim tanõmlandõğõ için kesin hesabõn kapsamõ da
genişlemiştir.Buna göre düzenleyici kuruluşlarõn kesin hesabõ, özel bütçeli
kuruluşlarõn kesin hesabõ da böylece parlamentonun denetim kapsamõna
alõnmõştõr.
5018 sayõlõ kanun 68inci maddesi ile Sayõştayõn vereceği raporlar konusunda
sayõştaya bazõ görevler vermiştir. Buna göre dõş denetim raporlarõ hazõrlamak,
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41inci maddede yer alan faaliyet raprolarõ konusunda görüş bildirmek, 54üncü
maddeye göre mali istatistikler hakkõnda görüş bildirmek de sayõştayõn
görevleri arasõndadõr.
Sayõştay raporlamasõ ile ilgili bir değerlendirme: Sayõştay eskiden beri
parlamentoya verdiği uygunluk bildirimleri dõşõnda kamuoyunun
anlayabileceği türden bir raporlamayõ bir türlü yerine getirememiştir. Bu
konuda tek istisna Hazine borçlarõna ait 1995 den bu yana (2004 yõlõna kadar)
vermediği uygunluk bildirimidir. Bu açõdan kamu kaynaklarõnõn nasõl
kullanõldõğõ konusunda Sayõştay raporlarõna bakarak fikir edinme durumu pek
olmaz. Bunun bazõ istisnalarõ (örneğin Yap İşlet Devret, enerji, İzmit su gibi)
kuşkusuz olmakla beraber uluslararasõ standartlara uygun bir sayõştay
raporlamasõ pek yoktur.
Sayõştayõn ve TBMM ile Cumhurbaşkanlõğõnõn denetlenmesi : 1050’ye göre
Sayõştayõn kendi hesaplarõ Meclis hesaplarõnõ inceleme komisyonu denilen ve
milletvekillerinden oluşan bir komisyonca denetlenirdi. Ancak son zamanlarda
ülke sayõştaylarõnõn hesaplarõnõn da bağõmsõz denetçilerce denetlenmesi
konusunda tartõşmalar başlamõştõr.Bu konuda tek bir eğilim olmamakla beraber
bu tartõşmalar ülkemizdeki durumu da etkilemiş ve 5018 ile (Md 69),
Sayõştayõn hesaplarõnõn da TBMM başkanlõk komisyonunca görevlendirilecek
ve bir komisyon şeklinde çalõşacak denetim elemanlarõ tarafõndan denetlenmesi
sistemi getirilmiştir.Aynõ usule TBMM de tabidir. Cumhurbaşkanlõğõnõn da bu
usulle denetlenmesi düşünülmüşse de Cumhurbaşkanlõğõ makamõ (A.Necdet
SEZER) Sayõtay denetimine tabi olmayõ tercih etmiştir.
Sayõştayõn denetim kapsamõ ile ilgili son gelişmeler: 832 sayõlõ yasa, 1050
sayõlõ yasa ve diğer bazõ mali mevzuat bir bütün olarak ele alõndõğõnda
Sayõştayõn denetim kapsamõnõn eskiden çok daraltõldõğõnõ görüyoruz. Bütçe dõşõ
fonlar, düzenleyici kuruluşlar ve kamu kaynağõ kullanan başka kuruluşlar
bütçe dõşõna çõktõkça sayõştay denetimi de daralmõştõr. 5018 Sayõştay’õn genel
yönetim (Merkezi Yönetim+Yerel Yönetimler+Sosyal Güvenlik Kurumu)
kapsamõndaki bütün kamu idarelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu
da sayõştay’õn mevcut kapasitesi ile ilgil soru işaretlerini gündeme getirmiştir.
Bu arada sõk sõk tartõşõlan ve AB tarafõndan da zaman zaman gündeme getirilen
savunma harcamalarõnõn denetimi konusunda da değinmekte yarar vardõr.
Sanõlanõn aksine bütün askeri harcamalar (MSB, Jandarma, Sahil
güvenlik,polis,emniyet) Sayõştay denetimine eskiden beri tabidir. Sadece
Anayasada Askeri malvarlõklarõ ile denetim de özel usullere olmasõ
öngörülmüş ve gizlilik esasõ getirilmiştir. Daha sonra Anayasanõn bu
maddesinde değişiklik yapõlarak Sayõştay’õn askeri mallarõ denetlemesi de
imkan dahiline girmiştir. Ancak Sayõştay yasasõ halen çõkmadõğõ için bu
denetimin hayata geçirilmesi mümkün olmamõştõr.
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