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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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SUNUŞ 

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõ 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ 
Başbakanlõk genelgesi ile başlatõlmõştõr. Bu genelgenin �VIII. Plan Araştõrma ve Uygulama 
Kapsamõ� başlõğõnõn altõnda hemen ikinci sõrada yer alan 16 õncõ maddesi; 

 �Kamu kesimi açõklarõnõn son on yõlda artarak sürmesi ve yapõsal 
reformlarõn gerçekleştirilmesinde yeterince başarõlõ olunamamasõ sonucu 
enflasyon sorunu, son on yõlda sağlanan olumlu gelişmeye rağmen kalõcõ bir 
şekilde çözülememiş ve istikrarlõ bir büyüme ve gelişme ortamõ 
sağlanamamõştõr. Yeni bir yüzyõla girerken Türkiye�nin ciddi atõlõmlarõ 
gerçekleştirebilmesi için, öncelikle kamu hizmetlerinde etkinliği ve 
saydamlõğõ artõrõcõ düzenlemelerin yapõlarak mali disiplinin 
güçlendirilmesi,� gerekmektedir.�   

demek suretiyle, gelecek dönemde kamu hizmetlerinde etkinliği ve saydamlõğõ yaygõnlaştõrõcõ 
düzenlemelerin yapõlmasõ gereğini, planõn öncelikli konularõ arasõna dahil etmiştir.  

VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Plan çalõşmalarõ kapsamõnda kamusal karar alma süreci 
içinde kamu kaynaklarõnõn daha verimli ve etkin kullanõlmasõnõn temel prensiplerini ve 
uygulama çerçevesini ortaya koymaya çalõşan bu komisyonun, katkõda bulunmayõ hedeflediği 
temel amaçlar dört başlõk altõnda toplanabilir. Bunlar, kamu mali yönetiminde;  

(a) üretilen hizmetin etkinliğinin ve veriminin artõrõlmasõ, 

(b) yeterince bilgilendirilmiş ve hõzla karşõlõk veren bir kamusal karar alma sürecinin 
oluşturulmasõ,   

(c) mali raporlama ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi ile birlikte mali 
saydamlõğõn sağlanmasõ, 

(d) denetim etkinliğinin artõrõlmasõ ve performans denetimine geçiş. 

Komisyon, Başbakanlõk Genelgesi çerçevesinde ilgili kuruluşlarõn görevlendirmiş 
olduğu uzmanlar ile Planlamanõn bu komisyon çalõşmalarõna katõlmasõnda fayda gördüğü 
uzman, akademisyen gibi son derece seçkin bir kadroyla çalõşmalarõnõ yürütmüştür.  

Bu çerçeve üzerinde çalõşmaya başlayan komisyon, ilk toplantõsõ sonunda beş alt 
komisyona ayrõlmõş ve çalõşmalar aktif olarak bu alt komisyonlar bünyesinde sürdürülmüştür. 
Çalõşma çerçevesine bağlõ kalõnarak oluşturulan bu alt komisyonlar şunlardõr; 
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I. Orta Vadeli Harcama Sistemine Geçiş, 

II. Kamu Maliyesinde Saydamlõğõn Artõrõlmasõ, Tahakkuk Bazlõ Muhasebe ve 
Raporlama Sistemine Geçiş ile Yarõ Mali Nitelikteki Faaliyetler ile Koşullu 
Yükümlülüklerin Kamu Mali Yönetimi Kapsamõnda Yeniden Ele Alõnmasõ, 

III. Parlamentonun Bütçe Denetim Sürecinde Etkinliğinin Artõrõlmasõ, 

IV. Denetim Sisteminin Etkinliğinin Artõrõlmasõ ve Performans Denetimine Geçiş,  

V. Kamu Mali Yönetiminin Kurumsal Anlamda Yeniden Yapõlandõrõlmasõ 

Her bir alt komisyon, çalõşma alanlarõnõ öncelikle belirlemiş ve üst komisyonun ikinci 
toplantõsõnda  bu konularõ tartõştõktan sonra çalõşmalarõna başlamõştõr. Alt komisyonlar, 
raporun geçmiş uygulamalardan farklõ olarak kõsa bir süre içinde (iki ay gibi) Planlamaya 
teslim edilmesi gereğinden hareketle yoğun bir çalõşma temposu içine girmişler ve 
raporlarõnõn ilk taslak hallerini Şubat ayõnõn ilk haftasõ sonuna kadar üst komisyona 
iletmişlerdir. Bu raporlar redaksiyon komitesinin yapmõş olduğu iki toplantõda bir araya 
getirilmiş, komisyon başkanõ ve koordinatörün son halini vermesiyle Planlamaya sunulacak 
olan ilk metin ortaya çõkmõştõr.  

Kuşkusuz Üst Komisyon tarafõndan hazõrlanan taslak metin bu konuda yapõlan 
çalõşmalarõn ve önerilerin olabildiğince konsensüs bazõnda genel bir çerçevesini çizmektedir. 
Raporun içeriğinin tümüne veya bir kõsmõna katõlmayan veya aynõ görüşleri paylaşmayan 
üyelerimizin bulunmasõ, komisyonun demokratik içeriğinden dolayõ mümkündür. Biz bu 
konudaki tartõşmalarõn zenginliğinin de raporu farklõ kõldõğõ düşüncesindeyiz. 

Kamu Mali Yönetimi, bütçe süreçleri, devlet muhasebe ve denetim sistemleri gibi 
konunun uzmanõ olmayan kesimler için �sõkõcõ�,�anlamsõz�,�fazla bürokrasi kokan� bu 
konular geçtiğimiz son beş yõldan bu yana hem ekonomi bürokrasisi hem de kõsõtlõ bir 
ekonomik çevrede yoğun bir biçim de tartõşõlagelen konulardõr. Bu rapor, bir bakõma muhtelif 
zeminlerde tartõşõlan bu sorunlara belli bir sistematik içerisinde tespitler getirmek ve çözümler 
üretmek amacõnõ da taşõmaktadõr. Bu açõdan da rafta kalmaya mahkum �bir diğer� rapor olma 
tevazuunu taşõmamaktadõr. Zira, Kamu Mali Yönetim Sisteminin ciddi sorunlarõ vardõr ve 
vergi mükelleflerinin bu sorunlara duyarsõz kalmamalarõ ve kendilerinden toplanan 
kaynaklarõn tahsisi mekanizmasõ üzerindeki demokratik denetimlerini artõrmalarõ, ancak bu 
konulara eğilmeleri, anlamalarõ ve değişim sürecini hõzlandõrmalarõ ile mümkündür. 

Ağõrlõklõ olarak bürokrasi ve akademik kesimden ve bir ölçüde sivil toplum 
temsilcilerinden oluşan komisyonumuz eleştirel, bilimsel ve önyargõsõz bir biçimde Kamu 
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Sektörünün Mali Yönetim Sistemini ele alarak saydamlõk konusunun öneminin de altõnõ 
çizmiştir. Toplumu bilgilendirme görevi Kamu Yönetiminin hesap verme sorumluluğunun 
önemli bir parçasõdõr. Rapor bu açõdan dünyadaki uygulamalar ve uluslararasõ standartlar 
açõsõndan da konuyu ele alarak Devletin saydamlõğõnõn mali yönünün ne olmasõ gerektiği 
hakkõnda çözüme yönelik ipuçlarõ vermektedir. 

İhtisas komisyonumuzun bu çalõşmasõ ve benzeri çalõşmalar ile Devlet 
mekanizmasõnõn bir özeleştiri ve arõnma sürecine gireceğini umuyoruz. Aynõ sürecin ve 
saydamlõğõn özel kesim için de gerektiğini ve zamanõnõn artõk geldiğini düşünüyoruz. İhtisas 
komisyonu üyelerimiz, aktif katõlõmda bulunan arkadaşlarõmõz olmak üzere büyük özveri ve 
heyecan dolu katkõlarda bulundular. Alt komisyon başkan ve raportörlerinin, tüm raporlarõ 
derleyerek ortak metin oluşturulmasõnda görev alan Redaksiyon komitesinin ve bu 
çalõşmalarõn koordinasyonunda ve son hale getirilmesinde �gece gündüz� çaba harcayan 
Sayõn Hakkõ Hakan Yõlmaz�õn emeklerine saygõ duyuyor ve teşekkür ediyoruz. 

Raporumuzu tamamlayarak takdirlerinize arz ediyoruz. 

Saygõlarõmõzla, 

 

Ferhat Emil 

Hazine Müsteşar Yardõmcõsõ 

Özel İhtisas Komisyonu 

Başkanõ 
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1 GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN VARDIĞI TEMEL SONUÇLAR 
Kamu kesiminin yeniden yapõlandõrõlmasõ çalõşmalarõ, gelişmişlik düzeyinden 

bağõmsõz olarak, tüm ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadõr. Bu 
kapsamda; kaynak kullanõm etkinliğinin artõrõlmasõ, bütçe açõklarõnõn ve kamu borçlanma 
gereğinin azaltõlmasõ, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yürütme ve kamu kaynaklarõ üzerinde 
siyasi denetimin ve sorumluluğun güçlendirilmesi, kamuda saydamlõğõn sağlanmasõ ve 
politika üretimi ve yönetiminde hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi gibi yaklaşõmlar 
her geçen gün daha çok kabul görmektedir. 

Bu çalõşma ağõrlõklõ olarak bütçe odaklõ olmakla birlikte, ele alõnan konular ve 
geliştirilen öneriler bütçe ile ilişkisi olan diğer kamusal harcama alanlarõnõ da kapsamaktadõr. 
Politik bir metin olarak ortaya çõkan ve yasamanõn yürütmeye belli şartlar altõnda kaynak 
tahsisi ve kaynaklarõn kullanõmõna ilişkin yetki devrini gösteren bütçeler, siyasi karar alma 
sürecinin mali açõdan disipline edilmesi gibi son derece önemli bir misyona sahip hukuki 
metinlerdir.  

1990�lõ yõllarõn Türkiye için bir temel özelliği de gerek toplam kamu kesiminin (DPT 
tanõmõnda) gerekse konsolide bütçenin dönem başõ ve dönem sonu değerleri açõsõndan önemli 
sõçramalar göstermesidir. 1990 yõlõnda toplam kamu kesiminin büyüklüğü GSMH�nõn yüzde 
28�ine karşõlõk gelirken bu oran dönem içinde sürekli artõş göstererek (kriz ve kriz sonrasõ 
olan 1994-95 yõllarõ hariç) 1999�da yüzde 38,4�e çõkmõş, 2000 yõlõnda ise yüzde 42,3�e olarak 
programlanmõştõr. Dönem başõ ve dönem sonu rakamlarõndaki artõş oranõ yüzde 51.1 gibi 
önemli bir artõşõ ifade etmektedir. Konsolide bütçenin aynõ dönemde gösterdiği gelişme ise 
daha çarpõcõdõr; 1990 yõlõnda GSMH�nõn yüzde 16,9 büyüklüğünde olan oran, 1999 yõlõnda 
yüzde 33,8�e çõkmõş, 2000 yõlõnda ise 37,2 olarak bütçeyle birlikte programlanmõştõr. 
GSMH�ya oran olarak bütçenin gösterdiği artõş yüzde 120�ye karşõlõk gelmektedir. Gerek 
kamu kesimi hesaplarõyla gerekse bütçeyle ilişkisi kurulmayan veya sõnõrlõ kurulan alanlarõn 
varlõğõ da (çalõşmada mümkun olduğunca detayda ele alõnan) dikkate alõndõğõnda, bu 
rakamlarõn yukarõya doğru revize edileceği açõktõr. Özellikle bu gelişme sistemin neden 
reforma tabi tutulmasõ gereğinin önemli işaretlerinden birisi olmaktadõr. 

1980�li yõllarda bütçenin birlik ve genellik ilkesi dõşõna çõkõlmasõ, bütçenin esnekliğini 
yitirmesi, bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ sürecinde üretilen hizmetin etkinliğine 
bütçesel sürecin katkõsõnõn azalmasõ, kaynak ayõrma ve harcama prosedürlerinin çok karmaşõk 
ve uzun süreleri alan bir yapõya bürünmesi kamu maliyesini etkinlikten uzaklaştõran sadece 
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gündelik politikalara yoğunlaşan bir yapõya sokmuştur. 1995�te Dünya Bankasõ projesi olarak 
başlatõlan �Kamu Mali Yönetim Projesi� ve bir yönüyle 2000-2002 istikrar programõ 
uygulamasõ bu olumsuzluklarõn giderilmesine yönelmiştir. Gerekli düzeltmelerin zamanõnda 
ve içerden gelen inisiyatiflerle gerçekleştirilememesi, keza kurum ve kurum içi birim 
taassubunun aşõlamamasõ sonucunda sorunlar birikmiş ve deyim yerindeyse kendi evimizi 
düzene sokmak için uluslararasõ finans kuruluşlarõnõn müdahalesine açõk bir yapõ 
oluşturulmasõna zemin hazõrlanmõştõr. Bu durum uluslararasõ kuruluşlarõn Türkiye ile ilgili 
olarak hazõrlamõş olduğu çeşitli raporlarõn satõr aralarõnda da dile getirilmektedir.  

Kaynak ve harcama planlamasõ için orta vadeli bir yaklaşõm öncelikli görülmelidir. 
Kaynaklarõn nasõl ve hangi birimlerce toplanacağõ, yük dağõtõmõnõ nasõl yapacağõ, hangi 
sektörlere hangi harcama yöntemleriyle dağõtõlacağõ, hedef ve stratejiler doğrultusunda tüm bu 
işlemlerin nasõl denetleneceği planlanmalõ bu konuda gerekli olan stratejiler geliştirilmelidir. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ, hedefleri belirleyen ama uyulmayan niyet mektuplarõ olmaktan 
çõkarõlarak �plan-program-bütçe� süreci içinde daha gerçekçi işleyen bir yapõya sokulmalõ ve 
bu süreci  bütün aşamalarõnda denetleyen bir düzenek (mekanizma) kurulmalõdõr. Bu anlamda 
odak noktasõ politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasõndaki ilişkinin kurulmasõ 
olmalõdõr. 

OECD ülkelerinin çoğunda orta vadeli yaklaşõm üzerine kurulu çok yõllõ veya bütçe 
yõlõnõ takip eden iki yõlõn ileriye dönük bütçe tahminlerinin yer alõğõ projeksiyonlar üzerine 
kurulu bütçeleme sistemi vardõr. Buradaki temel yaklaşõm ekonomideki en büyük aktör olan 
devletin geleceğe yönelik büyüklüklerini ve tercihlerini somut bir şekilde ortaya koymaktõr. 
Belirsizliğin ve plansõz politik müdahalelerin yoğunlaştõğõ bir ekonomik ortam sistemin temel 
mekanizmasõ olan rekabetin ve fiyat mekanizmasõnõn işleyişinin önündeki temel engellerden 
biri olmaktadõr. IMF tarafõndan 1999 yõlõ Ekim ayõ sonunda düzenlenen� İkinci Kuşak 
Reformlar � başlõklõ seminerde üzerinde durulan konularõn birisi de ekonomide devletin rolü 
ve bu tanõm içinde devletin ekonomiye müdahalesini meşru kõlan nedenlerden biri olan 
bilginin dağõlõmõndaki problem ya da bilginin yüksek maliyetlerle elde edilmesidir.1  

Bu anlamda Amerika uygulamasõ olayõn en somut örneklerinden biri olmaktadõr. 
1974�de Kongrenin çõkardõğõ Bütçe Kanunu, bütçeye vergi harcamalarõnõn eklenmesi 
zorunluluğunu getirmiş, 1993 yõlõnda çõkarõlan Performans Kanunu ile de hükümetin geniş 
kapsamlõ bir performans planõnõn çõkarõlmasõ sõrasõnda vergi harcamalarõnõn analizinin 
yapõlmasõ gereği ortaya konmuştur. Bu çerçevede hazõrlanan Amerikan Bütçesinde gelecek yõl 

                                                           
1 Bu konuda ayrõntõlõ bilgi için; Tanzi (1999). 
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ve onu takip eden dört yõlõn kamusal büyüklüklerinin tahmini yapõlõrken vergi harcamalarõ da 
iki alt başlõk altõnda bu tahminlerin içinde yer almaktadõr. Bu alt başlõklardan birincisi, 
mevcut kanunlara göre o sektöre (savunma, eğitim, enerji gibi) yapõlacak olan vergi 
harcamasõ, ikincisi ise önerilen kanunlara göre ilgili sektörlerden alõnmasõndan vazgeçilecek 
olan vergi miktarõdõr (vergi harcamasõ). Sektörel bazda vergi harcamalarõnõn tahminine kadar 
giden bu hesaplamalarõn temel amacõ, devletin ekonomiye yapacağõ etkilerin mümkün olan 
ayrõntõda ortaya konmasõ çabasõdõr.  

İzleyen başlõk altõnda, Komisyon çalõşmalarõ sonucunda ortaya çõkan sorunlarõn 
belirleyiciliğinde her bir alt komisyonda geliştirilen önerilerin önceliklendirilmiş bir özeti yer 
almaktadõr.  

ÇALIŞMANIN VARDIĞI TEMEL SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut durumun tespiti ve bu çerçevede geliştirilen öneriler raporun üçüncü ve 
dördüncü bölümlerinde detaylõ bir şekilde ele alõnmõştõr. Burada ise, temel sorunlardan 
hareketle geliştirilen öneriler bir önceliklendirmeye tabi tutularak her bir alt komisyon başlõğõ 
altõnda özet olarak verilmektedir. 

ORTA VADELİ HARCAMA SİSTEMİNE GEÇİŞ (YENİ BİR BÜTÇE 
SİSTEMİNE DOĞRU,  MEVCUT SİSTEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ DAHİL) 

Yeni bir bütçe sistemine yönelik (orta vadeli harcama sistemi yaklaşõmõ) öneriler üç 
alt başlõkta incelenmiştir. Bunlar, Bütçenin Hazõrlanmasõ, Bütçenin Uygulanmasõ ve Bütçe 
Uygulamasõnõn Muhasebe, Raporlama ve Kod Yapõsõ. İlk başlõk olan bütçenin 
hazõrlanmasõnda, bütçe sistemine yönelik yeni bir yaklaşõmõ yansõtan temel öneriler 
geliştirilmeye çalõşõlmõştõr. Diğer iki alt bölümde ise ağõrlõklõ olarak bütçe sisteminin mevcut 
sorunlarõndan hareketle mevcut sistemin daha iyi işlemesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

BÜTÇENİN HAZIRLANMASI  

Kurumsal çerçeve, siyasi sorumlulukla yönetsel sorumluluğun ve hiyerarşik yapõnõn 
ortaya konulmasõ bakõmõndan önem taşõmaktadõr. Bu çerçevede, vatandaşla Meclis, Meclisle 
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu ile Bakanlõklar, Bakanlõklar ile Kuruluşlar ve İdareler 
arasõndaki yetki ve sorumluluğun iyi bir şekilde tanõmlanmõş olmasõ gerekmektedir. Bütçenin 
esas olarak siyasi bir süreç sonunda belirlendiği ilkesinden hareketle, yukarõda tanõmlanan 
kurumsal ilişkilerin ve bu ilişkiler sonucu ortaya çõkan yetki ve raporlama yükümlülükleri 
bütçenin hazõrlanmasõnda mali disiplini sağlamada önemli olmaktadõr. 
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Politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasõnda kurulmasõ gereken zorunlu ilişki, 
ancak iyi bir şekilde tasarlanmõş ve mekanizmalarõ ortaya konmuş orta vadeli bir harcama 
sistemi ile kurulabilir.  

Orta vadeli bir harcama programõna dayanan, diğer bir ifadeyle planlarla bütçeler ve 
programlar arasõndaki ilişkiyi hedefleyen, kamusal karar alma süreci ana hedef olarak 
belirlenmeli ve bütçe sistemi (plan-program-bütçe sistemi veya çõktõ-sonuç bazlõ bütçe sistemi 
gibi) bunun üzerine inşaa edilmelidir. Bir nolu alt komisyon raporunda geliştirilen yaklaşõm 
çerçevesinde, orta vadeli bir harcama programõna dayanan bütçe sistemiyle ilgili öneriler dört 
ana başlõğa ayrõlarak ele alõnmõştõr. Bunlar; (a) ekonomik ve mali yapõnõn ortaya konulmasõ, 
(b) bütçe politikasõ beyanõ, (c) sektör/kuruluş planlarõnõn ve bütçelerinin hazõrlanmasõ ve (d) 
parlamentonun bütçeleri onaylamasõ.  

Ekonomik ve Mali Yapõnõn Ortaya Konulmasõ (Güncelleştirme Raporu); 

Gelecek yõl bütçesi ve onu takip eden iki yõlõn bütçe büyüklüklerinin tespit edilmesi 
süreci, ekonomik ve mali yapõnõn tam bir resminin çekilmesiyle başlamalõdõr. Genellikle 
stratejik safhanõn ilk bölümü diye adlandõrõlan bu aşama, esas olarak gelecek üç yõllõk dönem 
için gelir ve  harcama projeksiyonlarõ yapan bir makroekonomik çerçeve geliştirilmesi üzerine 
kuruludur.  

Ekonomik ve mali yapõnõn ortaya konulmasõnõn öngörülen faydayõ sağlamasõ için 
geliştirilen temel öneriler şu şekilde sõralanmaktadõr; 

! Merkezi kuruluşlarõn kurumsal ve işlevsel görev ve sorumluluklarõ Mali 
Sorumluluk Kanunu gibi bir çerçeve kanun ile açõk olarak tanõmlanmõş olmalõdõr. 

! Güncelleştirme, merkezi birimler tarafõndan politik baskõdan uzak tamamen teknik 
bir çalõşma sonucunda ortaya çõkarõlmalõdõr. 

! Her bir güncelleştirme bir önceki güncelleştirmeden sonra ortaya çõkan yeni 
durumlarõ yansõtma çabasõ içinde olmalõdõr. Ekonomik yapõda öngörülmeyen 
değişmeler, yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin ortaya çõkardõğõ maliyet 
artõşlarõ gibi. 

! Ekonomik ve mali yapõyla ilgili riskler iyi bir şekilde tanõmlanmalõ ve farklõ 
büyüme senaryolarõ bunlarõn üzerine inşaa edilmelidir. Yine bu çerçevede, özel mali 
riskler (kamusal harcama alanõ dõşõnda kalma çabasõ içinde olan) net bir şekilde ortaya 
konulmalõ ve kapsamlõ bir şekilde bunlarõn analizi yapõlmalõdõr.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 8 

! Bilgilerin ve varsayõmlarõn doğruluğunun Anayasal bir kuruluş tarafõndan 
(Sayõştay gibi) incelenerek onaylanmasõ sağlanmalõdõr. 

Bakanlar Kurulu Tarafõndan Bütçe Politikasõnõn Ve Büyüklüklerinin 
Belirlenmesi (Bütçe Politikasõ Beyanõ); 

Bakanlar Kurulunun üç yõllõk bir perspektifte hazõrlanacak olan bütçelerin mali 
yapõlarõ ile önceliklerini önceden açõklamasõ gerekmektedir.  

Bu irade beyanõ, hükümetin gelecek üç yõllõk dönem için öngördüğü kamusal 
büyüklükleri ve uygulamayõ hedeflediği politikalarõ departmanlara ve toplumun diğer 
kesimlerine beyan etmesi açõsõndan önem taşõmaktadõr. Bütçe politikasõ beyanõyla hem kamu 
kuruluşlarõ kendi bütçelerini oluştururken bu beyanda öngörülen noktalarõ kendilerine 
başlangõç noktasõ olarak almakta, hem de özel sektör kamunun gelecek üç yõl için büyüklüğü 
ve faaliyet alanlarõnõn ne olacağõ konusunda daha net bir fikre sahip olmaktadõr.  

Bütçe hazõrlanmasõ sürecinin en önemli siyasi  aşamasõ olan bütçe politikasõ beyanõnõn 
beklenen faydayõ sağlamasõ için geliştirilen temel öneriler ise şu şekilde sõralanmaktadõr; 

! Güncelleştirme Raporu ile hükümetin siyasi rekabet sürecindeki temel dokümanõ 
olan Hükümet Programõ bir araya getirilerek mali politika öncelikleri tespit 
edilmelidir. 

! Bu dokümanla mali strateji, rakamsal büyüklükler ve hedefler bazõnda Bakanlar 
Kurulunca ortaya konulmalõdõr. Mali yapõyla ilgili temel politikalar (harcama, gelir, 
borçlanma gibi) burada belirlenmeli ve bu politikalarõn sonuçlarõnõ gösteren rakamsal 
hedefler yine burada açõklanmalõdõr.  

! Mali strateji ortaya konulduktan sonra, Bakanlar Kurulu bu çerçevede kõsa, orta ve 
uzun vadeli ekonomik ve mali amaç ile niyetlerini (bütçe öncelikleri dahil) 
açõklamalõdõr. 

! Gelecek dönem için kamusal harcama büyüklüğü mali strateji ile ortaya 
konulduktan sonra, bu büyüklük için Meclis onayõna başvurulmalõdõr. 

Sektör/Kuruluş Planlarõnõn Ve Bütçelerinin Hazõrlanmasõ; 

Ekonomik ve mali yapõnõn ortaya konulmasõndan sonra, mali stratejinin 
belirleyiciliğinde Bakanlar Kurulu tarafõndan sektör/kuruluş bütçe tavanlarõ belirlenmeli, 
kuruluşlar da bu çerçevede, gelecek yõl ve onu takip eden iki yõl için sektör planlarõnõ ve 
bütçelerini oluşturmalõdõr. Gelecek yõllar için belirlenen bu sektör tavanlarõnõn tahmin 
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edilebilirlik düzeylerinin yükselmesi, orta vadeli bir harcama sisteminin bütçe sonuçlarõ 
üzerindeki beklenen olumlu etkisini, açõktõr ki artõracaktõr.  

Orta vadeli bir harcama programõ çerçevesinde, sektör/kuruluş plan ve bütçelerinin 
etkin bir şekilde çalõşmasõ için geliştirilen temel öneriler ise şunlardõr; 

(a) Sektör/Kuruluş Sorumluluk Çerçevesi İyi Bir Şekilde Tanõmlanmalõdõr,  

! Siyasi sorumlulukla yönetsel sorumluluğun kuruluşun üreteceği mal ve 
hizmet sürecinde çok iyi bir şekilde birbirinden ayrõştõrõlmasõ gerekmektedir.  

! Siyasi sorumluluğa sahip olan Bakan, Bütçe ile almõş olduğu kaynağõn 
kullanõmõnõ yani programlanan hizmetlerin sağlanabilmesi için (veya çõktõ ve 
sonuç hedefleri için) yetkiyi kuruluşa devretmeli, fakat gerek uygulamada 
gerekse uygulama sonunda hak sahibi olarak devrettiği yetkinin nasõl 
kullanõldõğõnõn hesabõnõ sormalõdõr. 

! Bakanla kurumun en yüksek yöneticisi arasõnda bütçe uygulamasõna 
geçmeden önce bir performans sözleşmesi yapõlmalõdõr.  

(b) Sektör Amaçlarõ ve Politikalarõ Konusunda Uzlaşma Sağlanmalõ ve Sürekli Olarak 
Gözden Geçirilmelidir, 

! Sektörün gözden geçirilmesi sõrasõnda başlangõç sorusu, devletin bir bütün 
olarak sektör kapsamõnda yürüttüğü politikalar konusunda gerçekten sorumlu 
olup olmadõğõ ya da uygulanan bazõ politikalarõn ve faaliyetlerin özel sektöre 
veya toplumun diğer kurumlarõna (sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar 
gibi) bõrakõlõp bõrakõlmayacağõdõr.   

! Dönemsel olarak kuruluş amaçlarõ ve öncelikleri gözden geçirilmeli, bu 
konuda eksersizler devam ettirilmelidir. Bu çalõşmalar, özellikle yeni yõl bütçe 
uygulamasõ başladõğõnda gelecek yõl bütçeleri için yapõlmalõdõr. 

(c) Bütçenin Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõnda Merkezi Kuruluşlar Daha Çok 
Düzenleme ve Denetim Aşamalarõnda Rol Almalõdõr, 

(d) Sektörün Kaynak Yapõsõ Bütçe Hazõrlanmasõ Sürecinde Tam Olarak Ortaya 
Konmalõdõr, 

(e) Kuruluşun Bütçesi Kuruluşun Bütün Faaliyetlerini Yansõtacak Yapõda Olmalõdõr,  

 (f) Öncelikler Değiştiğinde Kaynaklarõn Bu Alanlara Tahsisini Kolaylaştõracak 
(Esnek) Mekanizmalar Geliştirilmelidir, 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 10

 (g) Hizmetin Üretilmesi Ve Sunulmasõ Sürecinde Kaynak Kullanõmõnda Etkinliği 
Artõrmak İçin Hizmeti Üreten İnsanlarõn Gerek İstihdamõnda Gerekse de Kullanmõş 
Olduklarõ Kaynaklar Üzerindeki Yetki Ve Sorumluluklarõnda (Belli Bir Süre İçin 
Atanmalarõ, Performans Kriterlerini Tespit Edilmesi Gibi) Değişiklikler Yapõlmalõdõr. 

BÜTÇENİN UYGULANMASI 

Bütçe uygulamasõnda etkinliği sağlayacak olan mekanizmalar; roller ve sorumluluklar, 
yetki devri, mali disiplin, tahakkuk esaslõ muhasebe ve raporlama, taahhüt modülü, nakit 
planlamasõ ve  bilgi akõş sistemleri olarak sõralanmõştõr.  

Roller, Sorumluluklar ve Yetki Devri 

! Bütçe uygulamasõnda görevlilerin rol ve sorumluluklarõ açõkça tanõmlanmalõdõr. 
Belirlenen rol ve sorumluluklarõn kaynaklarõn etkin kullanõlmasõ sürecinde amaca 
hizmet edebilmesi için hesap verme sorumluluğunun tanõmlanmasõ da gerekmektedir. 
Hesap verme sorumluluğu, kamu kaynağõ kullanan kişi ve kurumlarõn bu kaynaklarõ 
doğru ve etkin bir şekilde kullanmasõnõ sağlayan temel mekanizmalardan biridir. 

! Bütçe uygulamasõnda sorumlu olan alt birimlere ve kişilere kaynak kullanõm 
sürecinde mümkün olduğunca yetki devri yapõlmalõdõr. 

! Kuruluş bütçelerinden yapõlan harcamalardan ve giderin gerçek ihtiyaçlardan 
kaynaklanmasõndan tahakkuk memurlarõ yerine kurumlarõn en üst düzey yöneticisi 
olan ita amirleri birinci derece sorumlu olmalõdõr.  

! Bütçenin uygulanmasõnda, kamu hizmetlerinin sonuçlarõndan doğrudan etkilenen 
yerel birimlerin karar alma süreçlerine katõlõmõ sağlanmalõdõr.  

! Bütçenin uygulanmasõ sürecinde her geçen gün yeni roller (maliye başkanlõklarõ, 
gelirler bölge müdürlükleri, vergi dairesi başkanlõklarõ gibi) ortaya çõkmaktadõr. Roller 
ve sorumluluklarõn sistem bütünü içinde iyi tanõmlanmamasõ etkinsizlik ve 
bürokrasiye yol açmaktadõr. Bu uygulamalardan mümkün olduğunca kaçõnõlmalõ, 
sistem daha basit ve daha az çakõşan müdahalelerle tasarlanmalõdõr. 

Mali Disiplin 

! Bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ sürecinde üretilen hizmetin etkinliğine 
bütçesel sürecin katkõsõnõn azalmasõ, kaynak ayõrma ve harcama prosedürlerinin çok 
karmaşõk ve uzun süreleri alan bir yapõya bürünmesi, mevcut mevzuatõn günün 
koşullarõnõ karşõlamaktan uzak olmasõ, kuruluşlarõn hazõrladõklarõ bütçelere 
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inançlarõnõn kalmamasõ gibi nedenler bütçeden beklenen mali disiplinden 
uzaklaşõlmasõna neden olmaktadõr.  

! Satõnalma prosedürü özellikle mali disiplini ve kontrolü sağlanma gibi nedenlerle 
tek tip yöntemler kullanõlarak tasarlanmalõ, uygulamada getirilecek esneklikler açõk ve 
öngörülen koşullarõ taşõyan her kuruma uygulanabilir olmalõdõr. 

! Bütçe uygulamasõnda mal veya hizmetlerin temin edilmesi sürecinde; gerek mali 
mevzuatta gerekse yapõlan idari düzenlemelerde (tasarruf genelgeleri gibi) kontrol ve 
prosedürlerin uzun süreler almasõ ve yinelenmesi suretiyle kamu fonlarõnõn etkili ve 
randõmanlõ yönetimi tehlikeye atõlmamalõdõr. 

Taahhüt Modülü 

! Mevcut sistemde taahhütler izlenememektedir. Girişilen ve hatta geçici taahhütlerin 
muhasebe disiplini içinde kaydedileceği ve bütçedeki ödeneklerle ilişkisinin 
kurulacağõ bir taahhüt modülüne geçilmelidir. Bu bağlamda, IMF ile imzalanan Stand-
By anlaşmasõnda, 2001 yõlõnda konsolide bütçeye tabi kuruluşlar için taahhüt bazõnda 
muhasebe ve raporlamaya geçilmesi öngörülmüştür.  

! Kamu kesiminin personel alõmõ, kadro tahsisi gibi tasarruflarõ devleti gelecekte 
yükümlülük altõna sokacak uygulamalardõr. Kamunun taahhüt özelliği taşõyan bu gibi 
uygulamalarõnda kapsamlõ bir maliyet hesaplamasõ ve bu uygulamalarõn sonuçlarõ bir 
taahhüt modülü çerçevesinde izlenmelidir.  

 

Nakit Planlamasõ ve Bilgi Akõş Sistemleri 

! Ayrõntõlõ harcama programõ uygulamasõyla bütçe ödeneklerinin yõl içinde nasõl 
kullanõlacağõna (mevcut nakit projeksiyonlarõ dahilinde) kurumlarõn karar vermesi 
hedeflenmiştir. Ayrõntõlõ harcama programlarõ alternatifli olarak hazõrlanmalõ, 
kurumlarõn faaliyet alanlarõna göre belli esneklikler öngörülmelidir.  

! Bütçenin uygulanmasõnda, otomasyon ve enformasyon sistemlerinin 
kullanõlmamasõ nedeniyle sistem çok sayõda saymanlõk ve bütçe dairesi ile 
çalõşmaktadõr. Bu nedenle, söz konusu dairelerin gerçekte ne derece önemli ve etkin 
olduğuna dair bir analiz yapõlmalõ ve bütçe dairesi başkanlõğõ ve saymanlõklarõn sayõsõ 
azaltõlmalõdõr. 
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BÜTÇE UYGULAMASININ MUHASEBE, RAPORLAMA VE KOD YAPISI  

! Devlet muhasebe sisteminin muhasebe ve raporlama hedefleri belirlenmelidir. 
Muhasebe sisteminde bir iyileştirmeye girişilmeden önce, bu sistemin kimlere, hangi 
ihtiyaçlara göre ve ne şekilde raporlama yapacağõ tespit edilmelidir. Raporlamada 
bilanço, nakit akõm tablosu, faaliyet sonuçlarõ tablosu, bütçe uygulama sonuçlarõ 
tablosu gibi yönetim amaçlõ, anlaşõlabilir ve standart mali raporlar düzenlenmesi bir 
hedef olarak açõkça ortaya konulmalõdõr. 

! Kamuda muhasebe birliği sağlanmalõdõr. Bütçe dõşõnda kalan kurumlarõn kendi 
özel muhasebe sistemlerini oluşturmasõna izin verilmemelidir. Kamu kesiminin 
tamamõnda hesaplarõn konsolidasyonu sağlanmalõdõr. 

! Devlet muhasebe sisteminde yapõlacak iyileştirme kapsamõnda, uygulanacak 
muhasebe esasõ yeniden belirlenmelidir. Kõsa dönemde yapõlacak bir iyileştirmede, 
etkin bir kamu mali yönetiminin ihtiyaç duyacağõ bütün bilgileri üretebilen ve geçiş 
uygulamasõ daha kolay olan  değiştirilmiş tahakkuk esasõ seçilmelidir. Devlet 
muhasebe sisteminin uzun dönemli iyileştirme hedefi ise, gerçekleştirilen tüm kamu 
işlemlerini yerinde ve zamanõnda kayõt altõna alan ve raporlama esnekliği yüksek olan 
tahakkuk esaslõ muhasebe olarak belirlenmelidir.  

! Kamu kesimi muhasebe standartlarõ belirlenmeli ve ilan edilmelidir. İlan edilen 
standartlarda bir değişiklik söz konusu olduğunda yeni standartlar zaman 
geçirilmeksizin duyurulmalõdõr. Muhasebe ve raporlama güvenilirliğinin 
oluşturulabilmesi için, standartlarõnõn belirlenmesi ve uygulanmasõ yasal bir zemine 
oturtulmalõdõr. Gerek muhasebe esasõ gerekse muhasebe standartlarõ manipülasyonlara 
ve yaratõcõ yöntemlere (!) izin vermemelidir. 

! Bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasõndaki uyum sağlanmalõdõr. Bu bağlamda 
hazõrlanan hesap planõ, bütçe kod yapõsõ ile uyumlu ve olasõ bütçe kodu 
değişikliklerine  imkan verecek esneklikte olmalõdõr. 

! Raporlama konusundaki görev ve sorumluluklar açõk olarak belirlenmelidir.  

! Bütçe uygulanmasõnõn muhasebesi ile yerel ve merkezi düzeyde raporlanmasõ 
genellikle elle gerçekleştirilen işlemlerle yürütülmektedir. Bu da bilginin doğruluğunu 
ve hõzõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. Bilginin zamanõnda üretilmesi tüm muhasebe 
birimlerince yapõlacak standart bir uygulama olmalõdõr. Sisteme, bilgiye ihtiyaç duyan 
tüm kurumlar kolayca ulaşabilmelidir.  
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! Kodlama için gerekli olan standartlar, uluslararasõ standartlar ve iyi uygulama 
örneği gösteren ülkelerin deneyimleri çerçevesinde oluşturulmalõdõr. Bu anlamda, 
öncelikle hizmet maliyet ilişkisini ortaya koyan ve 1974�de geçilmesi öngörülen ama 
hala geçilemeyen fonksiyonel sõnõflamaya geçilmelidir. 

! Bütçe sõnõflandõrmasõnõn verileri, milli gelir hesaplarõnõn en güvenilir 
girdisi olarak kullanõlabilmeli ve bütçe kodlamasõ bu amaca hizmet edecek bir yapõda 
tasarlanmalõdõr. 

MALİ SAYDAMLIK 

Mali saydamlõk, hükümetin yapõsõnõn ve fonksiyonlarõnõn, mali politika planlarõnõn, 
kamu sektörü hesaplarõnõn ve mali hedeflerinin kamuoyuna açõk olmasõdõr. Kamu mali 
yönetiminin yapõsõ, fonksiyonlarõ, plan ve hedefleri hakkõnda tam bir bilgi setinin kamuya 
sunulmasõ ve sonuçta bu bilginin sistemli bir şekilde değerlendirilmesi ve denetlenmesiyle 
kamuda etkinliğin artõrõlmasõ mali saydamlõğõn temel ilkesi olmaktadõr. 

Mali disiplinin sağlanmasõ, kaynaklarõn stratejik önceliklere göre dağõtõlmasõ ve etkin 
kullanõlmasõ gibi temel bütçesel sonuçlarõn sağlanmasõnda mali saydamlõk önemli bir araçtõr. 
Yetki ve sorumluluklarõnõn iyi bir şekilde ayrõştõrõlmamasõ, bütçe kapsamõnõn kamusal 
harcama alanõnõn ancak bir kõsmõnõ kavramasõ, muhasebe, raporlama ve kodlama yapõsõnõn 
yetersiz olmasõ ve standartlarõn geliştirilmemesi gibi nedenlerle, Türk kamu mali yönetim 
sisteminin etkin ve sorumlu bir şekilde çalõştõğõnõ söylemek mümkün değildir. Bu anlamda, 
kõsa dönemde kamu mali sistemimizde yapõlacak düzenlemelerin başõnda saydamlõğõn 
sağlanmasõ yönündeki çabalarõn uygulamaya geçirilmesi olmalõdõr.2 

Devletin, özellikle kamu kaynaklarõnõn tahsis amacõ olmasõ beklenen bütçelerinde ve 
buna ilişkin diğer mali mevzuatõnda şeffaflõğõn sağlanmasõ, bugün makroekonomik istikrarõn 
sağlanmasõ, yetkin devlete (yönetme kapasitesi yüksek devlete) ulaşõlmasõ açõsõndan çok 
önemli bir ön şart olarak görünmektedir.3 

Yukarõda tanõmlanan çerçevede, IMF İyi Uygulamalar Tüzüğünün getirdiği sistematik 
yapõ içinde geliştirilen öneriler şu şekilde özetlenebilir; 

! Bütçe kapsamõnõn genişletilmesi, bunun yasal ve siyasal olarak yapõlmasõnda 
zorluklar olmasõ halinde kamu kaynağõ kullanan tüm kurumlarõn aynõ tip mali raporlar 

                                                           
2 Hürcan, Kõzõltas, Yõlmaz (1999) 
3 Dedeoğlu, Emil, Erdem, (1999) 
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hazõrlamasõnõn sağlanmasõ ve bunlarõn konsolide edilmesi suretiyle toplam kamu 
hakkõnda bilgi edinilmesi, 

! Bütçe tahminleri analiz yapmaya ve sorumluluklarõ tanõmlamaya imkan veren bir 
yapõda hazõrlanmalõ ve sunulmalõ, 

! Hükümet işlemlerinin brüt bazda raporlanmasõ böylece kalemlerin gerçekleşmeleri 
hakkõnda daha doğru bilgi edinilmesi,  

! Yapõlan raporlamalarõn kapsamlõ ve güvenilir olmasõ yanõnda geçmiş dönem 
sapmalarõnõ göstermesi,  

! Yõllõk bütçe ve sonuç hesaplarõnda kullanõlan veri ve muhasebe standartlarõnõn 
açõklanmasõ, 

! Mali bilgiler ve raporlarõn düzenli yayõnlanmasõ konusunda taahhütte bulunulmasõ  

! Gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükler ve vergi harcamalarõ için raporlarõn 
hazõrlanmaya başlanmasõ böylece mali risk analizlerine imkan tanõnmasõ, 

! Harcamaya yönelik düzenlemelerin örneğin Devlet İhale Kanunu'nun tüm kamu 
için uygulanmasõnõn sağlanmasõ, böylece kamu kaynaklarõnõn kullanõlmasõnda 
uygulanan prosedürlerin standartlaştõrõlmasõ, 

! Mali mevzuatõn bugünkü karmaşõk yapõsõndan kurtarõlmasõ, 
basitleştirilmesi bu konudaki gelişmelerle beraber ülkedeki tüm yasal düzenlemelerin 
teknolojik imkanlarda kullanõlarak (tasarõlarõn internete konmasõ gibi) kamuoyunda 
tartõşõlmasõnõn sağlanmasõ, 

PARLAMENTONUN BÜTÇE SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 

Parlamentonun bütçe sürecinde etkinliğinin artõrõlmasõna yönelik hususlar, 
Parlamentonun doğrudan etkinliğinin ve dolaylõ etkinliğinin artõrõlmasõ şeklinde ikili bir ayrõm 
yapõlmak suretiyle ele alõnmõş ve öneriler bu kapsamda geliştirmiştir. Meclisin doğrudan 
etkinliği, Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere diğer ilgili komisyonlarõn ve TBMM 
Genel Kurulunun bütçe sürecindeki  etkinliği, dolaylõ etkinliği ise Meclis adõna denetim 
yapan Sayõştay tarafõndan bütçenin uygulanmasõ ve uygulama sonuçlarõnõn değerlendirilmesi 
şeklinde anlaşõlmalõdõr. 

PARLAMENTONUN DOĞRUDAN ETKİNLİĞİNİN  ARTIRILMASI  

! Kamu gelirleriyle finanse edilen faaliyetlerden önemli bir bölümünün bütçe 
kapsamõ dõşõna çõkarõlmasõ, bu faaliyetlerin makro ekonomik etkilerini değerlendirme 
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ve denetleme imkanõnõ ortadan kaldõrmakta ve sonuçta  Meclis�e, dolayõsõyla  millete 
hesap verilmeyen geniş yetkilerin kullanõldõğõ alanlar bõrakmaktadõr. Bu nedenle, 
bütçenin kapsamõnõn kamusal faaliyetlerin tamamõnõ yansõtacak bir biçime 
dönüştürülmesi ve millete hesap verme yükümlülüğünün sağlanmasõ gerekmektedir. 

! Meclisin bütçe sürecinde oynadõğõ temel roller, bütçenin hazõrlanmasõ ve Kesin 
Hesap Kanununun yasalaştõrõlmasõ şeklinde olmak üzere iki şekilde ortaya 
çõkmaktadõr. Meclisin asõl etkinliğini sağlayacak temel araç olan Kesin Hesap Kanunu 
uygulamada gereği gibi kullanõlmamakta ve Meclis kendi elindeki en önemli  aracõ 
yine kendi iradesiyle etkisiz hale getirmektedir. Dolayõsõ ile, yürütmenin bir yõllõk 
faaliyetlerinin hesap verme sorumluluğunu ortaya çõkaracak olan Kesin Hesap Kanunu 
uygulamasõ etkin hale getirilmelidir.  

! Meclisin kamu kaynaklarõ ve bunlarõn kullanõmõ hakkõnda bilgi sahibi olmasõ, 
hükümetin kamusal faaliyetlerinin tamamõnõ yansõtan bir devlet bilançosu ve bunu 
tamamlayan mali tablolarõ zamanõnda ve kapsamlõ bir şekilde yayõnlamasõ ile mümkün 
olacaktõr. Bu bilanço, konsolide bütçe ile birlikte planla ilişkisi kurulabilecek alanlarõn 
tamamõnõ kapsamalõdõr. Meclis denetimini etkin hale getirecek bu düzenlemeler,  
kamuda saydamlõğõ ve  hesap verme sorumluluğunu gerçekleştirecek bir tarzda 
yeniden ele alõnmalõdõr. 

! Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeye ilişkin temel büyüklükler görüşülüp karara 
bağlanmalõ, bütçenin kuruluşlara ilişkin bölümleri ise Meclis ihtisas komisyonlarõnda 
değerlendirilmelidir.  

! Yasal olarak açõklanamayan ödenek üstü harcama için tamamlayõcõ ödenek 
verilmesi uygulamalarõ, Meclisin kanunlaştõrdõğõ bütçelere güveni zedelediğinden bu 
uygulamalara istisnai durumlarda başvurulmalõdõr. Yine mali yõl içinde ek bütçe 
kanunu çõkarõlmasõnõ zorlaştõrmak, ek bütçe  uygulamasõnõ gerçekten acil durumlarda 
başvurulabilecek hususlar ile  sõnõrlandõrmak gerekmektedir. 

! Meclisin iç denetim birimi olan TBMM Hesaplarõnõ İnceleme Komisyonunun 
etkinliğini  artõracak  mekanizmalar geliştirilmelidir. 

! KİT Komisyonunun çalõşmalarõ gözden geçirilerek KİT�lerin denetiminde etkinlik 
sağlanmalõdõr. 
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PARLAMENTONUN DOLAYLI ETKİNLİĞİNİN  ARTIRILMASI  

! Sayõştay faaliyetlerinde yargõsal işlevlerin ağõrlõklõ olmasõ, Meclis adõna yapõlmasõ 
gereken denetimin gerçekleşmesine engel teşkil etmemelidir. Sayõştay denetiminin asõl 
amacõ tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Meclis adõna denetim yapmak ve 
denetim sonuçlarõnõ Meclise raporlamaktõr. Bu durum Anayasal ve yasal bir 
gereklilikten kaynaklanmaktadõr. Anayasanõn 160 ve 164, Sayõştay Kanununun 25, 28, 
32, 47, 55, 81, 87, 88 ve Ek 10�uncu maddelerine göre Sayõştay�õn Genel Uygunluk 
Bildirimleri yanõnda Meclise sunmasõ gereken çok sayõda rapor bulunmaktadõr. Oysa 
uygulamada Sayõştay, Genel Uygunluk Bildirimleri ve istisnai olarak hazõrlanan ve 
Meclise sunulmayan raporlar hariç bu yasal görevlerin gereğini dõşsal nedenlerinde 
etkisiyle yerine getirememektedir. Diğer taraftan, Mecliste bu konuda herhangi somut 
bir talepte bulunmamaktadõr. 

! Sayõştay tarafõndan hazõrlanan Genel Uygunluk Bildirimleri bugünkü haliyle 
Meclis adõna yapõlan denetimleri şekli bir inceleme durumuna sokmaktadõr. Bu durum 
ise Meclisin kamu kaynaklarõnõn nasõl kullanõldõğõ ile ilgili bilgi sahibi olmasõnõ 
olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayõsõ ile Genel Uygunluk Bildirimleri, saymanlõk 
idare hesabõ cetvelleri, bakanlõk kesin hesap cetvelleri ve hazine genel hesabõnõn 
birbirleriyle karşõlaştõrõlmasõndan ibaret şekli bir rapor durumundan kurtarõlarak,  
ayrõntõlõ bilgi, görüş ve analizleri içeren kapsamlõ raporlar haline getirilmelidir. 

! Sayõştay, genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlarõn  mal hesaplarõ ile diğer 
kuruluşlara ait raporlarõ Sayõştay Kanununun 87� inci maddesine göre Meclise her yõl 
sunmak zorundadõr. 1050 sayõlõ Genel Muhasebe Kanununun 105� inci maddesine 
göre bizzat ilgili Bakanlarõn sorumluluğunda olan bakanlõk mal kesin hesaplarõnõn 
1927 yõlõndan beri hazõrlanamamasõ, Maliye Bakanlõğõnõn da bu konuda herhangi bir 
çaba içinde olmamasõ, Meclisinde yasal bir zorunluluk olmasõna rağmen bu konuda 
herhangi bir talebinin bulunmamasõ, Devlet Mallarõ ile ilgili  raporun 
hazõrlanmamasõna destek sağlamaktadõr. Bu nedenlerle bu raporlara işlerlik 
kazandõracak mekanizmalar Sayõştay, Maliye Bakanlõğõ, ilgili Bakanlõklar ve Meclis 
tarafõndan en kõsa sürede yaşama geçirilmelidir . 

! Meclis adõna yapõlan Sayõştay denetiminin etkin ve sonuç alõnabilir bir hale 
gelebilmesi için Meclis İçtüzüğü�nde;  

# Sayõştay Kanunu gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak raporlarõn 
bu  komisyonda hangi esas ve usuller çerçevesinde görüşüleceğinin, 
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# Komisyonunun üreteceği nihai raporun biçim ve içeriğinin , 

# Bu raporlarda belirtilecek hususlarõn izlenmesine dair prosedürün, 

# TBMM Genel Kurulun da Sayõştay Kanunu gereğince genel görüşme konusu 
olacak  raporlarõn  Genel Kurulda görüşme esas ve usullerinin,  

düzenlenmesi gerekmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunun kesinhesap 
görüşmelerinde geçmiş dönem bütçe uygulama sonuçlarõnõn iyi bir şekilde 
denetlenmesini sağlamak için daha önce uygulamasõ olan �Sayõştay Komisyonu� gibi 
bağõmsõz bir yeni komisyonun oluşturulmasõna gidilmelidir. Böyle bir komisyonun 
kurulmasõ halinde sözü edilen raporlarõn bu yeni komisyonda görüşülmesi ve bununla 
ilgili esas ve usuller Meclis İçtüzüğü�nde belirlenmelidir.  

! Sayõştay tarafõndan bütçenin uygulanmasõ ile ilgili olarak yapõlan ödenek ve kadro 
işlemlerinin  vize edilmesi, harcamalara ilişkin sözleşme ve bağõtlarõn kayõt ve tescil 
edilmesi işlemleri Meclise düzenli olarak raporlanmalõdõr. 

! Cumhurbaşkanlõğõ, Meclis ve Sayõştay hesaplarõ üzerinde TBMM Hesaplarõnõ 
İnceleme Komisyonu tarafõndan yapõlan iç denetimin yanõ sõra, Meclis adõna Sayõştay 
denetimi de gerçekleştirilmelidir. 

DENETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE PERFORMANS 
DENETİMİNE GEÇİŞ 

Denetimin etkinliğinin artõrõlmasõnda önem taşõyan temel faktörler aşağõda sõralandõğõ 
şekilde altõ başlõk altõnda toplanmõştõr;  

! Etkin bir denetimin ön koşulu olan denetim birim, organ ve kurumlarõ ile denetim 
elemanlarõnõn bağõmsõzlõğõ, 

! Kamu mali yönetiminin çağdaş yönetim anlayõşõnõn ilke ve gereklerine sahip 
olmasõ, 

! Denetimi sõnõrlayan yasal düzenlemelerin ve fiili durumlarõn kaldõrõlmasõ,  

! Denetim birim, organ ve kurumlarõ arasõnda koordinasyon, işbirliği ve diyaloğun 
sağlanmasõ ve geliştirilmesi, 

! Denetimin kendisinden beklenen yararlarõ sağlayabilmesi ve üstün kalitede ürünler 
üretebilmesi için uluslararasõ standartlara uyulmasõ,  
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! Denetim elemanlarõnõn denetimin en değerli varlõğõ olduğundan hareketle, nitelikli 
ve yeterli sayõda denetim elemanõ istihdam edilmesi ve bunlarõn meslek hayatõ 
süresince denetim mesleğinin isteklerine ve gelişmelerine paralel biçimde eğitilmesi.  

Yukarda sõralanan faktörler çerçevesinde, denetim sisteminin etkinliğinin artõrõlmasõ 
ve performans denetimine geçiş için geliştirilen temel öneriler ise şunlardõr; 

! Uluslararasõ Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri Dikkate Alõnarak Denetim 
Mesleğinin Geliştirilmesine Dönük Düzenlemeler Yapõlmasõ; 

# Denetim Sistemimizi bütünüyle kavrayan bir çerçeve yasa çõkarõlmalõdõr. Bu 
yasada denetimin temel amaçlarõna; denetim elemanlarõnõn görev, yetki ve 
sorumluluklarõna; denetim elemanlarõnõn göreve atanmalarõna, görevden 
alõnmalarõna, ayrõlmalarõna ve teminatlarõna; denetim programlarõnõn 
hazõrlanmasõna; denetim sonuçlarõnõn raporlanmasõna; iç kontrol sistemi ve 
denetim ilişkilerinin düzenlenmesine ve bir �Ulusal Denetim Komitesi� 
oluşturulmasõna ilişkin hususlar ilkeler bazõnda yer almalõdõr. 

# Avrupa Birliği tam üyeliğine giriş süreci içinde olduğumuz da dikkate 
alõnarak, evrensel gelişmeleri yansõtan ve ülkemiz gerçeklerini ve ihtiyaçlarõnõ 
göz ardõ etmeyen, ulusal denetim standartlarõmõz -meslek ahlak kurallarõ dahil 
olmak üzere- bir an önce hazõrlanmalõ; kamu kesiminin ihtiyaçlarõnõ göz 
önünde bulunduran denetim standartlarõ da belirlenmelidir. 

# Denetim standartlarõnõn (etik kurallar dahil) belirlenmesini takiben, çalõşmalarõ 
ve ürünleri üzerinde kalite kontrol mekanizmalarõ tesis edilmesi şartõyla, kamu 
denetim birim, organ ve kurumlarõna ait denetim görevlerinden uygun 
görüleceklerin özel sektördeki bağõmsõz denetçiler eliyle bu birim, organ ve 
kurumlar adõna yürütülmesi uygulamasõna başlanõlmalõdõr. 

! Denetimin Yüksek Meslekî Standartlarda Yürütülmesi ve Kaliteli Hizmetler ve 
Ürünler Üretilmesi; 

# Denetim birim, organ ve kurumlarõ denetim faaliyetlerini öncelikli ve riskli 
alanlarõ dikkate alan stratejik planlara dayandõrmalõ ve yõllõk programlara göre 
yürütmelidir. 

# Denetim birim, organ ve kurumlarõ yõllõk faaliyetlerine ilişkin raporlarõ 
yayõmlayarak planlanan faaliyetleri ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve bu 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 19

faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ile denetimlerinin yarattõğõ sonuçlarõ 
kamuoyunun değerlendirmesine sunmalõdõrlar.  

! Bağõmsõzlõğõn Geliştirilmesi ve Kökleştirilmesi; 

# Çõkarõlacak denetim çerçeve yasasõnda denetim birim, organ ve kurumlarõ ile 
denetim elemanlarõnõn bağõmsõzlõğõnõn uluslararasõ standartlara uygun bir 
biçimde güvence altõna alõnmasõna ilişkin hükümlere yer verilmelidir. 

! Denetimi Sõnõrlayan Yasal Düzenlemelerin ve Fiili Uygulamalarõn Kaldõrõlmasõ; 

# Kamu kaynaklarõnõn kurulan vakõflar, dernekler, şirketler ve iktisadî işletmeler 
eliyle kullanõlmasõna son verilmeli ve böylelikle kamu mali yönetimin olağan 
rejimi içine alõnacak kamu kaynaklarõnõn olağan denetimlere tabî olmasõ da 
gerçekleştirilmelidir.  

# Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn üst yönetime yakõn merkez birimlerinin 
denetim dõşõ bõrakõlmasõ fiili uygulamasõna son verilmeli ve denetimsiz alan 
bõrakõlmamalõdõr.  

! Çağdaş Denetim Uygulamalarõnõn Yaygõn Bir Biçimde Yaşama Geçirilmesi ve 
Kökleştirilmesi; 

# Kamu kesiminde performans yönetimlerinin ve performans ölçüm rejimlerinin 
kurulmasõ kuşkusuz performans denetimi açõsõndan da yaklaşõm değişikliğini 
gerektiren önemli bir konudur. Ancak performans denetimine başlanõlmasõ bu 
gelişmelerin hayata geçirilmesine endekslenmemelidir. Bu bakõmdan 
performans yönetimlerinin ve ölçüm rejimlerinin oluşturulmasõna katkõ 
yapacak biçimde performans denetim uygulamalarõna en kõsa zamanda 
başlanõlmalõdõr. 

# Performans denetimi konusunda çağdaş denetim dünyasõnda kabul görmüş 
kalite düzeyine ulaşõlmasõ hedeflenmelidir.  

KURUMSAL ANLAMDA YENİDEN YAPILANDIRMA 

Kurumsal anlamda reform niteliğindeki düzenlemeler yapõlõrken;  

# Maddi ve beşeri kaynaklarõn ve bunlarõn kullanõmõnõn, merkezi ve yerel kamu mali 
yönetim birimleri arasõndaki hizmet ve kaynak paylaşõmõnõn etkin bir planlama 
anlayõşõyla yeniden tasarlanmasõ, 
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# Siyasi ve yönetsel yetki ve sorumluluklar bir çerçeve kanun içinde ayrõntõlõ bir 
şekilde yeniden tanõmlanmalõdõr. Vatandaştan başlayõp hizmeti üreten en alt birime 
kadar giden süreçte, rol alan kişi ve kurumlarõn yetki ve raporlama 
yükümlülüklerinin bu bağlamda net bir şekilde ortaya konmasõ,   

# Mali yönetimle ilgili eşgüdümü sağlayacak kurumlar arasõnda sõkõ bir işbirliğini 
harekete geçirecek mekanizmalarõn oluşturulmasõ ve gereksiz bölünmelerin 
ortadan kaldõrõlmasõ,  

# Mali yönetimle ilgili görevleri yürütecek görevlilerin seçiminin sağlam ölçütlere 
bağlanmasõ; gerek kurumlarõn mali yönetim birimlerinde gerekse mali yönetimle 
ilgili olarak eşgüdümü sağlayacak kurumlarda görev alacak personelin, 
önceliklerin tespit edilmesi ve hizmetlerin en uygun maliyet ve yöntemle temin 
edilmesi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olanlardan teşkil edilmesi, 

# Kamu harcamalarõnõn mümkün olduğunca geniş şekilde yasama organõ kararlarõna 
ve iznine dayalõ olmasõnõ sağlayacak hukuki statüye dayandõrõlmasõ, 

# Yetki ve görevler ile bunlarõ üstlenecek kurumlarõn, hizmetlerin en hõzlõ ve en 
uygun bedelle temin edilebilmesini sağlayacak şekilde organize edilmesi, 

temel ilkeler olarak gözetilmelidir. 

Bu ilkeler çerçevesinde geliştirilen fonksiyonel ve kurumsal öneriler ise şu şekildedir; 

# Yapõlacak hizmetlerin belirlenmesine yönelik sürece, merkezi idarenin yanõ sõra 
taşra teşkilatlarõ ile sivil toplum örgütleri de katõlmalõdõr.  

# Hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde taşra teşkilatlarõnõn rolü artõrõlmalõ, 
kurumlarõn üst düzey yöneticilerinin yetki, görev ve sorumluluklarõ yeniden 
belirlenerek hõzlõ karar alõnmasõ, bürokrasinin azaltõlmasõ ve karar sürecine 
katõlõmõn genişletilmesine yönelik kurumsal düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

# Mali yönetim koordinasyonundan ve takibinden sorumlu kuruluşlarõn diğer 
kurumlarõn karar alma ve uygulama süreci üzerindeki görev ve yetkileri yeniden 
belirlenmeli, bu kurumlar günlük işlerden çok genel politikalar ile ilkeleri 
belirleyen kurumlar haline dönüştürülmelidir. 

# Başbakanlõk Kurumunu, yürütmenin üst düzey koordinasyon birimi olmaktan 
çõkararak dağõnõk bir yürütme birimi haline getiren ve bu çerçevede 20�den fazla 
kurumu içine alan yapõ  terk edilmelidir. 
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# Kurumsal yapõlarõn ekonomik, toplumsal, yönetsel ve siyasal  yapõlardaki 
dönüşüme koşut olarak sürekli bir yenilenmeye açõk tutulmasõ, gelişmenin önünün 
tõkanmamasõ açõsõndan şarttõr. Burada gözetilmesi gereken denge, 
kurumsallaşmayõ sağlayacak kadar istikrarlõ ama gelişmeleri izleyebilecek kadar 
da yenilenmeye açõk yapõlarõn oluşturulmasõdõr. 

# Kamu maliyesi sisteminde yeni ve köklü politika değişiklikleri yeni hedef ve 
stratejiler içermelidir.  Mevcut sistemin doğru teşhis ve tespiti yapõlmakla birlikte 
hedefler sadece mevcut sistemin düzeltilmesiyle sõnõrlanmamalõdõr. Bu tür bir yeni 
arayõşõn temel hareket noktasõ planlama kavramõ olmalõdõr.   
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2 KAMU MALİ YÖNETİM ANLAYIŞINDA DÜNYADA SON DÖNEMDE 
YAŞANAN GELİŞMELER 
1980�li yõllar hem ekonomik hem de siyasi anlamda önemli değişimlerin ve 

dönüşümlerin yaşandõğõ yõllar olmuştur. Bu dönemin başlamasõyla dünya konjonktürü siyasi 
iktisadõn temel değişim işaretlerini vermiş, bir bin yõlõn son 20 yõlõ yeni bir bin yõlõn başlangõç 
strateji ve politikalarõnõn oluşumunun temellerinin atõldõğõ yõllar olarak tarihe geçmiştir. 
Özellikle iletişim teknolojisindeki önemli gelişmelerin yine bu dönem içinde yaşanmasõ 
değişimin hõzõ ve boyutu üzerinde belirleyici bir dinamik katkõ sağlamõştõr.  

Dünya ekonomisinde 1970�li yõllarõn sonundan itibaren başlayan ve 80�li yõllarda 
hõzlanarak devam eden yapõsal değişiklikler ekonomik ilişkilerin daha  karmaşõk bir yapõya 
bürünmesine yol açmõştõr. Kuşkusuz, bu değişim içerisinde kamu sektörünün ekonomik ve 
mali faaliyetlerde bulunmasõ bir önceki dönemden farklõ olarak daha profesyonel bir 
yaklaşõmõ ve çabayõ gerektirmiştir. Bu anlamda kamu sektörünün özellikle aşağõda üç madde 
halinde sõralanan unsurlara sahip olmasõ etkin ve verimli çalõşan bir kamu sektörünün 
teminatlarõ olarak görülmüş ve bir çok ülke bu amaçlar üzerine kurulu reform programlarõ 
geliştirmiş ve uygulamõştõr, bunlar; 

# yeterince bilgilendirilmiş bir kamusal karar alma sürecinin oluşturulmasõ, 

# hizmetin üretilmesinde gerek siyasi ve gerekse bürokratik/teknik sorumluluklarõn 
net bir şekilde tespiti ve birbirlerinden ayrõştõrõlmasõ, 

# hõzlõ bir şekilde karşõlõk veren ve etkin çalõşan bir sistemin teşvik edilmesi.4 

Tarih boyunca bütçesel reformlarõn bize gösterdiği, bütçenin kamu sektörü 
faaliyetlerinin sonuçlarõ üzerinde üç farklõ düzeyde bir etkiye sahip olduğu gerçeğidir, 
bunlar5; 

Düzey 1, Toplam mali disiplin 

Düzey 2, Stratejik önceliklere göre kaynaklarõn dağõtõmõ ve kullanõmõ 

Düzey 3, Programlarõn gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin sağlanmasõnda verimlilik ve  
etkinlik  

Bu üç düzeyin ifade ettiği, yüz yõldan fazla süren bir reform dönemini yönlendiren;  

# kamu kaynaklarõnõn kontrolü,  

                                                           
4 Yõlmaz (A ) (1999): 66 
5 The World Bank (1998):17, ve Yõlmaz (B)(1999):5-6  
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# kaynaklarõn gelecek dönemdeki dağõtõmõnõn planlamasõ ve 

# kaynaklarõn yönetimi  

şeklindeki üç kamusal fonksiyonu  yeniden formüle etmektir.  

Yukarõda sõralanan üç düzey bütçe sonuçlarõnõn üç farklõ alan üzerine yansõmasõnõ 
göstermektedir. Birinci düzey olan mali disiplini sağlamaya yönelik kurumsal düzenlemeler, 
kanunlar yoluyla (Maastricht, Yeni Zelanda, Avustralya) harcamalar üzerine konulan anayasal 
sõnõrlamalardan (Endonezya) yürütmenin kamusal taahhütlerine kadar (Amerika) uzanan bir 
aralõk içinde yer almaktadõr. Bunu takip eden ikinci düzey olan stratejik önceliklere göre 
kaynaklarõn dağõlõmõnda ise kurumsal mekanizmalarõn temel sorumluluğu, belirlenen mali 
disiplin çerçevesinde kõt kaynaklar üzerindeki rekabetçi talepleri önceliklendirebilmektir. 
Düzey iki esas olarak politik yapõnõn tercihlerini yansõttõğõ için uygun çözüme ulaşmanõn en 
güç olduğu alan olma özelliğine sahiptir. Bu düzeyde kurumsal düzenlemeleri destekleyen 
bilgilere ihtiyaç vardõr, bunlar; (a) mevcut hükümet politikalarõnõn orta vadede maliyetleri, (b) 
her bir politikaya ilişkin çõktõ ve sonuç bilgileri, (c) yeni politika önerileri için maliyet, çõktõ 
ve sonuç bilgileri. Uygulanan programlarõn veya çõktõlarõn verimlilik ve etkinliğini tanõmlayan 
üçüncü düzey ise bir çok faktöre bağlõdõr. Örgütsel performansa bağlõ olan bu düzeydeki 
kurumsal düzenlemeler şu şekilde özetlenebilir; (a) kaynaklar ve sistemler sorumlulukla 
birlikte yeterli destek vermeli, (b) amaçlar açõk olmalõ, (c) görevler açõk olmalõ, (d) üstlenilen 
görevleri ve amaçlarõ sürdürebilmek için otorite (esneklik) verilmeli, (e) otoritenin 
kullanõlmasõ için hesap verme sorumluluğu tesis edilmeli6.    

Kamusal nitelikli politikalar sonucu ortaya çõkan kaynak dağõtõmõ esas olarak politik 
bir süreç sonunda belirlenmekte, hazõrlanmasõndan uygulanmasõna, muhasebesinden 
raporlamasõna kadar olan bütçe süreci  ise bu karar alma sürecinde mali disiplini sağlamada 
en önemli rolü üstlenmektedir. Ülkelerin ekonomik örgütlenmişlik düzeyleri ne kadar gelişkin 
ise bu süreçten beklenen mali disiplin o kadar yüksek olmaktadõr. Ülkelerin iyi uygulama  
örneklerinden çõkarõlan derslerin başõnda sürecin temel noktalarõnõ tanõmlayan, yetki ve 
sorumluluklarõ ortaya koyan bir çerçeve yasanõn (mali sorumluluk yasasõ) çõkarõlmasõ 
gelmektedir. Bu çerçeve yasa ile kurumsal yapõlar güçlendirilmekte, hedeflenen etkinlik 
sağlanmaya çalõşõlmaktadõr. 

Bu başlõk altõnda, dünyada son dönemde yaşanan gelişmeler sõrasõyla alt komisyon 
başlõklarõ altõnda kõsaca ele alõnacaktõr. 

                                                           
6 The World Bank, (1998):17 
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ORTA VADELİ HARCAMA SİSTEMİNE GEÇİŞ  

Hükümetlerin gelecek yõlla ilgili projeksiyonlarõnõ ve taahhütlerini gösteren bütçeler 
bir yõllõk dönemi kapsayacak şekilde hazõrlanmakla birlikte, iyi hazõrlanmõş bir bütçenin bütçe 
yõlõnõ taşan ve bütçeyle ilgisi olan ekonomik faaliyetleri ve onlarõn sonuçlarõnõ da öngörmesi 
gerekmektedir. Bu etkiler gerek geçmiş dönemden gelen ve gelecek yõl bütçeleri üzerinde 
ortaya çõkan ekonomik sonuçlar olabileceği gibi, içinde bulunulan yõl veya gelecek dönemde 
yapõlmasõ programlanan hizmetlerin sonuçlarõ da olabilir. Bu yüzden, diğer dönemlerden izole 
edilerek hazõrlanan bir bütçenin iyi sonuçlar vermesi özellikle politika üretmesi anlamõnda 
pek mümkün görülmemektedir. Bu gerekçeyle bir bütçenin planlama süreci ile birlikte 
düşünülmesi ve planlama bütçeleme ilişkisinin kurulmasõ etkin, verimli ve stratejik kararlarõ 
alan bir bütçe süreci için kaçõnõlmaz olmaktadõr.7 

Yõllõk bütçe süreci birden çok yõlõ kapsayan orta vadeli bir harcama sistemi 
içerisindeki çerçeveye oturtulmaktadõr. Birden fazla yõlõ kapsayan bütçe tahminleri 
yapõlmaktadõr. Bu genellikle gelecek yõl bütçe büyüklüğü ve takip eden yõllar için ileriye 
yönelik tahminler şeklinde olmaktadõr 

Orta vadenin önemi hem hedefleri koyma bakõmõndan hem de bütçe denetimlerinin 
tek bir yõla veya bir sonraki yõla yönelik olmasõ durumunda bütçe kontrollerinin daha kolay 
aşõlabilmesini engellemek bakõmõndan önemlidir. Yõlõk bütçe uygulamalarõ OECD ülkelerinde 
giderek daha büyük ölçüde orta vadeli yaklaşõm seti içinde yapõlmaya başlanmõştõr. Bugün, 
OECD üyesi ülkelerin yaklaşõk olarak yarõsõ farklõ düzeylerde çok yõllõ bütçe uygulamasõ 
içindedir. 

1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren bazõ ülkeler bütçe sistemlerinde ciddi 
reformlara gitmişler ve mali yapõlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ başlõğõ altõnda ya çok yõllõ 
bütçe uygulamalarõna geçmişler veya çok yõllõ bütçe uygulamalarõnõ daha etkin kõlacak yeni 
düzenlemeler yapmõşlardõr (İngiltere, İsveç, Yeni Zelanda, Avustralya gibi). Yine gelişmekte 
olan bazõ ülkeler orta vadeli harcama sistemine geçişi hedefleyen reform programlarõnõ IMF 
ve Dünya Bankasõ ile olan ilişkileri çerçevesinde değişik adlarla farklõ aşamalardaki orta 
vadeli harcama uygulamasõnõ pratiğe geçirme çabasõ içindedirler (Gana, Güney Afrika, 
Malawi, Gine, Kenya, Tanzanya ve geçiş dönemi yaşayan bazõ doğu bloğu ülkeleri).  

Birden fazla yõlõ kapsayan bütçe çerçevesine getirilen en önemli eleştiri, bu süreçte 
aşõrõ iyimser iktisadi varsayõmlarõn kullanõlmasõdõr 

                                                           
7 Yõlmaz (B): 20 , 
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Bu sorunun yaşandõğõ ülkeler olan Kanada, Avusturya, Hollanda ve ABD sistematik 
olarak daha ihtiyatlõ varsayõmlar yaparak bu sorunun üstesinden gelmişlerdir. 

TAHAKKUK BAZLI MUHASEBE SİSTEMİNİN (MUHASEBE VE 
RAPORLAMA SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ) VE MALİ SAYDAMLIĞIN ÖNEM 
KAZANMASI 

Geçmişte, ulusal ekonomide hükümetlerin rollerinin küçük olduğu dönemlerde, 
ekonominin yönetimi için bilgi ihtiyacõ oldukça basitti. Zamanõmõzda ise gelişen ülkelerin 
büyük bir kõsmõnda, halkõn sosyo-ekonomik gelişmesini hõzlandõrmak amacõyla hükümetler 
ekonomilerinin düzene sokulmasõ, yönlendirilmesi ve doğrudan yönetimi konusunda büyük 
sorumluluklar yüklenmiş bulunmaktadõrlar. Bu gelişmeler ulusal ekonomilerin etkin yönetimi 
için bilgi ihtiyacõnda önemli değişikliklere öncülük etmektedir. Bu nedenle, etkin kamu mali 
yönetimi için gerekli olan bilginin sağlanmasõnda, gelişen şartlara göre değişim öncelikli ve 
gereklidir. Ülkeler arasõnda artan ilişkiler nedeniyle, bilgi ihtiyacõnda ortaya çõkan 
değişikliklere  cevap verebilecek bir sistemin oluşturulmasõ zorunlu hale gelmiştir. 

Tahakkuk bazlõ muhasebe sistemine geçiş, ekonomik faaliyetlerin ifadelendirildiği 
muhasebe kayõt ve işlemlerinin hem özel sektör hem de kamu sektörü için aynõ standartlarda 
oluşturulmasõ gibi çok önemli bir dönüşümü  de beraberinde getirmektedir. Bu muhasebe 
sisteminin uygulanmasõ sonucunda, kamu bir mali yõlda çõktõlar için yapmõş olduğu toplam 
harcamalarõ görebildiği gibi, sahip olduğu varlõklarõn değerlemesini de yapabilmektedir. Orta 
vadeli bir harcama sistemine geçiş geleneksel olarak nakit yönetimine dayanan bütçe 
sürecinden harcama yönetimine dayanan ve tahakkuk bazlõ bir muhasebe yapõsõna geçişi de 
beraberinde getirmektedir. 

1997 yõlõnda Doğu Asya�da yaşanan finansal krizin tartõşõlmasõ sürecinde geliştirilen 
yaklaşõmlardan bir tanesi de, ekonomide yaşanan gelişmelerin ve mevcut yapõnõn resmini 
verecek olan bilginin üretilmesinde karşõlaşõlan problemlerdi. Bu anlamda, piyasalarda yeterli 
açõklõğõn ve şeffaflõğõn olmamasõ krizin nedenlerinden birisi olarak gösterilmişti.  Çok yönlü 
tartõşmalara konu olan bu yaklaşõm hem özel hem de kamu sektöründeki aktörlerin piyasaya 
karşõ olan sorumluluklarõnõn tekrar gözden geçirilmesini gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, 
ekonomideki en büyük aktör olan ve siyasi yapõdaki rolü ile ekonomideki parametrelere 
somut müdahalesi olan devletin bu anlamda incelenmesi odak noktasõ olmuştur. Bu 
çerçevede, devletlerin hesap ve işlemleri konusunda açõk olmamasõ, genel kabul görmüş 
standartlara göre bilginin üretilmemesi piyasa ekonomisi kurallarõnõn yeterince etkin 
çalõşmasõnõ engelleyen temel faktörlerden bir tanesi olarak tanõmlanmõştõr. 
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PARLAMENTONUN BÜTÇE SÜRECİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 

Yasamanõn yürütmeyi denetlemesinde son yõllarda kullanõlan en önemli araçlardan 
biriside bütçe açõğõ ve kamu borçlarõ ile ilgili yasal sõnõrlamalar getirilmesidir. Bütçelere 
getirilen yasal sõnõrlamalara en iyi örnek Avrupa Birliğinde Maastricht Anlaşmasõ içinde 
global mali hedefler olarak yer alan Avrupa Para Birliği için Yakõnlaştõrma Kõstaslarõ 
verilebilir.  

Maastricht Anlaşmasõnõn mali kurallarõna göre, genel bütçenin açõğõ gayri safi yurtiçi 
hasõlanõn yüzde 3�ünü, genel devlet borcu gayri safi yurtiçi hasõlanõn yüzde 60�õnõ geçemez. 
Maastricht kõstasõ cari harcamalar bazõnda denk bütçe kuralõ olarak yorumlanabilir. Bütçe 
reformlarõ ile ilgili olarak pek çok ülke kendine sayõsal mali hedefler koymuştur. Almanya 
Maastricht kriterlerine ulaşma hedefine ek olarak, iki Almanya�nõn birleşmesinden önceki 
kamu harcamalarõnõn GSYİH�ya  oranõna dönmeyi hedeflemiş, İngiltere ise 1995�den 1999�a 
kadar kamu harcamalarõnõn düzeyinin sabit tutulmasõnõ, daha sonra da Maastricht kõstaslarõna 
uygun sonuçlara ulaşmak, bütçe denkliğini sağlamak ve kamu kesimini küçültmek hedeflerini 
koymuştur. Bu çerçevede gelişen bir diğer yaklaşõmda, ülkenin mali göstergeleri baz alõnarak 
hedefler konmasõdõr. Bu türlü uygulamalar özellikle kendisini kamu mali yönetim sisteminde 
reform yapan ülkelerde göstermektedir. Yeni Zelanda ve Avustralya buna örnek olarak 
verilecek ülkelerdir. Parlamento hükümetin faaliyetlerinin denetlenmesini ağõrlõklõ olarak 
çerçeve kanunlarla şekillenen bu hedefler üzerinde yapmakta ve bunlar üzerinde sorumluluk 
aramaktadõr.  

Bütçe sürecinde parlamentonun rolünün güçlendirilmesi amacõyla, bütçenin 
parlamentoda değerlendirilmesi ile ilgili usuller de değişmeye başlamõştõr. Bu çerçevede, 
bütçe takvimi değişmiş, bütçe dokümanlarõ daha ayrõntõlõ hale gelmiş, bütçe komisyonunun  
ve sektör komitelerinin bütçe görüşmelerindeki rolleri açõkça tanõmlanmõş, ihtisaslaşmõş 
komisyonlarõn kuruluş bütçelerini görüşmesi üzerinde durulmuş, kuruluşlarõn parlamentoya 
daha kapsamlõ faaliyet raporlarõ sunmasõ sağlanmõştõr.  

DENETİMİN AYRI BİR DİSİPLİN OLARAK ALGILANMASI 

Dünyada denetim, teorisi ve pratiğiyle ayrõ bir disiplin olarak kabul edilmekte ve ayrõ 
bir mesleki faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Bu meslek, meslek kuruluşlarõnõn kabul 
ettiği denetim standartlarõ ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Yine bu çerçevede, 
dünyada denetim riskli ve önemli alanlarõ dikkate alarak stratejik önceliklere göre yürütülen 
ve yõllõk programlara bağlanan sürekli ve sistemli bir faaliyet olarak algõlanmaktadõr.  
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Denetim standartlarõ, denetim mesleğinin gelişmiş olduğu ülkelerde önce meslek 
kuruluşlarõnca konulup geliştirilmiş ve daha sonra tek tek yüksek denetim kuruluşlarõ ile 
yüksek denetim kuruluşlarõnõn oluşturduğu organizasyonlar da kendi alanlarõna özgü 
standartlarõ kabul etmişlerdir. Bu anlamda bazõ ülke örneklerine bakõlõrsa; Amerika Birleşik 
Devletlerinde Yeminli Serbest Muhasebeciler Enstitüsü �Genel Kabul Görmüş Denetim 
Standartlarõ�nõ belirlemekte,  Kanada�da Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü�nün yayõmladõğõ 
�Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarõ�, İngiltere ve İrlanda�da faaliyet gösteren 6 temel 
muhasebe kuruluşunun ortaklaşa oluşturduğu İcra Komitesi�nin düzenlediği denetim 
standartlarõ bulunmaktadõr.  

Bağõmsõzlõk, bütün denetimlerin köşe taşõ, olmazsa olmaz koşulu olarak kabul 
edilmektedir. Denetim prosedürleri ülkeden ülkeye farklõlõk ve çeşitlilik göstermekle beraber 
denetim bulgu, sonuç ve tavsiyelerinin �tarafsõz� olmasõnõ sağlamak  bakõmõndan denetçinin 
ve denetim birim, organ ve kurumunun bağõmsõz olmasõ noktasõnda birleşilmektedir. 
Bağõmsõzlõk, bir anlamda hem denetlenenden bağõmsõz olmayõ, hem de her türlü dõş 
müdahaleden uzak olmayõ içermekte, bağõmsõzlõğõn kurallarla güçlendirilip güvence altõna 
alõnmasõ kadar, pratikte de işlerlik ve işlevsellik kazanmasõ da üzerinde durulmasõ gereken 
önemli ve gerekli konular olarak görülmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn gelir ve giderlerine ilişkin tekil işlemlerin mevzuata 
uygunluğunun ve mali tablolarõn doğruluğunun tespiti kadar, bu mali işlem ve hesaplarõ 
üreten sistemlerin ve mekanizmalarõn rasyonelliği ile bunlarõn verimli ve etkili bir biçimde 
işlemediklerinin saptanmasõ da denetimin uğraş alanõna girmiştir. 
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3 TÜRKİYE�DE KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI GEREĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN GELİŞMELER  

3.1 MEVCUT BÜTÇE UYGULAMASI VE TEMEL SORUNLAR 

Yasama organõnõn hükümete gelecek dönem içinde ekonomiden gerek kamuya kaynak 
aktarma gerekse bu kaynaklarõ önceliklendirmiş projeler arasõnda dağõtma yetkisini verdiği 
bütçe metinleri, aynõ zamanda yasamanõn yürütme üzerindeki  siyasal denetimini yaptõğõ en 
önemli araçtõr. Vatandaşa karşõ sorumlu olan ve ondan yetki alarak seçilen bir meclis, aynõ 
sorumluluğu belli kurallar dahilinde hükümete devretmektedir. Kurumsal (kavramsal) 
çerçeve, siyasi sorumlulukla yönetsel sorumluluk ve hiyerarşik yapõnõn ortaya konulmasõ 
açõsõndan çok önemli olmaktadõr. Kurumsal çerçevenin ortaya konmasõ, parlamenter bir 
demokrasiyle yönetilen bir devlette hizmetin üretilmesi sürecindeki yetki devrini ve kontrol 
mekanizmasõnõ göstermesi bakõmõndan ayrõca önem taşõmaktadõr.  

Siyaset rekabet sürecinde doğan yükümlülüklerin gerçekleşmesini bütçe sistemi 
düzenler. İyi  bir bütçe sistemi, makro ekonomik istikrarõ sağlama, kaynak dağõtõmõnda 
etkinliği ve hizmet üretiminde verimliliği özendirme ve hesap verme hedeflerini içeren, bunun 
mekanizmalarõnõ kuran ve bu hedeflere ulaşan bir bütçe sistemidir. Türkiye�de bütçenin 
kapsamõ oldukça dar olup, kamu tarafõndan dağõtõlan kaynaklarõn sadece bir bölümünü 
kaydetmektedir. Ayrõca, mevcut kapsam içinde dahi bütçenin anõlan hedeflere ulaşmada 
yetersiz kaldõğõ görülmektedir.8    

Mevcut bütçe sistemimizin bugünkü işleyiş yapõsõ, 1980�den sonra yaşanan ekonomik 
ve siyasi dönüşümleri kavrayacak bir yeniden yapõlandõrmaya geçememesinin olumsuz 
sonuçlarõnõ işleyişe somut bir şekilde yansõtmaktadõr. Bu dönem süresince uygulanan 
pragmatik kamu mali  politikalarda bütçe sistemini daha karmaşõk ve bilgi üretmeyen bir 
yapõya dönüştürmüştür. Bu yüzden, bütçe niteliğinde olan veya bütçeden kaynak kullandõğõ 
için bütçeyle ilgisinin kurulmasõ gereken önemli miktardaki bir kamusal harcama büyüklüğü 
bütçe sistemi dõşõnda şekillenmeye başlamõş ve kamusal kaynaklar üzerindeki kontrol 
etkinliği bütçenin dõşõna çõkmõştõr.  

3.1.1 BÜTÇE KAPSAMI 

Bugün gelinen noktada bütçe sistemimiz kamusal faaliyet alanõnõn tümünü kavrayan 
bir yapõ göstermemesi yanõnda kendisinden beklenen bütçesel sonuçlarõ gerçekleştirmekten  

                                                           
8 Atiyas, Sayõn (1997): 21  
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uzaktõr. Vatandaş bütçe ile meclisin çalõşma performansõnõ sorgulayamamakta, meclis bütçe 
yoluyla hükümetin faaliyetlerini siyasi olarak yeterince kontrol edememekte, bakanlar kurulu 
kuruluşlarõn hizmet maliyetleri ve performanslarõ hakkõnda tam bir bilgi setine sahip 
olamamakta, kuruluşlar arasõnda karşõlaştõrõlabilir bir hizmet maliyeti sistemi ve kaynak 
kullanma konusunda etkinliğe dayalõ bir rekabet yapõsõ bulunmamaktadõr. 

3.3.1.1 MEVCUT BÜTÇE KAPSAMI 

Yukarõda vurguladõğõmõz gibi mevcut bütçe, kamusal faaliyetlerin ancak dar bir 
bölümünü kapsamakta bütçe dõşõnda olmakla birlikte kamu harcamasõ niteliğinde olan 
harcamalarõ bütçe ile ilgisini kurarak görmek mümkün olmamaktadõr. Bütçe dõşõnda kalan 
harcama alanlarõna izleyen bölümde girilecektir. Burada ise kõsaca mevcut bütçe kapsamõ ele 
alõnacaktõr. 

 
Şekil 1. 

Bütçe Kapsamõ 
 

 

 

Bugün konsolide bütçe diye adlandõrdõğõmõz bütçe genel ve katma bütçeli 
kuruluşlardan oluşmaktadõr. 2000 yõlõ bütçesine bakõldõğõnda toplam 45 adet genel bütçeli 
idare, 65 adet ise katma bütçeli idare olduğu görülmektedir. 1050 sayõlõ Genel Muhasebe 
Kanununun getirdiği genel çerçeve belirleyiciliğinde, bütçe içinde yer alan bu kuruluşlarõn 
ortak özelliği kamu hizmetlerini sağlamak amacõyla kurulmuş olmalarõdõr. Bu anlamda, katma 
bütçeli idareler, genel bütçeli idarelerden üretmiş olduklarõ mal ve hizmetin niteliği 
dolayõsõyla bir farklõlõk göstermektedir. Katma bütçeli idareler 1050 sayõlõ kanunun ilgili 115 
inci maddesinde kendi gelirleri ile kendi giderlerini karşõlayan ve genel bütçe dõşõnda 
yönetilen kuruluşlar olarak tanõmlanmõşlardõr. Yine aynõ kanunun 118 inci maddesi ile 
getirilen hükümle bu nitelikteki kuruluşlarõn hesap ve işlemleri, özel kanunlarõndaki hükümler 
saklõ kalmak şartõyla 1050 sayõlõ kanunun hükümlerine tabidir denmiştir.   

Katma bütçeli idareler için 1050 sayõlõ yasa dõşõnda kapsamlõ bir düzenleme yapan 
yasal düzenleme bugüne kadar çõkarõlmamõştõr. Katma bütçeli idarelerin kendi kuruluş 
kanunlarõnda bütçe uygulamalarõyla ilgili bazõ hükümler bulunmakla birlikte, bunlar genel 
bütçeli kuruluşlardan ayrõ bir bütçe hazõrlama ve uygulama süreçlerine sahip olmalarõ 
konusunda uygulama doğuracak hükümler değildirler. Kendi gelirleri ile giderlerini 
karşõlayan bütçelerdir ifadesinin arkasõndaki temel fikir, bu kuruluşlarõn üretmiş olduğu mal 

GENEL BÜTÇE + KATMA BÜTÇE � HAZİNE YARDIMLARI = KONSOLİDE BÜTÇE 
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ve hizmetlerin piyasada fiyatlandõrõlabilir olduğunun kabulüdür. Ama bugünkü uygulamada 
bu kuruluşlar amir kanunun getirdiği temel yaklaşõmõn çok dõşõnda bir kaynak yapõsõyla 
faaliyet göstermektedirler.9 Örneğin 2000 yõlõ bütçesine bakõldõğõnda, katma bütçeli idarelerin 
toplam harcamalarõnõn ancak giderlerinin yüzde 3,8 ini kapsayacak bir geliri kendilerinin 
yarattõğõ görülmektedir. Konsolide bütçeye dahil kuruluşlar arasõnda en büyük yatõrõmcõ 
kuruluşlar arasõnda yer alan Devlet Su İşlerinin kendi gelirleri hiç bir zaman giderleri 
toplamõnõn yüzde 2,5�ini aşmamõştõr. Sonuç itibariyle bugün faaliyet gösteren katma bütçeli 
kuruluşlarõn 1050 sayõlõ kanunun öngördüğü bir tanõm içinde faaliyet göstermesi konusunda 
bir çaba ve yaklaşõm bulunmamaktadõr.  

Konsolide bütçe uygulamasõna bakõldõğõnda, gerek kaynak yaratma gerekse kaynak 
kullanma anlamõnda bir kõsõm kuruluşlarõn faaliyetlerini konsolide bütçe dõşõnda 
oluşturduklarõ görülmektedir. Konsolide bütçeli kuruluşlarõn bir kõsõm döner sermaye, fon ve 
vakõf uygulamalarõ buna örnek olarak verilebilir. Bu anlamda en çarpõcõ örnek; Orman Genel 
Müdürlüğü (OGM) bünyesinde faaliyet gösteren orman döner sermayesi işletmeleridir. 
Orman Genel Müdürlüğünün gelir kaynaklarõnõn büyük bir kõsmõ bu  döner sermaye 
tarafõndan elde edilmekte, yine bir kõsõm harcamalar bu döner sermaye tarafõndan 
yapõlmaktadõr. Katma Bütçeli İdareler, 2000 Yõlõ Bütçe Kanununa göre OGM nün bütçe 
büyüklüğü yaklaşõk 68 trilyon TL dõr. Oysa OGM ye bağlõ döner sermayeli işletmelerin 
büyüklüğü 230 trilyon TL�dir (3 katõndan fazla bir büyüklüğe karşõlõk gelmektedir). Halbuki 
harcamalarõn ve gelirlerin niteliğine bakõldõğõnda, kamusal mal ve hizmet üretiyor olmalarõ 
nedeniyle (devlet ormanlarõndaki ağaçlarõn kesilmesi, satõlmasõ, bu işi yapmak için gider 
yapõlmasõ gibi) bunlarõn normalde katma bütçe içinde olmasõ gerektiği görülmektedir. 
Özellikle son 10 yõllõk dönemde üniversitelerin önce döner sermaye ardõndan fon ve 
devamõnda vakõf gibi kurumsal oluşumlarõnõ geliştirmeleri benzer bir yaklaşõmõn sonucu 
olarak da görülebilir.  

Bu tür uygulamalar bütçenin etki alanõnõ daraltmasõ yanõnda, Türkiye�de kurumsal 
oluşumlarõn sağlõklõ gelişmesi önünde de önemli bir engel olabilmektedir. Çünkü, bütçe 
sisteminin nesnel koşullarõnõn zorlamasõ (katõ bir bütçe yaklaşõmõ gibi) veya yöneticilerin 
ihtiyari yetki alanlarõnõ artõrmak istemeleri ister istemez bu nitelikli kuruluş oluşumlarõnõn 
dinamiklerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

                                                           
9 1931 yõlõnda Faik Baysal tarafõndan kalem alõnan �Bütçe ve Muhasebesi Umumiye Kanunu İzahlarõ� adlõ çalõşmada (1931) 
şöyle denmektedir; �Mülhak bütçeler, sõnai ve ticari mahiyette olmakla beraber ferdi teşebbüslerle tesis ve idaresi mümkün 
olmayan veya temin edeceği iratla korunmasõ meşkuk bulunan yahut devlet için aynõ zamanda bir irat menbaõ olan işlerin amme 
hizmetleri meyanõnda görülmesini istihdaf eder.� Bu açõklama, bu nitelikli kuruluşlarõn iktisadi devlet teşekkülleri tanõmõna çok 
yakõn bir tanõm olduğunu bize göstermektedir. 
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3.3.1.2 BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMUSAL HARCAMA ALANLARI 

Bu başlõk altõnda konu dolaylõ ve dolaysõz kamu harcamalarõ diye ikiye ayrõlarak 
incelenecektir. Bu nitelikteki harcamalarõn ortak özelliği bunlarõn esas olarak uygulamada 
yoğun bir şekilde bütçe dõşõ faaliyetler arasõnda olmasõdõr. Sadece dolaysõz harcamalarõn bütçe 
ile ilgilerinin (yani kamusal niteliklerinin) toplam büyüklüğüne bakõldõğõnda (mahalli idareler, 
vakõflar, dernekler ve yardõm sandõklarõ hariç) bunlarõn bütçenin yaklaşõk yüzde 30�larõna 
ulaştõğõ tespit edilmektedir. Faiz dõşõ bütçe büyüklüğüne bakõldõğõnda ise bu oran yüzde 
45�lere çõkmaktadõr. Mahalli idarelere aktarõlan payla birlikte düşünüldüğünde bu oranlar 
sõrasõyla yüzde 40�lar ve yüzde 60�lar düzeyine çõkmaktadõr. Sadece bu iki oran bile bize 
merkezi hükümetin dolaysõz harcamalar yoluyla doğuracağõ siyasi ve ekonomik sonuçlar 
hakkõnda önemli bir bilgi verebilir.10 

Bütçe dõşõ harcamalarõ bu rapor kapsamõnda ele almadan önce, bu şekilde 
sõnõflandõrõlan iki harcama alanõ ile ilgili temel yaklaşõm şu şekilde ortaya konmuştur: 

A) Dolaylõ harcamalarõn her ne şekilde olursa olsun mutlaka bütçe ile ilgisinin 
kurulmasõ ve bütçe içinde yer almasõ gerekmektedir. Bütçeyi doğrudan etkileyen 
bu nitelikteki harcamalar özellikle saydamlõğõn sağlanmasõ amacõyla önem 
taşõmaktadõr. 

B) Dolaysõz harcamalarõn bütçe ile ilişkisi ise mevcut yapõ veri alõnarak üç yolla 
sağlanabilir;  

• Birincisi, doğrudan kamu malõ veya kamu hizmeti ifa eden ve bütçe dõşõnda 
yer almasõnõn tutarlõ bir gerekçesi bulunmayan kuruluşlarõn, bütçe içine alõnmasõ, 
(ayrõ bir kuruluş veya ilgili kuruluş bünyesinde).  

• İkincisi, kuruluş amacõ ve işleyiş itibariyle (konu olan mal ve hizmetin 
niteliği, pazarõn yapõsõ gibi) konsolide bütçe dõşõnda faaliyet göstermesi gereken 
kuruluşlarõn, bütçe dõşõnda yer almakla birlikte bütçeyle somut bir şekilde 
ilgisinin kurulmasõ (ilgili kuruluş bütçesi altõnda gösterilmesi) ve mali raporlama 
suretiyle kuruluşun mali ve finansal yapõsõyla birlikte faaliyetleriyle ilgili 
(sektörle ilgisi gösterilerek) bilgi verilmesi.  

• Üçüncüsü ise, asõl olarak bütçe dõşõnda yer almakla birlikte, bir kamu otoritesi 
kullanan (bağõmsõz bütçeli kuruluşlar gibi) ya da bütçeyle mali ilişkisi olan 
kuruluşlarõn (mahalli idareler, vakõf ve dernekler, yardõm sandõklarõ gibi) bu 
nitelikli faaliyetlerinin bütçede yer almasõ ve mali raporlanmasõ.  

                                                           
10 Hesaplamalarla ilgili daha kapsamlõ bilgi ve rakamlar bir nolu alt komisyonun raporunda yer almaktadõr. 
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Bu çerçevede, kamusal harcama alanõ dõşõnda kalan harcama alanlarõ; dolaysõz ve 
dolaylõ olmak üzere iki başlõk altõnda ele alõnarak incelenmiştir. Bu harcama alanlarõyla ilgili 
kapsamlõ bir değerlendirme orta vadeli harcama sistemine geçiş (bir nolu) alt komisyonunun 
hazõrlamakta olduğu raporda detaylõ bir şekilde ele alõnmõş ve tartõşõlmõştõr. 

 
 

Tablo 1. 
Bütçe Dõşõ Kamusal Harcama Alanlarõ 

Bütçe Dõşõ Dolaysõz Harcamalar Bütçe Dõşõ Dolaylõ Harcamalar 

1. Fonlar  

1.1 Kõsmi Bütçelenen Fonlar 

1.2 Bütçe Dõşõ Fonlar 

1.3 Özel Hesaplar 

2. Döner Sermayeler 

3. Mahalli İdareler 

4. Bağõmsõz Bütçeli Kamu 
Kuruluşlarõ 

5. Vakõflar ve Dernekler 

6. Yardõm Sandõklarõ 

1. Devlet Mal ve Taşõnmazlarõ 

2. Yarõ Mali İşlemler  

2.1 KİT�lerden Doğan Görev Zararlarõ 

2.2 Merkez Bankasõna Kur Farklarõna 
Karşõlõk Verilen Tahviller 

2.3 Tahkimlerden Kaynaklanan Tahviller 

3. Koşullu Yükümlülükler  

3.1 Garantili Dõş Borçlar 

3.2 Devirli Krediler 

3.3 İç Kefaletler 

3.4 Mevduat Sigortasõ 

3.5 Yap İşlet/Yap İşlet Devret Projeleri 

3.6 Yatõrõm Stoku 

3.7 Diğer Koşullu Yükümlülükler 

4. Vergi Harcamalarõ  

5. Çeşitli Kanunlarla Getirilen Vergi ve Benzeri 
Düzenlemeler (Bütçeyle İlişkisi Kurulmayan 
ve Doğrudan Kuruma Aktarõlan Gelirler) 

6. Dõş Proje Kredisi Uygulamalarõ 
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DOLAYSIZ HARCAMA ALANLARI 

Dolaysõz harcamalar yukarõdaki tabloda gösterildiği şekilde toplam altõ başlõk altõnda 
ele alõnmaktadõr. Bunlar; fonlar, döner sermayeler, bağõmsõz kamu kuruluşlarõ, mahalli 
idareler, vakõflar ve dernekler ile yardõm sandõklarõdõr. Bazõ dolaysõz harcamalar bütçenin 
gerektirdiği yasal kurallarõn tamamen dõşõnda yerine getirilmekte, bazõ dolaysõz harcamalar ise 
tamamen olmamakla birlikte kõsmen dõşarõda kalmaktadõr. Örneğin fonlar ve döner sermayeli 
kuruluşlar bütçenin kaynak dağõtõm sürecini düzenleyen kurallardan muaf olabilmektedir. 
Bütçenin kapsadõğõ kuruluşlarda ise bir kõsõm faaliyetler bütçeden farklõ prosedürlerle 
yapõlmakta (bütçe içi fonlar, döner sermaye), hatta, bir çok faaliyet yasama denetiminin de 
dõşõnda kalabilmektedir. Dolaysõz harcamalarõ kõsaca ele alõrsak; 

Fonlar 

1980 sonrasõ kamu maliyesine bakõldõğõnda, kaynak tahsisinde önemli işlevi olan 
bütçe yasasõnõn, kamu gelir ve giderlerinin tam olarak yansõtmadõğõ, bütçe dõşõ araçlarõn 
çoğaldõğõ ve kapsamõnõn büyüdüğü, parlamentonun yetkilerinin bir kõsmõnõn yürütme 
organõna devredildiği, bu nedenle mali disiplinin bozulduğu görülmektedir. Bu süreçte mali 
sistemimizi bütçe birliğinin bozulmasõ açõsõndan en fazla etkileyen fon uygulamalarõ 
olmuştur. Bunlar, ayrõ kamu tüzel kişilikleri,  özel harcama usulleri, bilinen denetim 
süreçlerinin ve temel mali yasalarõn dõşõna çõkõşlarõyla da Türk kamu mali sisteminde ayrõ bir 
�fon maliyesinin� doğmasõna neden olmuşlardõr.  

1980�lerde bütçe dõşõna çõkarma eğilimlerini mali aracõ olan fonlar, bütçe açõklarõnõn 
büyüme eğilimi gösterdiği 1990�lõ yõllarda yarattõklarõ mali disiplinsizlik, konsolide bütçe 
büyüklükleri karşõsõnda ulaştõklarõ boyutlar ve dõş finans kurumlarõnõn Türkiye�yi izleme 
güçlüklerinden kaynaklanan tepkiler doğrultusunda fonlarõn yeniden bütçe içine alõnmaya 
çalõşõldõğõ görülmektedir. Bu doğrultudaki kararlõlõk 1999 yõlõnda IMF�ye sunulan Niyet 
Mektubunda da teyit edilmektedir.  

Kamusal nitelikli bazõ gelirlerin özel amaçlar için kullanõlmak üzere bütçe dõşõndaki 
hesaplarda toplanmasõ son yõllara özgü bir uygulama değildir. Bu amaçla oluşturulan ilk 
fonun kuruluş tarihi 1934�lere kadar gitmektedir. 80�li yõllardan sonra topladõklarõ kaynaklar 
ve faaliyet gösterdikleri alanlar itibariyle fonlar bütçeyle yarõşõr duruma gelmiştir. 2000 yõlõ 
Programõna bakõldõğõnda (DPT), 1999 yõlõ için kamu kesimi genel dengesine giren 11 fon ve 
iki hesabõn toplam harcama tutarõnõn yaklaşõk 2,9 katrilyon lira olduğu görülmektedir. Bu ise 
o yõlõn bütçe gerçekleşme tahmini olan 28,1 katrilyon liranõn yaklaşõk yüzde 10�una karşõlõk 
gelmektedir. Faiz dõşõ harcama tutarõna olan oran esas alõndõğõnda, bu oran yüzde 17�lere 
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çõkmaktadõr. Kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan ve bütçeyle ilişkilendirilmeyen 
fonlarõn rakamlarõ da dikkate alõndõğõnda ikinci oranõn yüzde 20�lerin üzerine çõkacağõ açõk 
bir şekilde görülmektedir. 

Döner Sermayeler 

Türk Kamu Mali Yönetiminde, bugünkü anlamda döner sermayeli işletmeler, 
26.5.1927 tarih ve 1050 sayõlõ �Muhasebe-i Umumiye Kanununun� 49 uncu maddesi ile 
hukuksal bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve o tarihten sonra sayõca çoğalarak çok değişik 
alanlarda faaliyette bulunmaya başlamõşlardõr. Bugün gelinen noktada bu işletmeler, devletin 
temel kamu hizmet ve görevlerinin yürütülmesi sõrasõnda bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu 
işletmeler aracõlõğõ ile ticari, sõnai, tarõmsal, kültürel ve mesleki faaliyetler yapõlabilmekte, 
böylece boş olan bir kapasite kullanõlmakta, belli bir talep karşõlanmakta, ayrõca da devlete ek 
bir gelir sağlanmaktadõr. 

Böyle olunca, bu işletmelerin kuruluş amaçlarõ da bir yönüyle kamu hizmeti amacõna, 
bir yönüyle de gelir elde etme amacõna dönük bir görünüm arz etmektedir. 

• Sayõlarõ 1998 yõlõ sonu itibariyle faaliyette bulunan Döner Sermaye 
İşletmelerinin (DSİ) sayõsõ 2985�dir. Bunlarõn yaklaşõk olarak % 75 i Genel Bütçeli 
Daireler, % 25 i ise Katma Bütçeli Daireler bünyesindedir. 

• 1999 sonu itibariyle DSİ toplam satõşlarõ 2,2 milyar $ düzeyine çõkmõştõr (1998 
baz alõnarak hesaplanmõştõr), bunun anlamõ toplam bütçe büyüklüğünün yüzde 3-4 
düzeyine (faiz hariç yüzde 5-6) çõkmõş olmasõdõr. 

DSİ uygulamasõ bütçe kapsamõndan ve parlamenter denetimden kaçõşõn yaygõn bir 
uygulamasõ şekline dönüşmüştür. Genel veya Katma Bütçeli Daire içerisinde yürütülmesi 
gereken pek çok faaliyet ve işlemler bu işletmelerce çok fazla müdahale olmadan 
yürütülmektedir.  

Bugün gelinen noktada, döner sermayeli işletmelerin toplam satõş hasõlatõ tutarõ 11 
Bakanlõğõn 2000 yõlõ ödenekleri toplamõndan daha fazla bir büyüklüğe ulaşmõştõr.  

Mahalli İdareler 

Mahalli idarelerle bütçe ilişkisi esas olarak mahalli idarelere genel bütçe vergi 
gelirlerinden aktarõlan pay, Maliye Bakanlõğõ transfer bütçesi altõnda yer alan ve mahalli 
idarelere yõl içinde aktarõlan ödenek ve mahalli idarelere ait dõş proje kredisi kullanan 
projelere verilen garantiler şeklindeki üç mekanizmanõn çalõşmasõyla kurulmaktadõr.  
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Bağõmsõz Bütçeli Kamu Kuruluşlarõ 

Bütçenin transfer tertibinden yardõm alan kuruluşlar  Devlet Bütçesine bağlõ 
dokümanlarda Bağõmsõz Bütçeli Kuruluşlar olarak tanõmlanmaktadõr. Bu kuruluşlar Devletin 
mali sisteminin dõşõnda gelir elde edebilmekte, harcama yapabilmektedirler. Mevcut yasal 
düzenlemelerinde, mali mevzuatla ilgili genel düzenlemelerin dõşõnda bõrakõlmalarõ ile ilgili 
hükümler bulunmakta, harcamalarõnda  Maliye Bakanlõğõnõn ve Sayõştay�õn vize ve tescil 
işlemlerine tabi tutulmamaktadõrlar. Bu kuruluşlara Devlet bütçesinden yapõlan ödemeler 
Genel Bütçe için harcama olarak kayõtlara geçmektedir. Hazine birliği dõşõndaki söz konusu 
kuruluşlarõn banka hesabõna transfer edilen kaynak, kuruluşun hizmetleri doğrultusunda 
zaman içinde kullanõlmaktadõr. 

Genel Bütçeden 1999 Mali Yõlõnda finansman açõğõ bulunan bu nitelikteki yirmi iki 
kuruma 2,6 katrilyon lira (bunun yaklaşõk % 91�i sosyal güvenlik kuruluşlarõndan 
kaynaklanmaktadõr) olmak üzere konsolide bütçenin % 9,5�i oranõnda transfer yapõlmõştõr. 
Faiz dõşõ harcama büyüklüğü açõsõndan bakõldõğõnda, bu oran yaklaşõk yüzde 15,3 oranõna 
çõkmaktadõr. 

Vakõf ve Dernekler 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal koşullar ile dernek ve vakõf geleneği de dikkate 
alõndõğõnda, son yõllarda kamu kurum ve kuruluşlarõnõn bünyelerinde büyük küçük çok 
miktarda dernek ve vakfõn kurulduğu görülmektedir. Bu kuruluşlar ilgili kamu kurumunun 
personeli tarafõndan kurulmakta, sermaye çalõşanlarõn maaş ve ücretlerinden kesinti yapõlmak 
suretiyle sağlanmaktadõr. Bu kuruluşlarõn amacõ üyelerine emeklilik aylõğõ ve ikramiyesi 
vermek, sağlõk yardõmõnda bulunmak ve dayanõşmayõ sağlamak olarak özetlenebilir. 

Son yõllarda, ilgili kamu kurumunun ödenek yetersizliği nedeniyle normalde kamu 
kurumunun yapmasõ gereken hizmetlerin bu kurumlar eliyle yaptõrõlmaya başlandõğõ 
görülmektedir. Hizmetin fiyatlandõrõlmasõ olanağõnõ da sağlayan bu uygulama sonucunda 
önemli ölçülere ulaşan maddi büyüklükler bu kurumlarda toplanmaya başlamõştõr. Bu durum, 
kamu hizmeti niteliğinde faaliyetlerde bulunan veya hizmetin üretilmesi sürecine katõlan bu 
kuruluşlarõn gerek yönetilmesi gerekse ilgili kuruluşla bağlantõsõ olmasõ nedenleriyle yeni 
tartõşmalara neden olmaktadõr. Bu tartõşmalarõn ana odak noktasõ bürokratik kaynaklõ rant 
kavgasõ olabilmektedir. Bu yapõ beraberinde sistemin daha sağlõklõ işlemesi ve dõş denetime 
açõlmasõ yolundaki çabalarõn önünde önemli bir direnç noktasõ dinamiği olmaktadõr. 
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Yardõm Sandõklarõ 

Bugün Türkiye�de kamu kurumlarõ bünyesinde oluşturulmuş olan bir çok yardõmlaşma 
sandõğõ bulunmaktadõr. Bunlardan bir kõsmõ kanunla kurulmuş olup yasal olarak ana statüleri 
çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Bu kurumlarõn orijinal gelir kaynaklarõ üyelerinin 
maaşlarõndan sosyal güvenlik kesintisine benzer şekilde yapõlan kesintilerdir (İLKSAN, 
OYAK, KİT�lerin pek çoğunun bünyesinde olan yardõmlaşma sandõklarõ gibi). Bu yardõm 
sandõklarõnõn gelir kaynaklarõnõ ve harcamalarõnõ kamu harcamalarõ tanõmõnda düşünmek 
ancak bazõ şartlarõn yerine gelmesi ile mümkün olmaktadõr. Katõlõmcõ kişilerin kendi özgür 
iradeleri ile üyesi olduklarõ ve ilgili kamu kuruluşuyla herhangi bir ekonomik ve finansal 
ilişkisi olmayan yardõm sandõklarõnõ kamu harcama alanõ içinde düşünmek doğru değildir. 
Bunun aksine, sandõğõn gelirleri yasal olarak zorunlu bir şekilde (veya fiili durum yaratõlarak) 
toplanõyor ve/veya sandõğõn ilgili kamu kuruluşunun ürettiği mal ve hizmetlerle ekonomik 
ilişkisi ve finansal kaynak akõşõ söz konusu oluyor ise, bu tür sandõklarõn faaliyetlerinin en 
azõndan bir bölümüne kamusal nitelik gözüyle bakmak yanlõş olmayacaktõr.  

DOLAYLI HARCAMALAR 

Dolaylõ nitelikteki bütçe dõşõ kamu harcamalarõ kendi içinde farklõlõklar göstermekle 
birlikte esas olarak, kamunun taşõnmazlarõ (varlõklarõ) ve üstlenmiş olduğu yükümlülükler 
dolayõsõyla yapmõş olduğu tasarruflar ve harcamalar olarak tanõmlanabilir. Bütçeye doğrudan 
yansõmayan bu nitelikteki faaliyetler günümüzde özellikle hazine garantileri ve görev zararlarõ 
nedeniyle önemli harcama büyüklüklerine ulaşmõştõr. Gelişmekte olan ülkelerin bütçe 
uygulamalarõnda karşõlaşõlan temel problemlerden birisi haline gelen dolaylõ harcamalar, 
kamusal büyüklüklerin gizlenmesinde kullanõlan araçlardan biri olarak birçok ülkenin kamu 
mali sisteminde karşõmõza çõkmaktadõr. 

Dönemsel olmayan yasal dayanağa sahip, örneğin, birer harcama olarak 
değerlendirilmesi gereken ve devletin teşvik politikalarõyla yarattõğõ vergi indirimleri ve 
muafiyetleri de bunlarõn arasõndadõr, bunlarõn miktarõ bilinmemekte ve bütçelenmemektedir. 
Merkez Bankasõ, kamu bankalarõ ve diğer KİT�lerin yarõ mali faaliyetleri ve bunlarõn 
maliyetleri de bilinmemektedir. Üstelik bu faaliyetler genelde, gelir dağõlõmõ açõsõndan 
desteklenmesi hedeflenen toplumsal kesimlerin yanõ sõra, bu faaliyetler etrafõnda örgütlenmiş 
gruplara aktarõlan rantõ da finanse etmektedir.11 Benzer şekilde yasal dayanağõ bulunan hazine 
garantilerinin de 1998 yõlõna kadar dönemsel olarak belirlenen üst sõnõrlarõ olmadõğõ 
görülmekte ve bunlar bütçelendirilmemektedir. Garantili borç anapara ve faiz ödemeleri ve 

                                                           
11 Atiyas, Sayõn, (1997): 21 
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bunlardan  geri dönüşler bütçe ödenekleri ile ilişkilendirilmeksizin finansman kõsmõnda 
gösterilmektedir. 1997 yõlõ bütçesi ile garantinin sağlanmasõ, ilgili kurumun bütçe performansõ 
ve kabiliyeti ile sõnõrlanmõş ancak, bu hüküm işlemeyince 1998 yõlõ bütçe kanunu ile hazine 
tarafõndan verilecek garantilere 700 milyon $ üst sõnõr getirilmiştir. Böyle bir üst sõnõr 
getirilmesine neden olan kurumlar açõkça belirtilmediği için üst sõnõra ilişkin bu hükümden 
beklenen fayda sağlanamamõştõr. Bu düşünceden hareketle 1999 yõlõ bütçesi ile mahalli 
idarelere münhasõr olmak üzere 500 milyon $ garanti verme sõnõrõ getirilmiş, uygulama aynõ 
tutarla 2000 yõlõnda da devam ettirilmiştir.12 

Bütçe içinde mutlaka gösterilmesi, ilişkilendirilmesi ve raporlanmasõ gereken bu 
nitelikteki bütçe dõşõ kamu harcamalarõ tablo 3.1�de yapõlan sõralama çerçevesinde orta vadeli 
harcama sistemine geçiş alt komisyonunun hazõrlamõş olduğu rapor içinde kapsamlõ bir 
şekilde ele alõnarak incelenmiştir.  

Devlet Mal ve Taşõnmazlarõ 

Türkiye�de devlete ait taşõnõr veya taşõnmaz üzerindeki bir tasarrufun mali boyutunun 
ortaya çõkmasõ, ancak tasarrufa konu işlemin bir nakit hareket doğurmasõ ile mümkün 
olabilmekte ve gerek kullanõm, gerekse yönetimleri tamamen o mal ve taşõnmazlarõn 
bulunduğu kurumlara bõrakõlmaktadõr. Kurumlara devlete ait mal ve taşõnmazlar üzerinde 
tasarruf yetkisi tanõnõrken, bu kaynaklarõn nasõl kullandõklarõndan dolayõ kurumlarõ sorumlu 
tutan bir uygulama da bulunmamaktadõr. 

Devletin mal ve taşõnmazlarõnõn gerektiği gibi takip edilmemesi sonucunda, özellikle 
son yõllarda artan bütçe açõklarõ nedeniyle bir çeşit kurtarõcõ olarak gündeme getirilen ve gerek 
görsel gerekse yazõlõ basõnõn da yakõndan takip ettiği özelleştirme faaliyetleri sonucunda 
devlet envanterinden çõkan mal veya taşõnmazõn gerçek boyutu görülememekte dolayõsõyla 
özelleştirme sonucu devlet kasasõna giren nakdin elden çõkan varlõk ile ilişkisi (fayda/maliyet) 
tam olarak kurulamamaktadõr. 

Yarõ Mali İşlemler 

Bir ülkede Merkez Bankasõ ve/veya diğer kamu bankalarõ tarafõndan girişilen bazõ 
faaliyetler nitelikleri itibariyle parasal bir işlem yerine mali bir işlem niteliği taşõrlar. Bu 
işlemler, bir vergileme, sübvansiyon ya da doğrudan transfer niteliği taşõdõklarõ halde bir 
kamu mali işlemi olarak yer almamalarõ ama özünde bu işlemlere benzer makroekonomik 
sonuçlar yaratmalarõ nedeniyle de, yarõ mali işlemler denilmekte olup, bu tarz işlemler 

                                                           
12 Dedeoğlu, Emil, Erdem (1999) :9 
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sonucunda oluşan kuruluş zararlarõ, nihayetinde bütçeden karşõlanmak zorunda kalõnan 
maliyetler olarak karşõmõza çõkmaktadõr.13 

Yarõ mali işlemlerin devlet muhasebesi içerisinde açõkça yer almamasõnõn 
uygulamadaki en önemli sonucu bütçe açõğõnõn ya da kapsamlõ bir ifade ile kamu sektörü 
borçlanma gereğinin doğru ölçülememesidir. 

Çalõşmada yarõ mali işlemler, uygulamada önemli yer tutan KİT�lerden doğan görev 
zararlarõ, Merkez Bankasõna kur farklarõna karşõlõk verilen tahviller ve tahkim 
uygulamalarõndan doğan tahviller olmak üzere üç alt başlõk halinde ele alõnmaktadõr. 

i-) KİT�lerden Doğan Görev Zararlarõ 

KİT görev zararõ fiyatlama süreci veya özel görevler verilmesinden dolayõ 
oluşmaktadõr. KİT�lerin mal ve hizmetlerinin fiyatõnõn hükümetler tarafõndan tespit 
edilmesine paralel olarak, tespit edilen fiyatõn maliyetin altõnda olmasõ halinde aradaki fark 
veya hükümet tarafõndan KİT�e özel bir görev verilmesi sonucunda oluşacak zarar görev 
zararõ sayõlmaktadõr. 

KİT�lerin oluşacak görev zararõ rakamlarõ önceden kesin olarak tahmin 
edilemediğinden Bütçeye konan görev zararõ ödenekleri, geçmiş yõllarda oluşan ve hazine 
tarafõndan incelenerek kesinleştirilen görev zararlarõ esas alõnarak hazõrlanmaktadõr. Diğer 
taraftan görev zararõ ödenekleri kõsõtlõ bütçe imkanlarõ nedeniyle gerçekleşen rakamlarõn çok 
altõnda kalabilmektedir. Bunu telafi edebilmek amacõ ile KİT�lerin Hazineden Görev Zararõ 
Alacaklarõ, Hazineye olan borçlarõna mahsup edilebilmektedir. 1999 yõl sonu itibariyle, 
KİT�lerin birikmiş görev zararõ alacaklarõ 1.4 katrilyon TL olup, bunun 540 trilyon liralõk 
bölümü TEKEL�in tütün destekleme alõmlarõndan kaynaklanmaktadõr. 

1999 yõlõnda 233 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname kapsamõndaki KİT�lerin 1,2 
katrilyon liralõk görev zararõ tahakkuk etmiş, bu tutarõn sadece 80 trilyon lirasõ ödenebilmiş, 
757 trilyon lirasõ ise hazineye olan borçlarõna mahsup edilmiş ve sonuç olarak 752 trilyon 
liralõk bölümü destekleme alõmlarõndan olmak üzere toplam 1,6 katrilyon lira tutarõnda 
işletmeci KİT görev zararõ oluşmuş ve bu büyüklükte bir tutar bütçe ile ilişkilendirilmemiştir. 

Kamu bankalarõnõn 1998 yõl sonu itibariyle toplam görev zararõ yaklaşõk 4 katrilyon 
liraya ulaşmõştõr. Bu tutarõn 590 trilyon liralõk bölümü 1999 mali yõlõ bütçesine konulan bir 
hüküm uyarõnca özel tertip devlet tahvili ihraç edilerek ödenmiştir. Aynõ uygulama 2000 yõlõ 
bütçesiyle de devam etmiş, 1999 yõl sonu itibariyle kamu bankalarõnõn birikmiş yaklaşõk 10 

                                                           
13 Dedeoğlu, Emil, Erdem (1999) :9 
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katrilyon lira tutarõndaki görev zararõnõn %15�ine denk gelen kõsmõ karşõlõğõnda, yaklaşõk 1.5 
katrilyon lira tutarõnda özel tertip devlet tahvili ihraç edilerek ilgili bankalara verilmiştir.  

Bunun dõşõnda,  2000 yõlõ bütçesi ile başlatõlan yeni bir uygulama ile, özellikle kamu 
görevi yükü nedeni ile mali yapõsõ ciddi biçimde bozulmuş olan kamu bankalarõna, yõl içinde 
açõlacak olan destekleme kredilerine uygulayacaklarõ faiz oranõ ile kaynak maliyeti arasõndaki 
farktan kaynaklanan ve banka mali yapõsõ üzerinde olumsuz etki bõrakan uygulamalar 
karşõlõğõnda, bütçeden 725 trilyon lira tutarõnda ödenek aktarõlmasõ öngörülmektedir.  

ii) Merkez Bankasõna Kur Farklarõna Karşõlõk Verilen Tahviller 

T.C Merkez Bankasõ Kanununun 61. Maddesi hükmü gereğince Türk parasõnõn 
değerinin değiştirilmesi halinde Bankanõn aktif ve pasifindeki altõn ve dövizlerin yeniden 
değerlendirilmesi dolayõsõyla lehte veya aleyhte doğacak farklar, Banka ve Başbakanlõk 
arasõnda belirlenecek esaslara göre tasfiye edilmektedir. Merkez Bankasõ, yeniden 
değerlemeden oluşan zararõnõ Hazineye aktarmakta, fakat Hazine karşõlõğõnda senet verene 
kadar Konsolide Borcun bu kõsmõ için faiz ödememektedir. 

iii) Tahkimlerden Kaynaklanan Tahviller 

Tahkim uygulamasõ kamu kurum ve kuruluşlarõnõn birbirlerine olan borç ve 
alacaklarõnõn mahsup edilmesi işlemi olup, ülkemizde oldukça yaygõn kullanõlan bir 
yöntemdir. Tahkimler ayrõ bir Kanunla yapõlmõş ve çoğunlukla bu işlemler Bütçe dõşõnda 
gerçekleşmiştir.  

Hazine, çeşitli Tahkim Kanunlarõ uyarõnca, Belediye ve KİT�lerin SSK�ya, Ziraat 
Bankasõ�na, Merkez Bankasõ�na, diğer bankalara ve birbirlerine olan borçlarõ ve alacaklarõnõn 
netleştirilmesi sonucunda oluşan borçlarõ üstlenerek, tahkim olunan borçlar için yapõlacak 
olan anapara-faiz ödemelerinin gerektirdiği tutarda net alacaklõ kuruluşlara (ki bunlar 
çoğunlukla kamu bankalarõdõr), faizleri genellikle piyasa koşullarõndan düşük özel tertip 
devlet iç borçlanma senetleri ihraç etmiştir. Bu tahvillerin işlemiş faizleri karşõlõğõnda ilgili yõl 
bütçe kanunlarõ gereğince yeni tahvil ihraç edilebilmektedir. Yine ilgili yõl bütçe kanunlarõ 
gereğince söz konusu tahvillerin faiz tutarlarõ yerine ayrõca özel tertip devlet tahvili ihraç 
edilmektedir. 

Nakit dõşõ tahviller arasõnda yer alan tahkim tahvilleri, yürütmenin �harcama olarak 
görünmeyen� harcama yapmasõna imkan tanõmasõ bakõmõndan gerek bütçenin şeffaflõğõnõ 
gölgelemesi, gerekse kamu faaliyetlerinin gerçek boyutunu gizlemesi bakõmõndan mali 
disiplin üzerinde son derece olumsuz etki yaratmaktadõr. 
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Koşullu Yükümlülükler (Contingent Liabilities) 

Koşullu yükümlülükler, henüz devlet borcu niteliğinde olmamakla birlikte gelecekte 
borca dönüşebilecek ve ödeme gerektirecek taahhüt ve kefaletlerdir. Bu tarzdaki 
yükümlülükler aşağõda özellikleri itibariyle verilmiştir. 

i) Garantili Dõş Borçlar 

Hazine, Bütçe Kanunlarõna dayanarak özel hukuk hükümlerine tabi olsa dahi 
sermayesinin %50�sinden fazlasõ kamu payõndan oluşan kuruluşlar da dahil olmak üzere 
kamu kurum ve kuruluşlarõn borçlanmalarõna garanti verebilmektedir. 

1995 yõlõndan bu yana garantili krediler nedeniyle hazinece üstlenilen garantili borç 
ödemelerinin hem faizleri hem de anaparalarõ bütçe ile ilişkilendirilmeksizin anapara 
ödemelerinde izlenmeye başlanmõştõr. Oysa uluslararasõ kabul görmüş prensipler uyarõnca bu 
kalemin harcamalar içerisinde gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle borçlanma gereği içinde 
giderek artan bir paya sahip olan bu tür işlemlerin bütçe dõşõnda bõrakõlmasõ mali disiplini 
bozmakta ve bütçenin şeffaflõğõna gölge düşürmektedir. 

Hazine Müsteşarlõğõnõn, dõş borçlarõna garanti verdiği kuruluşlar; büyük şehir 
belediyeleri, il özel idareleri, KİT�ler, üniversiteler ve özelleştirme kapsamõndaki bazõ 
kuruluşlardõr. Garanti verilen kredilerin geri ödenmesi aşamasõnda kredinin asõl borçlusu olan 
kuruluşlar, bütçe ödeneklerinin yetersizliği, programsõzlõk, garanti verilirken objektif 
kriterlerin olmamasõ, siyasi etki, kuruluşlarõn Hazine garantisine sõğõnarak kaynaklarõnõ 
artõrma istekleri sonucunda bu kredileri ödememe yoluna giderek daha sõk başvurduklarõ 
görülmüştür 

1992-1999 (1999 ikinci çeyrek itibariyle geçici) yõllarõ arasõnda Hazine Müsteşarlõğõ 
tarafõndan üstlenilen garantili dõş borç stoku 5,9 milyar ABD Dolarõna ulaşmõş olup bu tutarõn 
2.1 milyar ABD Dolarõ yerel yönetimlerden, 2,8 milyar ABD Dolarõ KİT�lerden, 692 milyon 
ABD Dolarõ fonlardan ve 402 milyon ABD Dolarõ ise yatõrõm ve kalkõnma bankalarõndan 
kaynaklanmaktadõr. Garantili dõş borçlardan vadesi geçmiş hazine alacaklarõ Kasõm 1999 ayõ 
itibariyle 1,2 milyar ABD Dolarõna ulaşmõş olup, bu rakamõn hemen hemen tamamõna yakõnõ 
(% 96) yerel yönetim garantileridir.  

Yine 1992-1999 döneminde Hazine garantili borçlardan hazinece üstlenilen borçlarõn 
toplamõ 5,3 milyar ABD Dolarõna ulaşmõş, bu tutarõn 3,4 milyar ABD Dolarlõk bölümünü ise 
yerel yönetimlerin garantili borçlarõ için yapõlan geri ödemeler oluşturmuştur. 
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Hazine tarafõndan tahsil edilemeyen garantili borçlarõn önemli bir kõsmõnõn 
belediyelere ait olmasõ sonucunda ilk kez 1998 yõlõ bütçe kanunu ile miktar sõnõrlamasõ 
getirilmiş ancak, bu tutardan yararlanacak kuruluşlar için herhangi bir ayõrõm gözetilmediği 
için tahsis edilen bu miktarõn büyük bölümü garanti konusunda-deyim yerindeyse-sabõkalõ 
durumda bulunan belediyeler tarafõndan kullanõlmõş ve garantili borçlarõnõ geri ödeyen diğer 
bazõ KİT�lere (Türk Hava Yollarõ gibi) yatõrõmlarõ için garanti verilmesine engel 
olmuşlardõr.14 

ii) Devirli Krediler 

Devirli ve tahsisli krediler Hazinece yurt dõşõndan borçlanõlõp Bütçe Kanunlarõnda yer 
alan hükümler çerçevesinde kurumlara devredilen kredilerdir. Bu türlü kredilerde her ne kadar 
kredi kamu veya özel kuruluşa devredilse bile borçlu olarak Hazine görülmektedir. 

Bütçe kanunlarõ hükümleri uyarõnca kuruluşlara devredilen kredilerin şartlarõnõn kredi 
anlaşmalarõnda yer alan şartlarla aynõ olmasõ gerekir. Ancak Hazine tarafõndan bütçe 
kanunlarõna göre yurt dõşõndan temin edilip özel sektöre devredilen bazõ kredilerin devir 
şartlarõnõn kullanõcõlar lehine farklõ hükümler içerdiği ve bu kredilerin Hazine tarafõndan 
hazõrlanan cetvellerde gösterilmediği tespit edilmiştir. Devirli kredilerle ilgili gerçekçi 
değerlendirmelere ulaşõlmasõ ancak Hazinenin vadesi geçmiş veya vadesi gelmemiş bütün 
devirli kredi alacaklarõnõn bilinmesi ile mümkün olacaktõr.15  

Devirli kredi uygulamasõ özellikle geçmişten gelen uygulama alõşkanlõğõ nedeniyle 
kamusal kaynak kullanõmõ konusunda saydamlõktan uzak bir yapõ göstermektedir. Bu şekilde 
kullanõlan kaynaklar kamusal karar alma sürecindeki iç ve dõş denetimlerin ağõrlõkla dõşõnda 
kalmaktadõr. 

iii) İç Kefaletler 

Toprak Mahsulleri Ofisine verilen kefaletler, Gelir Ortaklõğõ Senetleri ödemeleri, 
otoyol senetleri ödemeleri ve Özelleştirme İdaresine verilen kefaletler garantili iç borçlarõn 
kapsamõnõ oluşturmaktadõr. 

2000 yõlõ bütçesi ile hazine kefaleti, Türkiye İhracat Kredi Bankasõ AŞ�nin 
(EXİMBANK) kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeniyle yüklendiği işlemlerden 
doğabilecek politik riskler ve Özelleştirme İdaresince, özelleştirme programõ çerçevesinde 
yapõlacak borçlanmalar ile ( burada da 75 trilyon liralõk bir sõnõr getirilmiştir) 
sõnõrlandõrõlmõştõr. 
                                                           
14 Hürcan (1999) :74 
15 Sayõştay, Hazine İşlemleri Raporu (1998):16 
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vi) Mevduat Sigortasõ 

Türkiye�de özellikle 1994 yõlõnda meydana gelen mali kriz sonucunda bazõ bankalarõn 
sistem dõşõna çõkarõlmasõndan sonra, tasarruf mevduatõnõn tamamõ devlet güvencesi altõna 
alõnmõş böylece güven ortamõnõn yeniden tesisi amaçlanmõştõr. 

Türkiye�de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankalarõn yurtiçi 
şubelerinde gerçek kişiler tarafõndan açõlmõş olan Türk Lirasõ cinsinden tasarruf mevduatõ 
(nama yazõlõ Türk Lirasõ mevduat sertifikalarõ da dahil) ile Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere 
ait tasarruf mevduatõ niteliğini haiz döviz tevdiat hesaplarõ mevduat sigortasõna tabidir.  

v) Yap İşlet/Yap İşlet Devret Projeleri 

Yap-İşlet-Devret modeli kamunun, kendi kaynaklarõ ile gideremediği altyapõ ihtiyacõnõ 
özel sektör kaynaklarõ ile gidermek arzusu ile ortaya çõkmõştõr. Üretilen enerjinin TEAŞ veya 
TEDAŞ tarafõndan satõn alõnmasõ garantisi, enerji üretimi için gerekli olan girdi garantisi, 
yatõrõm süresince kõsa süreli ek kredilere ihtiyaç olmasõ ve alõnan kredinin enerji fonundan 
veya yabancõ kaynaktan sağlanmasõ durumunda kredi garantisi, enerji fonunun, anlaşmada 
tesisin idareye devredilmesi öngören maddeleri nedeniyle yapacağõ ödemelere karşõ garanti, 
enerji fonunun yapacağõ diğer ödemelere karşõ garanti hazine tarafõndan YİD modeli ile 
gerçekleştirilen projeler için sağlanan  garantilerdir. Bu garantilerin tamamõ ödeme garantisi 
niteliğinde olup, şirkete performans garantisi sağlanmaktadõr. 

Hazine garantili Yap İşlet Devret projeleri ile ilgili olarak ilk kez 1999 yõlõnda garanti 
yükümlülüğü doğmuş ve İzmit Büyükşehir Belediyesi adõna 111 milyon ABD Dolarõ 
tutarõnda su faturasõ ürün satõş garantisi olarak üstlenilmiştir. 

vi) Yatõrõm Stoku (İhalesi Yapõlmõş Yõllara Sari Projelerden Oluşan) 

Yatõrõm stoku, genel anlamda kamu sektörü tanõmõ içinde yer alan kuruluşlarõn, yõllara 
sari yatõrõm projeleri ile ilgili olarak ihaleye çõkmasõ, ihale sonucunda yaptõğõ sözleşme ile 
keşifte belirlenen tutarlar üzerinden üstleniciye karşõ bir yükümlülük altõna girmesi olarak 
tanõmlanabilecek türden devlet taahhütleridir. 

Kamu kuruluşlarõnõn toplam yatõrõmlarõ ilgili yõl yatõrõm programõnda yer almaktadõr. 
2000 yõlõ itibariyle bakõldõğõnda yatõrõm programõnda yer alan ve henüz tamamlanmamõş olan 
5.321 projenin toplam tutarõ yaklaşõk olarak 151 milyar dolardõr. Bu proje stoku yeni proje 
alõnmamak kaydõyla yaklaşõk 10 yõlda tamamlanabilecektir.  
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vii) Diğer Çeşitli Yükümlülükler 

Diğer çeşitli yükümlülükler başlõğõ altõnda yukarõda sayõlan mali riskler dõşõnda kalan 
yükümlülükler ifade edilmektedir. Bunlara çeşitli kanuni düzenlemeler veya anlaşmalarla  
sermaye taahhüdü altõna girilmesi, bir olayõn vuku bulmasõ durumunda kamunun kanunlardan 
kaynaklõ bir yükümlülük altõna girmesi, yasal takip ve anlaşmazlõklar, yine kamunun çeşitli 
durumlarda imzaladõğõ sözleşmeler örnek olarak verilebilir.  

Vergi Harcamalarõ 

Devletin ekonomik veya sosyal gerekçelerle çeşitli kesim ve gruplara diğerlerine göre 
bir vergi avantajõ sağlamasõ şeklinde özetlenebilecek olan vergi harcamalarõ çok yaygõn bir 
politika aracõ olarak kullanõlmaktadõr.  

Çeşitli sektörleri teşvik amacõyla kullanõlan vergi indirimleri, istisnalarõ, çeşitli sosyal 
gruplarõ teşvik amacõyla çõkarõlan muafiyetler veya vergi indirimleri tipik vergi 
harcamalarõndandõr. 

Vergi harcamalarõ bir vergi politikasõ aracõ olarak çok yaygõn bir kullanõm alanõna 
sahip olmakla birlikte, bu nitelikteki harcamalarõn miktarõ ve kapsadõğõ kesimler genellikle 
bilinmediği gibi aynõ zamanda bu harcamalar bütçelendirilmemektedir. 

Halbuki kamuoyunun ve meclisin böyle bir karar sonucu toplumun hangi kesimlerine 
kamu eli yoluyla kaynak aktarõldõğõnõ bilmek en doğal hakkõ olmalõdõr veya böyle alõnan bir 
kararõn maliyetinin ne olduğunun bu karara katkõ veren insanlar tarafõndan önceden biliniyor 
olmasõ esas olmalõdõr. Türkiye�de bugüne kadar vergi harcamasõ niteliği olan kanun veya 
diğer kararlarõn ne ilgili metinler içinde ne de gerekçe içinde bir hesaplamasõnõn yapõldõğõnõ 
görmek mümkün değildir.  

Vergi harcamasõna, Vergi Usul Kanunun 279 uncu maddesinin 1999 yõlõndaki 
uygulamasõ verilecek en iyi ve güncel örnek olmaktadõr. 1999 yõlõ içinde uygulamasõ bir yõl 
ertelenen bu hükmün yol açtõğõ vergi kaybõ veya ilgili sektöre bu uygulamayla aktarõlan 
kaynak yaklaşõk 1 katrilyon lira düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. İlgili Bütçe Kanunun 
madde gerekçesinde veya diğer destek dokümanlarda bu tasarrufla ilgili herhangi bir 
hesaplama veya kapsamlõ değerlendirme yapõlmamõştõr.16  

                                                           
16 Bu konuda daha detaylõ bilgi için, Yõlmaz, H. Hakan, �Vergi Harcamalarõna Bir Örnek 279. Madde Uygulamasõ�, adlõ yakõnda 
çõkacak olan  çalõşmaya bakõlabilir. 
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Çeşitli Kanunlarla Getirilen Vergi Benzeri Düzenlemeler (Bütçeyle İlgisi 
Kurulmayan ve Doğrudan Kuruma Aktarõlan Gelirler) 

Bütçe kanunu dõşõndaki diğer düzenlemelerle, çeşitli kuruluşlara vergi benzeri gelir 
toplama yetkisi verilmektedir. Bu çeşit gelir transferlerinin bütçeyle ilişkisi kurularak, ilgili 
kuruma aktarõlmasõ gerekirken,  gelirin kurumca doğrudan toplanmasõ bu miktarõn kamusal 
harcama alanõ dõşõnda kalmasõna neden olmaktadõr. Buna örnek olarak elektrik tüketimleri 
üzerinden TRT�ye aktarõlan pay gösterilebilir. 

Dõş Proje Kredisi Uygulamalarõ 

Dõş proje kredisi uygulamasõ genellikle bütçe dõşõnda formüle edilmekte ve bütçe 
denetimi bu nitelikli harcamalar için söz konusu olmamaktadõr.  Dünya Bankasõnca verilen 
proje kredilerinde bu nitelikli uygulamalarla karşõlaşõlmaktadõr. 

İkraz Anlaşmalarõnda yer alan hükümlerle Dünya Bankasõ, Proje kredileriyle ilgili 
İkraz Anlaşmasõ'nõn uygulanmasõ için kadrosu, bu kişilerde aranõlacak özellikler İkraz 
Anlaşmalarõ ve eklerinde yer alan hükümlerle ve fiilen Dünya Bankasõ tarafõndan belirlenen, 
bir "Proje Koordinasyon Birimi" veya "Proje Uygulama Birimi (PUB)" oluşturulmasõnõ 
zorunlu kõlmaktadõr.  

Proje kredisini kullanacak kurum veya kuruluş İkraz anlaşmalarõnda belirlenmekte ve 
kullanõcõ kurum veya kuruluş bünyesinde PUB oluşturulmaktadõr. İkraz anlaşmasõ 
çerçevesinde yapõlan sözleşmeler bizzat PUB'leri tarafõndan hazõrlanmakta, ikrazdan 
karşõlanacak mal ve hizmet alõmlarõyla ilgili sözleşme PUB'un oluşturulduğu kamu 
kurumunun amiri tarafõndan imzalanmaktadõr. Özetle PUB'lar, yetkili fakat sorumsuz birimler 
durumunda olabilmektedirler.17 

PUB tarafõndan yapõlan satõn almalarda Dünya Bankasõ satõn alma usullerinin 
kullanõlmasõ zorunludur. Bu projeler 1050 sayõlõ Kanun, Devlet İhale Kanunu, Sayõştay 
Kanunu gibi Kamu Mali Sisteminin önemli kanunlarõndan muaftõr.  

Kamu Mali sisteminin saydamlõğõ bu gibi uygulamalar için söz konusu olmamaktadõr. 
Bu projelerde yapõlan harcamalarõn büyük bir kõsmõ Devlet harcamalarõ arasõnda 
görülmemektedir. Yalnõz geri ödenen kredilerin bazõ faiz ödemeleri Bütçe'de gider olarak 
görünmekte, anapara ve bazõ faiz ve kredi masrafõ ödemeleri Hazine bünyesinde ödeme olarak 
kayda alõnmaktadõr.  

                                                           
17 Bu konuda daha detaylõ bilgi için, Hamdi Aydõn (1999) tarafõndan iki nolu alt komisyon için hazõrlanan bilgi notuna bakõlabilir. 
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Tek avantajlõ yanõ uzun vadesi olan Dünya Bankasõ kredilerinin maliyeti hiç bir 
kuruluş tarafõndan ortaya konulamadõğõ gibi bu kredilerde kamu adõna denetim sadece (Dünya 
Bankasõ satõnalma usullerine) uygun olarak kullanõlõp kullanõlmadõğõ açõsõndan Hazine 
Kontrolörleri veya bağõmsõz denetçiler tarafõndan yapõlmaktadõr. 

3.3.1.3 BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDA KALMAYA YOL AÇAN BAŞLICA 
FAKTÖRLER 

Kuruluşlarõ bütçe kapsamõ veya bütçenin tabi olduğu kurumsal yapõ dõşõnda kalmaya 
iten faktörler bu başlõk altõnda ele alõnmaktadõr. Bu faktörler sõrasõyla ana başlõklar halinde şu 
şekilde sõralanabilir; 

# Bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ sürecinde üretilen hizmetin etkinliğine 
bütçesel sürecin katkõsõnõn gittikçe azalmasõ. Plan-program-bütçe sistemine 
geçilememesi bunun temel dinamiği olmuştur, 

# Bütçelerin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõnda harcamacõ kuruluşlarõn bütçelerine 
istedikleri düzeyde sahip olamamalarõ (tabi bu beraberinde sorumluluktan kaçõşõ 
da getirmekte veya meşru kõlmaktadõr), 

# Kaynak ayõrma ve harcama prosedürlerinin çok karmaşõk ve uzun süreler alan bir 
yapõya gittikçe bürünmesi, 

# Mevcut bütçe sürecinde hizmet-maliyet ve yöneticilerin performansõ arasõndaki 
bağõn gereken düzeyde kurulamamasõ, 

# Kuruluşlarõn sahip olduklarõ bütçelere olan inancõn kalmamasõ,  

# Bürokrasi içinde mevcut işleyişin iyileştirilmesine yönelik çabalara ciddi bir 
kurumsal direnç olmasõ. Özellikle geleneksel bürokrasiden kaynaklõ olan bu 
dirence plan-program-bütçe sisteminin uygulamaya konulmamasõ örnek olarak 
verilebilir,  

# Yetki ve sorumluluk ilişkisinde var olmasõ gereken karşõlõklõlõk prensibinin 
bulunmayõşõ. Yetki alõnan bir çok noktada gerekli sorumluluk müessesesinin 
çalõştõrõlmamasõ,   

# Mevcut mevzuatõn günün koşullarõnõ karşõlamaktan uzak olmasõ,  

# Belirli bir alanda sağlanan kaynağõ aynõ alana tahsis edebilme ihtiyacõ, 

# Yine aynõ çerçevede bir yõldan uzun süreli hizmetler için etkin planlama 
yapabilme gereği, 
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# Şeffaflõğõn ve hesap verme sorumluluğunun gelişmemesinden dolayõ rahat 
harcama imkanlarõnõn var olmasõ, 

# Muhasebe yapõsõnõn istenilen düzeyde bilgi üretecek yapõda ve teknik donanõmda 
olmamasõ ve bu bağlamda mali raporlama yükümlülüğünün bulunmayõşõ, 

gibi nedenler Tablo-1 de belirtilen kamusal harcama alanlarõnõn ortaya çõkmasõna ve bu 
alanlarõn mali disiplini bozan bütçe kapsamõndaki harcamalara göre daha büyük ekonomik 
değerlere ulaşmasõ sonucunu doğurmuştur. 

 Yukarõda sayõlan nedenleri ortadan kaldõracak veya bütçe içinde işleyişini sağlayacak 
esnek mekanizmalarõn kurulmasõ ve bunun yasal bir güvenceye kavuşturulmasõ kamu mali 
yapõsõnõn etkin bir biçimde kurulmasõna ve işleyişine önemli bir katkõ sağlayacaktõr. 

3.3.1.4 BÜTÇE KAPSAMININ DAR OLMASININ GETİRDİĞİ TEMEL SORUNLAR 

Fonlarõn bütçe birliğini ve disiplinini bozan bütçe dõşõ varlõğõ, döner sermayelerin 
çeşitliliği ve çokluğu, transfer tertibinden yararlanan kuruluşlarõn bütçe kontrol ve bilgi 
süreçleri dõşõnda çalõşmasõ, vakõf ve derneklerin üretmeyi hedeflediği kamu hizmet tanõmlarõ 
ile bütçesel kuruluşlarõn hizmet tanõmlarõ arasõndaki çakõşmanõn maliyet ve gelir oluşumlarõna 
yansõmasõ, yardõm sandõklarõ yoluyla bütçe dõşõnda zorunlu nitelikte kamusal kaynak transferi 
yapõlmasõ ve bunlarõn bütçe süreci dõşõ politik ve bürokratik rant mücadelelerine konu olmasõ, 
devletin varlõklarõ ile ilgili kayõt ve kontrol sisteminin yeterli etkinlik düzeyinde olmamasõ, 
yarõ mali nitelikteki işlemlerin ve koşullu yükümlülüklerin bütçe hazõrlama ve uygulama 
süreçleriyle yeterince ilişkilendirilmemesi, devletin taahhütleri konusunda tam bir bilgi setine 
sahip olmamasõ ve vergi harcamalarõnõn bilinmemesi gibi nedenlerle mevcut bütçe kamu 
harcamalarõnõn boyutunu ve yapõsõnõ yansõtmaktan uzaktõr. Mali raporlamanõn olmamasõ bu 
yapõnõn bütçesel sonuçlar üzerindeki etkisini daha da olumsuzlaştõrmaktadõr.  

Bütçenin kapsamõnõn dar olmasõ beraberinde ayrõca parçalanmõş bir kamusal karar 
alma sürecini de getirmektedir. Bu hem siyasi hem de teknik karar alma süreçlerinde ciddi bir 
koordinasyon problemini ortaya çõkarmaktadõr. Koordinasyon sorununu çözmeye yönelen 
niyet ve girişimler olsa bile bu şekilde bilgi üretmeye dayanmayan ve çeşitli direnç noktalarõ 
üreten sistem kendisinden beklenen bu yönlü hizmeti de engelleyebilmektedir. 

Bütçe, kapsadõğõ faaliyetler hakkõnda şu bilgileri içermemektedir:18  

1) Kamu faaliyetlerinin toplumsal refah üzerindeki etkisi 

                                                           
18 Atiyas, Sayõn (1997): 23 
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2) Kamu faaliyetlerinin ölçülebilir çõktõlarõ 

3) Faaliyetlerde kullanõlan ayni kaynaklarõ 

Bu bilgilerin kapsanmamasõ şu anlama gelir:19 

1) Faaliyetlerin etkisinin bilinmemesi, etkinliğin hedeflenmediğini göstermektedir. 

2) Faaliyet sonuçlarõnõn ölçülebilir çõktõlarla ifade edilmemesi, hizmette verimliliğin 
hedeflenmediğini göstermektedir. 

3) Ayni kaynaklarõn maliyetinin bilinmemesi, bu kaynaklarõn yönetilmediğini 
gösterir.  

Dolayõsõyla, mevcut sistem bütçenin kapsadõğõ faaliyetlerde bile performans 
yönetimine yönelik hiç bir işlevi yerine getirmemektedir. Bu durum politikalarõ hayata 
geçiren kamu kuruluşlarõnõn yöneticilerine göre büyük bir enformasyon avantajõ 
sağlamaktadõr. Bu ise, kuruluşlara ve onlarõn yöneticilerine geniş rant olanaklarõ sağlamakta, 
yönetsel sorumluluğu büyük ölçüde zedelemektedir. Türkiye�de bütçe sürecinde sadece nakdi 
bilgiler kullanõlõr. Bu bilgilerle de bütçe sadece kõsa vadeli makroekonomik istikrar tedbirleri 
almaya yarayabilir. Bütçenin kapsamõnõn dar olmasõ bu işlevinde yerine getirilmesini 
kõsõtlar.20 

Vakõf, dernek ve sandõk gibi kurumlarõn gelirleri ve mal varlõklarõ bugün çok büyük 
düzeylere ulaşmõştõr. Bu kaynaklar üzerine yoğunlaşan rant kaynaklõ müdahaleler kimi zaman 
politik bir kimlik kazanmakta ve kamusal denetimin yeterince yerine getirilememesi (özellikle 
bürokratik rant kaygõsõ ile) ile birleşince kaynaklarõn istenilen düzeyde etkin ve verimli 
kullanõlmasõnõn önüne geçilmiş olunmaktadõr.  

 Sistemin kapsadõğõ bilgileri bütçe sürecinin karar noktalarõna taşõyan etkin bir 
raporlamanõn olmamasõ, bu bilgilerin dahi kullanõmõnõ sõnõrlamaktadõr. Raporlamanõn  etkin 
olmamasõ denetimi de etkinlikten uzaklaştõrmaktadõr.21  

Bütçenin kapsamõnõn dar olmasõ, istenilen düzeyde bilgi setini sunmamasõ ve bu 
çerçevede denetim süreçlerinin etkinsizliğinin bütçe sistemimizde yarattõğõ temel sonuçlar şu 
şekilde özetlenebilir: 

• İyi öngörülmüş bir bütçe programõ hazõrlanamamaktadõr.  

                                                           
19 Atiyas, Sayõn (1997): 23. 
20 Atiyas, Sayõn (1997): 23 
21 Atiyas, Sayõn (1997): 23 
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• Sektörlerin/kuruluşlarõn faaliyet alanlarõyla ilgili gerçek harcama düzeyi ve bunun 
alt dağõlõmõ bilinememektedir. 

• Böyle bir bilgi üreten bütçe sisteminde harcamalarõ sistematik olarak ölçmek ve 
değerlendirmek mümkün olamamaktadõr (program bütçe sisteminin mekanizmalarõnõn 
çalõşmadõğõ bir ortamda bu sorun daha hissedilir olmaktadõr. 

• Hazõrlanan bütçelere en başta hazõrlayan kuruluşun inancõ kalmamaktadõr. 

Bu tür uygulamalar bütçenin etki alanõnõ daraltmasõ yanõnda Türkiye�de kurumsal 
oluşumlarõn sağlõklõ gelişmesi önünde de önemli bir engel olabilmektedir. Çünkü, bütçe 
sisteminin nesnel koşullarõnõn zorlamasõ (katõ bir bütçe yaklaşõmõ gibi) veya yöneticilerin 
ihtiyari yetki alanlarõnõ artõrmak istemeleri ister istemez bu nitelikli kuruluş oluşumlarõnõn 
dinamiklerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

3.1.2 BÜTÇENİN YAPISI 

Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağõnõ Anayasa ve 1050 sayõlõ Genel Muhasebe 
Kanununda yer alan hükümlerden almaktadõr. Anayasanõn �Mali ve Ekonomik Hükümler� 
başlõğõnõ taşõyan dördüncü kõsmõndaki 161, 162, 163 ve 164 üncü maddelerinde; bütçenin 
hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ, görüşülmesi, bütçelerde değişiklik yapõlmasõ esaslarõ ve kesin 
hesaplarla ilgili temel düzenlemeler hükme bağlanmõştõr. Yine bu kõsmõn ikinci bölümünde 
yer alan 166 õncõ madde de, �Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkõnmayõ, özellikle sanayiin ve 
tarõmõn yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hõzla gelişmesini, ülke kaynaklarõnõn 
döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanõlmasõnõ planlamak, bu amaçla 
gerekli teşkilatõ kurmak Devletin görevidir�  denmiştir. Genel Muhasebe Kanunuyla ise 
anayasada belirtilen amir hükümlerin uygulanmasõyla ilgili esas ve şekle ilişkin ayrõntõlõ 
düzenlemeler yer almakta, bir anlamda yasal ilkeler ortaya konmuş olmaktadõr. 

 1968 yõlõnda çalõşmalarõ başlayan program-bütçe sisteminin ilk uygulamasõna 1973 
yõlõnda geçilmiştir. 1973 mali yõlõ bütçe gerekçesinde, klasik bütçe sisteminin terk edilerek 
program bütçe sistemine aşamalõ olarak geçişin başlatõldõğõ belirtilmiş ve sistemin alt 
yapõlarõnõ oluşturacak mekanizmalarõn kõsa süre içinde uygulamaya geçirilmesi gereğinin 
özellikle altõ çizilmiştir.  

Program bütçe, mevcut ekonomik ve sosyal yapõda devlet yükümlülüklerinin yapõlan 
hizmet açõsõndan değerlendirilerek sõnõflandõrõldõğõ ve kaynaklarõn ayrõmõnda, faaliyetlerin 
yerine getirilmesi ve sürdürülmesinde "hizmeti "esas alan bir bütçe sistemidir. Bu bütçe 
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sisteminin uygulanmasõndaki temel yaklaşõm tanõmlanan hizmetler ve bunlarõn çeşitli araçlar 
kullanõlarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.22 

Program bütçe sisteminin temel öğeleri,  

(i)  Planlama,  

(ii) Programlama,  

(iii)Bütçeleme,  

(iv)Yönetim ve  

(v) Değerlendirmedir.  

Planlama orta vadeli bir projeksiyon ile amaçlarõn ve maliyetlerin saptanmasõ, 
programlama daha kõsa bir dönem içinde söz konusu planõn etkin bir şekilde uygulanmasõ ve 
kontrol edilmesi, bütçeleme ilke olarak programõn uygulamaya dönüştürülmesi, yönetim öğesi 
sistemin uygulanmasõndaki birimlerin etkin bir şekilde yapõlandõrõlmasõ ve son olarak 
değerlendirme ise sistem analizi, maliyet-fayda, maliyet-etkinlik gibi çeşitli analiz teknikleri 
kullanõlarak seçenekler arasõ karşõlaştõrmalar yapõlmasõdõr. Program bütçe sisteminde 
hizmetlerin belirli kriterlere göre program alt-program-faaliyet adõ altõnda sõnõflandõrmasõna 
"hizmet sõnõflandõrmasõ" bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için sağlanan kaynaklarõn 
kullanõmõnõ düzenleyen sõnõflandõrmaya ise "harcama kalemi sõnõflandõrmasõ" denir. 
Hükümetin temel amaçlarõnõn gerçekleşmesine yönelen ana faaliyet gruplarõna fonksiyon 
denilmektedir. Hükümetin topluma sağladõğõ temel hizmetleri göz önüne alarak yapõlan 
sõnõflandõrma ise fonksiyonel sõnõflandõrma olarak adlandõrõlõr, eğitim, sağlõk, tarõm ve 
savunma gibi.23 

1973 yõlõnda klasik bütçe sistemi uygulamasõndan program bütçe sistemine geçilirken 
tespit edilen temel problemler çerçevesinde  öngörülen ve bugün de hala geçerliliğini koruyan 
iyileşmeler şu şekilde sayõlmõştõr (1973 yõlõ program bütçe hazõrlama rehberi); 

�I) Kamu hizmetlerinde geçişme ve tekrarlar önlenebilecek, hizmetlerin öncelik, önem 
ve kapsamlarõndaki değişikliklere paralel olarak bütçeye esneklik kazandõrõlacaktõr, 

II) Bütçenin hazõrlama ve uygulama aşamalarõnda yer alan yöneticilerin yönetsel 
sorumluluklarõnõn sõnõrõ belirgin hale getirilecektir, 

III) Hizmet-Maliyet, Maliyet-Fayda ilişkileri açõklõkla ortaya konulabilecektir, 

                                                           
22 Kamu Mali Yönetimi Projesi (1995):15  
23 Kamu Mali Yönetimi Projesi (1995):15 
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IV) Bütçe hazõrlama sürecinde yöneticilere, hükümete ve yasama organlarõna 
sorunlarla ilgili çeşitli çözüm yollarõnõ sunma ve neticede en rasyonel seçimin yapõlarak karar 
verilmesi olanağõnõ sağlayacaktõr, 

V) Kuruluş bütçelerinde yer alan hizmet programlarõnõn, belirtilen hedeflere ulaşõp 
ulaşmadõğõnõn etkinlik, verimlilik ve fayda kavramlarõ yönünden değerlendirilmesi, hukuki 
denetim yanõnda fiziki denetim olanaklarõnõn da sağlanmasõ için gerekli ortam yaratõlacaktõr. 
Proje ve faaliyetlere tahsis edilen ödeneklerin sadece o proje ve faaliyet için harcanmasõ 
sağlanarak israf önlenebilecektir.�    

Ancak uygulamada, siyasi kararlõlõğõn yeterince güçlü olmamasõ, yapõlmasõ gerekli 
olan ve 1973 Bütçe Hazõrlama Rehberinde öngörülen mekanizmalarõn kurulamamasõ 
(fonksiyonel kodlama sistemine geçiş, hizmet programlarõnõn sağlõklõ tespiti ile ilgili 
kurumsal değişiklikler gibi), 1975 yõlõnda program bütçe sisteminde bütçe hazõrlõğõ sürecinde 
temel araçlardan biri olarak tanõmlanan (U) cetvelinin kaldõrõlmasõ, tarihsel gelişim içinde 
harcama kalemleri ile devamlõ oynanmasõ (birler düzeyindeki ayrõntõdan yüzler düzeyine 
çõkõlmasõ gibi)  ve bunun, kodlama sisteminde 1973 yõlõndaki rehberde öngörülenlerin 
yapõlmamasõ ile birleşmesi sonucu program bütçe sistemine geçilememiş, bir anlamda klasik 
bütçe sisteminin uygulamasõna devam edilmiştir (Program-bütçe sisteminin uygulamasõnda 
gerekli olan sürekliliğin sağlanamamasõ, orta vadede uygulamaya dahil olmasõ hedeflenen 
bazõ düzenlemelerin gerçekleştirilememesi ve mevcut kurumsal yapõnõn yeni yapõya direnç 
göstermesi nedenleriyle, hizmet programlarõndan beklenen çok yönlü fayda sağlanamamõş, 
zamanla sistem eski haline dönmeye başlamõştõr).24 

3.3.1.5 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI 

3.1.2.1.1 Bütçenin Hazõrlanmasõ Süreci 

Bütçe hazõrlõklarõ genellikle Haziran ayõnda Başbakanõn Resmi Gazetede bütçe 
çağrõsõnõ yayõnlamasõ ile başlamaktadõr. Bütçe çağrõsõnda öncelikle  ülkenin genel ekonomik 
durumu ortaya konmakta, bu ekonomik durum çerçevesinde izlenecek bütçesel politikalara 
yer verilmektedir. Maliye Bakanlõğõ bütçe tekliflerinde uyulmasõ gereken temel ilkeler ile, 
tespit edilen standartlarõ belirleyen bütçe hazõrlama rehberleri yayõnlanmaktadõr. Maliye 
Bakanlõğõnca hazõrlanõp yayõnlanan bütçe hazõrlama rehberinde, genel ekonomik durum ve 
hedefler belirtildikten sonra, bütçenin hazõrlanmasõnda uyulacak temel ilkeler ve standartlarõn 

                                                           
24 Yõlmaz (1995) 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 51

neler olduğu ortaya konmakta, bu ilkeler ve standartlar dahilinde bütçe tekliflerinin 
hazõrlanma esaslarõ konular dahilinde açõklanmaktadõr 

Bütçe hazõrlama rehberinde, bütçenin hazõrlanmasõnda kullanõlacak kod sistemine 
ilişkin bilgiler, bütçe teklifinin nasõl hazõrlanacağõ ve çeşitli standart tablolar yer almaktadõr. 
Kurumlar, cari ve transfer nitelikli (Vizeli kamulaştõrma hariç) bütçe tekliflerini bu esaslar 
çerçevesinde hazõrlamaktadõrlar. 

 

Kurumlarõn bütçe tekliflerinin, bütçe çağrõsõ, bütçe rehberi ve yatõrõmlarla ilgili 
Başbakanlõk genelgesinde istenilen düzenlemeler çerçevesinde hazõrlanõp hazõrlanmadõğõ 
konusunda cari ve transfer ödenek teklifleri Maliye Bakanlõğõnca, yatõrõm ödenek teklifleri 
DPT tarafõndan kurumlarla yapõlan görüşmeler çerçevesinde sonuçlandõrõlõr. 
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Şekil 2. 
Cari ve Transfer Bütçe Teklifi Ön Çalõşmalarõ 

 

Bütçe Çağrõsõ
Hazõr

1.2.1. Bütçe Hazõrlama
Rehberinin

Oluşturulmasõ

Bütçe Çağrõsõ

Bütçe Hazõrlama Rehberi

Maliye Bakanlõğõ

Bütçe Hazõrlama
Rehberi Hazõr

1.2.2. Cari ve Transfer
Bütçe Teklifinin

Hazõrlanmasõ

Kurum

Cari ve Transfer
Bütçe Teklifi

1.2.3. Cari ve Transfer
Bütçe Teklifinin
İncelenmesi

Devlet Bütçe Uzmanõ

1.2.4. Cari ve Transfer
Bütçe Teklifinin

Görüşülmesi

30 Eylül'e
Kadar

30 Ağustos'a
Kadar

30 Temmuz'a
Kadar

Haziran Sonuna
Kadar

Bütçe Uzman
Görüşü
Hazõr

Kurum İta Amiri

Bütçe Dairesi Başkanõ

Bütçe Uzman Görüşü

Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ

1.2.5. Personel
Büyüklüklerinin

Belirlenmesi

Personel
Büyüklükleri

Maliye Bakanlõğõ
BÜMKO

Kamu Yönetimi
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Yatõrõm programõ hazõrlama esaslarõ ise Başbakanlõk genelgesi ekinde DPT tarafõndan 
yayõnlanmaktadõr. 

 
Şekil 3.   

 Yatõrõm Bütçe Teklifi Ön Çalõşmalar 
 
 

Bütçe Çağrõsõ
Hazõr Bütçe Çağrõsõ

1.3.1. Yatõrõm Hazõrlama
Kriterleri Tebliğinin

Hazõrlanmasõ

Yatõrõm Hazõrlama
Kriterleri Tebliği

Yatõrõm Hazõrlama
Kriterleri Tebliği

Hazõr

1.3.2. Yatõrõm Bütçe
Teklifinin

Hazõrlanmasõ
Yatõrõm Bütçe Teklifi

Haziran Sonuna
Kadar

15 Temmuz'a
KadarKurum

1.3.3. Yatõrõm Bütçe
Teklifinin
İncelenmesi

30 Ağustos'a
Kadar

DPT Uzmanõ

1.3.4. Yatõrõm Bütçe
Teklifinin

Görüşülmesi
30 Eylül'e

Kadar

DPT Uzman
Görüşü
Hazõr

DPT Uzman Görüşü

Kurum İta Amiri

Bütçe Dairesi Başkanõ

DPT

Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ
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Bütçe taslağõ, Genel Ekonomik Hedefler ve Kamu Yatõrõmlarõ ile birlikte Yüksek 
Planlama Kurulunda görüşülerek Hükümet teklifi haline getirilir ve Bakanlar Kurulu 
tarafõndan TBMM�ne sunulur (mali yõlbaşõndan 75 gün önce).  

Bütçe teklifiyle birlikte ilgili yõl bütçe gerekçesi de TBMM�ne sunulur. Bütçe Meclise 
sunulduğunda ilgili yõl Programõ da çõkmõş olur. Bütçe tasarõsõ önce Plan Bütçe 
Komisyonunda daha sonra Genel kurulda görüşülerek kanunlaşõr. TBMM�ne sunulan bütçe 
kanun tasarõsõ ve raporu, en az 25 üyesi iktidar grubuna mensup, kõrk üyeden oluşan Plan 
Bütçe Komisyonunda incelenerek 55 gün içinde  kabul edilir ve gene kurula gönderilir. Bütçe 
mali yõl başõ olan 1 Ocak�tan önce kanunlaşarak yürürlüğe girer. 
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Şekil 4. 
 YPK Görüşmeleri ve Bütçe Teklifinin Son Haline Getirilmesi  

 

Temel Ekonomik
Büyüklükler

1.4.7. Cari ve Transfer
Tasarõ Rakamlarõnõn

Kuruma Gönderilmesi
Devlet Bütçe Uzmanõ

Cari ve Transfer
Tasarõ Rakamlarõ

Kuruma Gönderildi

14 Ekim'e
Kadar

Bütçe Uzman
Görüşü
Hazõr

Bütçe Uzman Görüşü DPT Uzman
Görüşü
Hazõr

DPT Uzman Görüşü

1.4.1. Cari ve Transfer
Toplamlarõnõn

Bulunmasõ

Cari ve Transfer
Bütçe Teklifi
Toplamlarõ

1.4.2. Yatõrõm
Toplamlarõnõn

Bulunmasõ

Yatõrõm
Bütçe Teklifi

Toplamlarõ

BÜMKO DPT

1.4.6. YPK
Toplantõlarõ

YPK

1.4.4. YPK Ile
Maliye Bakanlõğõ
Koordinasyonu

1.4.5. YPK ile DPT
Koordinasyonu

YPK Bütçe Teklifini
Kabul Etti

Maliye Bakanlõğõ

DPT Uzmanõ
1.4.8. Yatõrõm

Vizelerinin
Kuruma Gönderilmesi

Yatõrõm Vizeleri
Kuruma Gönderildi

Cari ve Transfer
Tasarõ Rakamlarõ

Yatõrõm
Tasarõ Rakamlarõ

14 Ekim'e
Kadar

İlgili Kurumlar

Maliye Bakanlõğõ

İlgili Kurumlar

1.4.3. YPK Öncesi
Toplantõlar

Bütçe
Limitleri

Hazine, DPT, MB

Maliye, Hazine, DPT, ...

Bilgi Verir
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3.1.2.1.2 Bütçenin Hazõrlanmasõ Sürecinde Karşõlaşõlan Temel Sorunlar  

Bütçenin hazõrlanmasõ sürecinde en önemli eksiklik önceden belirtildiği gibi bütçenin 
kamu harcama alanõnõn ancak bir bölümünü kavrayabilmesi, ikincisi ise bütçenin orta vadeli 
bir projeksiyona sahip olmamasõ ile girdi-çõktõ ilişkisinin kurulmamõş olmasõ dolayõsõyla 
performans ölçmeye izin vermemesidir. 

Türkiye'de bütçe giderlerinin önemli bir bölümü (yüzde 40-45) bugün finansman 
maliyeti olan borç faiz ödemelerinden oluşmaktadõr.  Transfer toplamõ olarak bakõldõğõnda bu 
oran yüzde 60-65�lere çõkmaktadõr. Bütçe kanununa bakõldõğõnda, yasama organõnõn ve 
kamuoyunun bu harcama kaleminin oluşumunu izleyebilme şansõnõn olmadõğõ, bütçe 
kanununun meclisin ve kamuoyunun bütçe hakkõnõ gerektiği gibi kullanabilmesine olanak 
sağlayacak şekilde borçlanma programõnõ ve kesin hesap yoluyla gerçekleşmeleri izleyecek 
biçimde hazõrlanmadõğõ görülmektedir. Aynõ şey transfer tertibinde yer alan diğer harcamalar 
için de geçerlidir. 

Ayrõca, koşullu yükümlülükler gibi borç alan kişi ve kuruluşlarca ödenmediği takdirde 
bir devlet gideri olan unsurlar bütçede gözükmemektedir. Hükümet bu tür giderleri 
yapabilmek için bütçe kanunuyla açõk bir yetki almadõğõ halde yükümlülük altõna girmektedir. 
Bu durum bütçe kanununda yer alan gider kaleminin olmasõ gerekenden daha düşük bir 
miktarda gösterilmesine yol açmakta ve bütçenin açõklõk ve güvenilir olmasõnõ ortadan 
kaldõrmaktadõr. Aynõ şekilde transfer harcamalarõ yerine vergi istisna ve muafiyetleri de kamu 
harcamalarõnõ olduğundan düşük gösterilmesine neden olmaktadõr. Türkiye'de bütçe 
hazõrlanmasõ sürecinde de bu tür uygulamalar bulunmaktadõr. 

Türkiye'de bugün bütçenin hazõrlanmasõ aşamasõnda şu temel sorunlar bulunmaktadõr; 

1- Bütçenin hazõrlanmasõnda kuruluşlarõn hizmet ve maliyet ilişkilerini ortaya koyan bir 
bütçe sistemi fiilen bulunmamaktadõr. Mevcut program bütçe sistemi klasik bütçe sistemi 
uygulamasõna dönmüştür. 

2- Bütçe kapsamõ kamu harcamalarõnõn ve gelirlerinin bütünü görecek şekilde 
düzenlenmemiştir. Bütçe hazõrlama sürecinde sunulmasõ gerekli raporlarda, kurumlarõn bütçe 
içi ve bütçe dõşõ bütün kaynaklarõ ile bu kaynaklardan ne kadar ve hangi kalitede çõktõ elde 
edeceği yer almamaktadõr.  

3- Bütçenin hazõrlanmasõ çalõşmalarõ ekonomik ve mali istikrarõ sağlamak, sürdürülebilir 
kalkõnmayõ gerçekleştirebilmek için orta vadeli bir harcama programõ çerçevesinde 
yürütülmemektedir. Planla bütçenin ilişkisi yeterince kurulamamaktadõr. 
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4- Harcamacõ kuruluşlar ilk bütçe hazõrlõklarõnda kuruluşun amaçlarõnõ ve uygulayacağõ 
politikalarõ ortaya koyan kapsamlõ bir değerlendirme yapmamaktadõrlar. 

5- Harcamacõ kuruluşlarla merkezi kuruluşlar arasõndaki bütçe görüşmeleri sõrasõnda 
kuruluşlarõn bütçe tavanlarõnõn ne olacağõ bilinmemektedir. 

6- Yine bu görüşmelerde harcamacõ kuruluşun farklõ kaynaklardan elde edeceği gelirler 
de bilinmemektedir. 

7- Gerçekçi bir bütçe yapmada, geçmiş bir-iki yõla ilişkin verilen ödeneklerin ne şekilde 
kullanõldõğõnõn, etkin ve verimli bir şekilde kullanõlõp kullanõlmadõğõnõn görülebilmesini 
sağlayacak raporlamanõn yanõ sõra gelecek yõl bütçesiyle istenilen ödenekle ne kadar çõktõ 
sağlayabileceğini gösterir raporlar  sunulmamaktadõr. 

3.1.2.1.3 Plan-Program-Bütçe Sisteminin Etkin Bir Şekilde Uygulamaya Konulamamasõnõn Nedenleri   

Program bütçe sisteminin uygulamaya öngörülen düzeyde geçirilememesinin ve tekrar 
fiili olarak klasik bütçe sistemine geçilmesinin nedenleri şu şekilde sõralanabilir; 25-26  

1-Program bütçe sistemiyle ilgili olarak gerek teoride gerekse de sistemin 
uygulanmasõ sõrasõnda ortaya çõkan (özellikle amaçlar, kullanõlan araçlar ve sistemin işleyişi 
ile ilgili olmasõ gereken esaslar gibi) bir çok yaklaşõm vardõr. Sistemin uygulanma ve 
geliştirilme döneminde bu anlamda bir tutarlõ ve dinamik yapõnõn kurulamamõş olmasõ en 
tepedeki problem olmuştur. Aslõnda, genel anlamda kamusal mal ve hizmet üretiminin bütçe 
formasyonu içinde çeşitli araçlar kullanõlarak ölçülmeye ve belli bir disiplin altõna alõnmaya 
çalõşõlmasõ, teoride bile çok çeşitli tartõşma konularõ yaratmakta ise de en azõnda bu konuda 
orta vadede belli esaslarõ olan ve işleyen bir yaklaşõma sahip olunmasõ gerekmekteydi. 

2-Program bütçe sisteminde hizmet programlarõnõn belirlenmesi ve bu hizmet 
programlarõnõn alt-program, faaliyet ve proje olarak sõnõflandõrõlmasõ süreci işleyişin ana 
noktasõ olup bu modeli klasik bütçeden ayõran en önemli yapõsal farklõlõktõr. Hizmet 
programlarõnõ gereğince tespit edebilen, kurumsallaşmayõ bu boyut üzerinde inşaa eden ve 
bunlarõn uygulanmasõnda fayda-maliyet ilişkilerini alternatifleriyle projelendirip ölçebilen bir 
bütçe yapõsõ kendisinden beklenenleri bu anlamda yerine getirebilecektir.  

3-Bir sistem analizi hüviyetini taşõyan program bütçe sistemi en azõndan orta vadeli bir 
plana ve/veya programa ihtiyaç duymaktadõr. Yine bu konu 1973 yõlõ program bütçe 
hazõrlama rehberinde şu şekilde ifade edilmiştir; 

                                                           
25 Kamu Mali Yönetimi Projesi (1995):17-19 
26 Yõlmaz (1995):1-4 
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�Önceliklerin saptanmasõ, yapõlacak hizmetlerin bünyesine, politika hedefleri ile 
bağlantõsõna, faaliyetlerin planlamasõna ve maliyetlerine doğrudan doğruya bağlõdõr. Bu husus 
5 yõllõk kalkõnma planlarõnõn yõllõk programlarõ ile bütçe arasõnda uygun ve doğru bir bağlantõ 
kurulmasõnõ gerektirir.� 

Siyasi iradenin bir tasarrufu olan plan ve programlar devlet geleneğinde bütçe ile 
pratiğe geçmektedir. Bizde de planlõ bir ekonomik ve sosyal yapõya geçildiğinde bu eşgüdüm 
özellikle teknik anlamda aranmõş ve program bütçeye daha fazla ihtiyaç duyulmuştu. Ancak 
uygulamada  program bütçenin hazõrlanmasõ ile plan ve program arasõnda sürekli bir ilişkiyi 
ve geçişi sağlayacak yapõ kurulamamõştõr. Bu konuda kurumsal yapõ farklõlõğõ gibi 
nedenlerden çok bütçe hazõrlanmasõndaki geleneksel yapõdan gerek siyasi gerekse de 
bürokratik alõşkanlõklar sonucu kopulamamasõ neden olmuştur. Özellikle strateji belirlemede 
bu ilişki kopukluğu bütçenin hazõrlanmasõnda daha belirgin hale gelmiştir.  

4-Hükümet faaliyetlerinin tümünü kapsayan fonksiyonel bir sõnõflandõrma tabanõna 
daha sonraki yõllarda varõlmasõ hedeflenmişti. Bugün bütçe yapõmõz bu yönüyle ele 
alõndõğõnda ufak tefek bazõ düzenlemeler dõşõnda fonksiyonel sõnõflandõrmaya yönelik olarak 
pek bir şey yapõlmadõğõ görülmektedir. Özellikle yõllar arasõnda gerek bütçenin tümü üzerinde 
gerekse kuruluşlar bazõnda sağlõklõ bir bilgi akõşõnõn sağlanabilmesi için fonksiyonel 
sõnõflandõrma gerekliyken. 

Fakat hizmet programlarõnõn belirlenmesi, bunlarõn alt programlarõnõn oluşmasõ ve 
nihayetinde faaliyetlendirilip projelendirilmesi aşamalarõ kendi içinde bile yoğun bir bilgi 
birikimini, insan gücünü, çok iyi işleyen bir bilgi akõşõnõ ve teknik donanõmõ gerektirmektedir 
(hukuki yapõ, manyetik ortam, muhasebe sistemi, istatistik ve yöneylem çalõşmalarõ ve 
projelendirme gibi). 

Türkiye�de bütçenin kaynaklarõ kullanma etkinliğine ulaşmaya çalõşan sistem analizi 
çalõşmalarõ özellikle teknik açõdan çok yetersiz kalmõştõr. Hizmet programlarõnõn 
oluşturulmasõ, değiştirilmesi ve gerekiyorsa yenilerinin üretilebilmesi bütçenin etkinliğini ve 
güncelliğini sağlayan en önemli içsel bir unsurdur. Belirlenen hizmet programõnõn alt program 
ve faaliyet-proje şeklinde formüle edilmesi ise bunu takip eden ikinci halkadõr. Bugün 
bütçenin hazõrlanmasõnda hizmet programlarõnõn etkinliği ve farklõlõğõ nerdeyse ortadan 
kalkmõştõr. Çünkü sistem analizini formüle edecek çalõşmalarõn bu süreçte olmamasõ en 
azõndan bir süreklilik göstermemesi bütçelerin hazõrlõğõnõ bir tekrar şekline dönüştürmüştür.  
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3.3.1.6 BÜTÇENİN UYGULANMASI27 

3.1.2.2.1 Başlõca Eylemler 

Harcama işlemleri çeşitli seviyelerdeki yetkililerin hareketleri ile olmaktadõr. İta 
Amirleri harcama ve ödeme izinlerinin verilmesinde yetkili olan memurlardõr. Bakanlõk 
bütçesinden ödeme yapõlmasõnda resmi sorumluluk Bakanõn olsa da, idari nedenlerle bu yetki 
valilere, genel müdürlüklere ya da bölge müdürlüklerine devredilir. Harcamalarõ yapan 
kurumda bulunan Tahakkuk Memurlarõ harcama gereksinimlerini değerlendirir ve ödeme 
işlemi için gereken belgeleri hazõrlarken Saymanlar  değerlendirme ve onay sonrasõnda ödeme 
taleplerini değerlendirir. Saymanlarõn temel görevi ödemeleri yapmak ve muhasebe kayõtlarõnõ  
tutmaktõr.  

Bütçenin uygulanmasõ sürecinin kurumlar ve işlemler açõsõndan gelişimi genel 
hatlarõyla Şekil 5�de gösterilmektedir. 

Şekil 5. 
Bütçenin Uygulama Sürecinde Kurumlar ve İşlemler 

 
 

                                                           
27 Bu başlõk altõnda anlatõlan konularla ilgili detaylõ bilgi, 8. Plan çalõşmalarõ kapsamõnda oluşturulan �Kamu Mali Yönetiminin 
Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk� Özel İhtisas Komisyonuna sunulan, �Yegen Ö.  �Bütçenin Uygulanmasõ ve 
Raporlama� (Aralõk 1999)� adlõ çalõşmada yer almaktadõr. 
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Bütçe Dairesi Başkanlõklarõ bakanlõklarõn ve ana harcama birimlerinin merkez 
teşkilatlanmalarõnda bulunup gerek duyulduğu takdirde kurumlara verilen ödeneğin çõkmasõ 
ya da tahsisatõ ile ilgili denetimde bulunurlar. Sayõştay hükümetin mali işlemleri ile ilgili tüm 
belgelerin saklandõğõ bir kütük ve mali işlemlerin denetlendiği üst denetim mekanizmasõdõr. 

3.1.2.2.2 Organizasyon 

Harcamacõ Birimler (Tahakkuk Daireleri) 

Türkiye�de genel ve katma bütçe kapsamõnda 39.59828 adet tahakkuk dairesi faaliyet 
göstermektedir. Türkiye�de tahakkuk daireleri genel olarak merkez ve taşra birimleri olarak 
örgütlenmişlerdir. Tahakkuk dairelerinin bütçenin uygulanmasõ sürecindeki fonksiyonlarõnõ 
kõsaca, kendi görev alanlarõna giren konularda �ayrõntõlõ harcama programlarõ� aracõlõğõyla fon 
talebinde (ödenek talebi) bulunmalarõ ve kendilerine tahsis edilen fonlar çerçevesinde 
�tahakkuk müzekkeresi ve verile emri� aracõlõğõyla harcama talebinde bulunmalarõ olarak 
özetlemek mümkündür.  

BÜMKO (Maliye Başkanlõklarõ ve Bütçe Dairesi Başkanlõklarõ) 

Maliye Bakanlõğõ Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO)�ne bağlõ olan 
maliye başkanlõklarõ ve bütçe dairesi başkanlõklarõ, harcamacõ birimlerin genel merkezlerinde 
bulunurlar. Maliye Başkanlõklarõ Maliye Bakanlõğõ ile kurum arasõndaki ilişkilerde işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Bütçe Dairesi Başkanlõklarõ bütçenin uygulanmasõ 
sürecinde, hizmet verdikleri tahakkuk dairesinin talepleri doğrultusunda fon tahsisi (ödeme 
emri) işlemlerinin bütçede yer alan fonlar kapsamõnda yetkilendirilmesinden sorumludurlar.  

Saymanlõklar 

Türkiye çapõnda bulunduklarõ yer açõsõndan Merkezde bulunan saymanlõklar ile il ve 
ilçelerde bulunan saymanlõklar olmak üzere iki gruptan oluşan yaklaşõk 165829 Saymanlõk 
bulunmaktadõr: Merkezde bulunan saymanlõklar bakanlõklarõn ve ana harcama birimlerinin 
idari merkezinde bulunur. Bu saymanlõklarõn çoğunda illerde uygulanan ödeme ve gelir 
işlemleri yürütülmekle beraber işleyiş yapõlarõnõn farklõlõğõnõn getirdiği farklõ işlevlerde 
görülmektedir.   

 

 

 
                                                           
28 Muhasebat Genel Müdürlüğü Saymanlõk Veri Tabanõ (Haziran 1999 itibariyle) 
29 Muhasebat Genel Müdürlüğü Saymanlõk Veri Tabanõ (Aralõk 1999 itibariyle) 
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3.1.2.2.3 Bütçenin Uygulanması 

Bütçenin Yürütülmesi  

Bütçe Kanunu�nun yürürlüğe girmesinin hemen ardõndan Maliye Bakanlõğõ (BÜMKO) 
tüm bakanlõk ve harcama yapan kurumlara bir genelge göndererek temel harcama ilkelerini ve 
ödenek sõnõrlamalarõnõ bildirerek kurumlardan ayrõntõlõ (aylõk, 3 aylõk, 6 aylõk ve yõllõk) 
harcama programlarõnõ bildirmelerini ister. Ayrõntõlõ harcama programlarõnõn BÜMKO 
tarafõndan vize edilmesiyle ödenekler serbest bõrakõlmõş olur. Ödeneklerin serbest 
bõrakõlmasõndan  sonra bakanlõk ve temel harcama birimlerindeki bütçe dairesi başkanlõklarõ 
bağlõ kurumlarõ için yapõlan ödenek tahsisatlarõnõ kaydeder ve bu ödeneklere dair tahsisat ve 
alt-tahsisat gerçekleşir. Bununla beraber, yerel kurum ve harcama birimlerine tahsisatõn 
ulaşmasõ için Sayõştay�dan vize alõnmasõ gerekmektedir. Sayõştay harcama yapacak kurumlara 
ödeneği çõkartmadan önce tüm ödenekleri kaydeder, ödenek sõnõrlamalarõna uygunluğunu 
teşhis eder, vizeyi verir ve ödeme emrini tekrar bütçe dairesi başkanlõğõna gönderir. Bütçe 
dairesi başkanlõğõ vize edilen ödeme emrini kaydederek bütçe ödeneğini Tahsisat Defteri�ne 
harcama olarak kaydeder. Bütçe dairesi başkanlõğõ aynõ zamanda ödeme emrinin bir kopyasõnõ 
harcamayõ yapacak kuruma, bir kopyasõnõ da Maliye Bakanlõğõ�na bağlõ ilgili Saymanlõğa 
gönderir. Saymanlõk bu ödeme emrini bütçe giderleri ve ödeme emirleri defterine kaydeder. 
Harcamayõ yapacak birimdeki stok sorumlusu birimin ihtiyacõnõ tespit ederek tahakkuk 
memuruna bildirir. Tahakkuk memuru satõn alma için birimin ita amirinden onay talep eder. 
İta amiri birime gönderilmiş ödenekler dahilinde satõn almayõ onaylar. Bunun üzerine 
tahakkuk memuru  yasalarla tespit edilmiş usuller çerçevesinde satõn alma prosedürünü 
uygulayarak birimin ihtiyacõ olan mal veya hizmeti satõn alõr. Mal veya hizmetin satõn 
alõnmasõndan sonra tahakkuk memuru ve ita amirinin imzalarõ ile bir harcama talebi (TMVE) 
hazõrlanõr ve ilgili saymanlõğa gönderilir. Saymanlõk kurumdan gelen harcama taleplerini 
kayõtlõ ödenekler ve diğer yasal yükümlülükler açõsõndan inceler ve gerekli ödemeyi yapar. 

Tahsisat (Ödeme Emri) İşlemi 

Birinci Aşama Fon Tahsisatõ 

İlgili yõlõn bütçe kanununun yasalaşmasõndan sonra (genellikle Ocak ayõ içerisinde) 
Maliye Bakanlõğõ (BÜMKO) yõlõ bütçesiyle ilgili olarak harcama ilkelerini ve ödeneklerden 
yapõlacak kesintileri bir tebliğ ile duyurur. Aynõ tebliğ ekindeki cetveller ile harcamacõ 
birimlerden ayrõntõlõ harcama programlarõnõ (genellikle 3 ve 6�şar aylõk dönemler için) 
bildirmelerini ister. Harcamacõ kurumun alt birimleri ayrõntõlõ harcama programlarõnõ 
hazõrlarlar ve merkeze gönderirler, harcamacõ kurumun merkezinde bu programlar 
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birleştirilerek kurumun ayrõntõlõ harcama programõ hazõrlanõr. Hazõrlanan ayrõntõlõ harcama 
programlarõ kuruma hizmet veren bütçe dairesi başkanlõğõ aracõlõğõyla BÜMKO�ya ulaştõrõlõr 
(1999 için 15 Ocak�a kadar).  

BÜMKO kendisine gönderilen  ayrõntõlõ harcama programlarõnõ inceler ve vize ederek 
ilgili bütçe dairesi başkanlõğõna geri gönderir. Vize edilmiş ayrõntõlõ harcama programlarõ 
ödeneklerin serbest bõrakõlmasõ anlamõndadõr. Böylelikle birinci aşama fon tahsisatõ 
gerçekleşmiş olur. 

İkinci Aşama Fon Tahsisatõ 

İlgili bütçe dairesi başkanlõklarõ kendilerine ulaşan vize edilmiş harcama programlarõ 
çerçevesinde, hizmet verdikleri kurumun merkez ve alt birimleri için tahsisat ve alt tahsisatlarõ 
yaparak �ödeme emri� düzenlerler. Ödeme emirleri bütçe dairesi başkanlõklarõnca Sayõştay 
Başkanlõğõ�na gönderilir. Sayõştay ödeme emrini kaydeder, bütçe yeterli ödenek olup 
olmadõğõna baktõktan sonra vize verir ve ödeme emrini tekrar ilgili bütçe dairesi başkanlõğõna 
gönderir.  

Bütçe dairesi başkanlõğõ kendisine gelen vize edilmiş ödeme emrini tahsisat defterine 
harcama olarak kaydederek bir nüshasõnõ harcamayõ yapacak olan birim veya alt birime, diğer 
bir nüshasõnõ da ilgili saymanlõğa gönderir. Saymanlõk kendisine ulaşan ödeme emrini bütçe 
giderleri ve ödeme emirleri defterinde ilgili birim için ayrõlmõş bölüme harcama kalemi 
itibariyle kaydeder. Böylece harcamacõ birime ikinci aşama fon tahsisatõ yapõlmõş (ödeneği 
tahsis edilmiş) ve ödenek kullanõma hazõr hale gelmiş olur.  

Satõnalma Prosedürü 

Bir bakanlõk ya da harcama birimindeki Tahakkuk Memuru, satõn alma onayõ hazõrlar 
ve İta Amiri�ne sunar. Satõn almanõn uygun bulunmasõ ve ödenek çõkmõş fon bulunmasõ 
halinde, İta Amiri harcamayõ onaylar.  

İta amirinin onayõnõn alõnmasõndan sonra satõnalma işlemi başlar. Harcamayõ yapan 
kurumdaki tahakkuk memuru söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde satõnalma30 
prosedürünü uygular. Normal şartlar altõnda harcamayõ yapan kurumun bir personeli ve yerel 
sayman ya da bütçe görevlisinden oluşan iki kişilik bu komisyon satõn almanõn kimden 
yapõlacağõnõ belirler. Tahakkuk Memuru Komisyon kararõnõ onay için İta Amiri�ne iletir. İta 
amiri tarafõndan uygun bulunarak onaylanan satõnalma komisyonu kararõ üzerine satõcõ ile 
kurum arasõnda sözleşme taslağõ hazõrlanõr. 

                                                           
30 Satõnalma işleminin anlatõmõnda daha genel bir uygulama olduğu için D.İ.K. esas alõnmõştõr. 
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Tahakkuk Memuru satõnalma işlemini tamamlar ve/veya İta Amiri sözleşmeyi son 
haliyle imzalar. İlgili belgelerle beraber (Maliye Bakanlõğõ vizesi, satõn alma komisyonu 
kararõ, ita amiri onay belgesini kapsayan) bu sözleşme kayõt (tescil) için Sayõştay�a gönderilir. 
Sayõştay tescil ettiği sözleşmeyi harcamayõ yapan birime gönderir. Bunun üzerine satõcõ 
sözleşmedeki hükümler çerçevesinde mal veya hizmeti teslim eder ve kurum tarafõndan da 
mal veya hizmetin kabul işlemleri yapõlõr. Böylelikle satõnalma prosedürü tamamlanmõş ve 
ödeme talebi prosedürü başlamõş olur. 

Ödeme Talebi Prosedürü 

Mal ya da hizmetlerin satõnalma prosedürünün tamamlanmasõndan sonra satõcõnõn 
düzenleyeceği fatura veya benzeri belgeler üzerine ödeme talebi prosedürü başlar. Satõnalma 
prosedüründeki yükümlülüklerini yerine getiren ve satõn alõnan mal veya hizmetin bedelinin 
ödenmesi için usulüne uygun olarak düzenlediği belge (fatura) ile harcamacõ birime başvuran 
satõcõya ödeme yapmak gerektiğinde, harcamayõ yapan kurumun Tahakkuk Memuru 
Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrini (TMVE) hazõrlar ve saymanlõğa gönderir. 

Ödeme İşlemi 

TMVE ya da Ödeme Talebi�nin ilgili birimin ödeme yönünden bağlõ olduğu 
saymanlõğa ulaşmasõ üzerine Saymanlõk prosedürü uygulayõp ödemeyi yapar.  

3.1.2.2.4 Bütçenin Uygulanmasõ Sürecinde Karşõlaşõlan Temel Sorunlar 

Bütçe uygulanmasõnda karar alma sürecinin yetkinliğini arttõracak mekanizmalarõn iyi 
tanõmlanmamasõ ve bu mekanizmalarõn öngörülen etkinlikten uzak çalõşmasõ sonucunda, 
süreç karar alan kişinin veya kurumun bilgi düzeyine ve tecrübesine bağlõ kalmaktadõr. Bunun 
getirdiği en temel sakõnca bütçenin uygulanmasõ sürecinde sistemli bir işleyişin uygulamaya 
geçirilememesidir. 

Bütçe uygulamasõnda etkinliği sağlayacak olan mekanizmalarõ; 

# Roller ve sorumluluklar 

# Yetki devri 

# Mali disiplin 

# Tahakkuk esaslõ muhasebe ve raporlama 

# Taahhüt modülü 

# Nakit planlamasõ 
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# Bilgi akõş sistemleri 

olarak sõralamak mümkündür. 

Bütçenin uygulanmasõnda bu mekanizmalarda gözlenen belirgin sorunlar şunlardõr; 

A. Roller, Sorumluluklar Ve Yetki Devri 

! Bütçe uygulamasõnda görevlilerin rol ve sorumluluklarõ açõkça 
tanõmlanamamaktadõr. Mevcut uygulamada; kuruluş bütçelerinden harcama yapmakta 
tek yetkili olan ita amirlerinin yapõlan harcamalardan sorumlu tutulmadõklarõ, 
tahakkuk memurlarõnõn ise (Genel Muhasebe Kanunu ile giderin gerçek ihtiyaçlardan 
kaynaklanmasõndan sorumlu tutulmalarõna rağmen) kullandõklarõ yetki ve üstlendikleri 
rol açõsõndan belgelendirme memuru olarak görev yaptõklarõ görülmektedir.  

! Bütçenin uygulanmasõnda kamu hizmetlerinin sonuçlarõndan doğrudan 
etkilenen yerel birimlerin karar alma süreçlerine katõlõmõ ve kontrolü olmamaktadõr.  

! Bütçe uygulamasõnda birinci derece ita amirlerinin (bakan) ikinci derece ita 
amirlerine (müsteşar, genel müdür, vali, kaymakam gibi) yaptõklarõ yetki devri, 
hizmeti üretmekten asõl sorumlu olan kişiye yetkinin devri anlamõna gelmemektedir. 
Örneğin ilçelerde tarõmsal hizmetleri yürütmekten sorumlu olan ilçe tarõm 
müdürlüğünün ita amirliği yetkisi ilçe tarõm müdürüne değil kaymakama 
verilmektedir. 

! Yetki devri ile birinci derece ita amirleri ikinci derece ita amirlerine yetki 
dağõtmaktadõrlar. Mevcut bütçe uygulamasõnda yetersiz olarak uygulanan yetki devri 
ile dağõtõlan yetkilerin kullanõlmasõ sonucunda oluşan sorumluluklar raporlanmamakta 
ve hesabõ verilmemektedir. 

! Bütçenin uygulanmasõ sürecinde her geçen gün yeni roller (maliye 
başkanlõklarõ, gelirler bölge müdürlükleri, vergi dairesi başkanlõklarõ gibi) ortaya 
çõkmaktadõr. Gerekliliği ve işlevleri olmadõğõ için yetkileri de olmayan bu roller 
sisteme sadece etkinsizlik ve bürokrasi getirmektedir. 

! Kilit konumlardaki personelin unvanlarõ işlevlerini açõkça belirtmemektedir. 
Kamu harcamalarõ denetimi sisteminin uluslararasõ kabul gören üç evresi olan mali 
kontrol, muhasebe kontrolü ve denetim şu andaki sistem içinde açõkça 
tanõmlanmamaktadõr. Böylece uygulanmakta olan harcama işlemi verimsiz, çok katlõ 
ve birbiriyle çakõşan müdahalelerle karşõlaşmakta ve emeğin defalarca tekrarlanmasõna 
neden olmaktadõr.  
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! Uygulamada mali kontrol memuru (bütçe dairesi başkanlõğõ) işlevi  ile 
muhasebe kontrol memuru (saymanlõk) işlevinin  özellikle taşrada ve bazõ harcamacõ 
birimlerde aynõ kişide (saymanlõk yetkisi olan bütçe daireleri ve taşra saymanlõklarõ) 
birleştiği görülmektedir. Bu uygulama ile kamu fonu harcama teklifini teyit eden 
memur aynõ teklifi ödemeye de hak sahibi olmaktadõr.  

! Etkin bir bütçe uygulanmasõnda üç temel birimin görev almasõ gerekli 
görülmektedir.  

• harcama birimi  

# belgelendirme ofisi 

# onay ofisi  

• yetkilendirme birimi  

• muhasebe birimi  

Mevcut sistemde, kõsaca ödenek kullanõmlarõnõn bütçeye uygunluğunu teşhis edecek 
ve kullanõma bütçe adõna yetki verecek birim olarak tanõmlanabilecek, yetkilendirme 
birimi rolü net olarak ortaya çõkarõlamamaktadõr. Uygulamada harcamayõ yapan 
birimdeki İta Amirinin (onay ofisi) harcama talebini onaylamadan önce ödenek 
aramasõ ile saymanlõklarda (muhasebe birimi) yürütülen ödenek kontrolü ve bütçe 
tertibine uygunluk kontrolü benzer bir işlevi sürdürmektedir. Ancak İta Amiri�nin bu 
görevi sürdürme imkanõ bütçe ödeneklerinden bilgi sahibi olmamasõ, destek 
sistemlerinin yetersizliği ve çok çeşitli parçalardan oluşan mali kontrol sisteminin 
getirdiği sorumluluk yükü ile kõsõtlanmaktadõr. Sistemde, sadece muhasebe kontrolü 
sorumluluğu olmasõ gereken saymanlõklarõn yetkilendirme birimi rolü üstlenmeleri ise 
mali kontrol sisteminin etkin çalõşmasõnõ engellemektedir. 

! Satõnalma prosedüründe harcamacõ kurumun her bir eyleminin (ihtiyaç, onay, 
taahhüde girişilmesinde ödenek kontrolü, belgelerin sõhhati, kabul işlemleri vs) 
sorumlularõ belirlenmemiştir. Bu eylemler rutin teftişlerin konusuna dahil 
edilmemekte ve sorumlular mevcut cezai yükümlülükleri paylaşmamaktadõr. 

! Bütçenin uygulanmasõnda, özellikle ödeme talebi ve ödeme prosedürlerinde 
cezai sorumluluklar sadece saymanlarõn üzerindedir. Cezai sorumluluklar özellikle ita 
amiri gibi, bu prosedürlere müdahalesi olan tüm kişilere yaygõnlaştõrõlmamõştõr. 
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B. Mali Disiplin 

! Bütçenin oluşturulmasõnda amaçlar ile bütçe uygulamasõna yön verecek siyasi 
irade ve yönetsel sorumluluklar (yedek ödenek ve hazine garantilerinin kullanõmõ gibi) 
önceden net bir şekilde ortaya konulmadõğõ için bütçe ödeneklerinin uygulanmasõnda 
keyfilik ortaya çõkabilmekte bu ise mali disiplini olumsuz etkilemektedir. 

! Satõnalma prosedüründe mali disiplin sağlanamamaktadõr. Bütçe 
uygulamasõnõn önemli bir bölümü olan satõnalma prosedüründe tek tip yöntemler 
kullanõlmamaktadõr. Satõnalma prosedürlerini düzenleyen genel yasal düzenlemeler 
yapõlamadõğõ için Genel Muhasebe Kanununa ve Devlet İhale Kanununa tabi 
olamayan kurumlar oluşmaktadõr. Devlet görevlileri ve Devlete mal ve hizmet 
sağlayacak kişiler çok farklõ satõnalma prosedürleri ile karşõ karşõya 
kalabilmektedirler.  

! Bütçe uygulamasõnda mal veya hizmetlerin temin edilmesi sürecinde; gerek 
mali mevzuatta gerekse yapõlan idari düzenlemelerde (tasarruf genelgeleri gibi) 
kontrol ve prosedürlerin uzun süreler almasõ ve yinelenmesi nedeniyle kamu fonlarõnõn 
etkili ve randõmanlõ yönetimi tehlikeye atõlmakta ve genel olarak pek yararlõ olmayan, 
ağõr çalõşan bir ortam oluşmaktadõr. 

! Mevcut ödemelerde bankacõlõk sektörü verimsiz kullanõlmaktadõr. Bankacõlõk 
sektörü üzerine kesilen çekler aynõ gün ilgililerce tahsil edilmektedir. Paranõn 
bankacõlõk sektöründe daha uzun süre kaldõğõ hesaba havale (ödeme emri) işlemi 
yerine  çek kesilmesi ödeme prosedürünü gereksiz yere uzatmaktadõr.  

C. Tahakkuk Esaslõ Muhasebe Ve Raporlama 

! Mevcut muhasebe sistemi tamamen bütçeye odaklanmõştõr. Bu nedenle 
muhasebeden sadece bütçe uygulama sonuçlarõ izlenebilmekte, Devletin gerçek 
faaliyet sonuçlarõ hakkõnda bilgi sahibi olunamamaktadõr.  

! Muhasebe sisteminin bütçe odaklõ olmasõ nedeniyle mali mevzuat veya idari 
kararlarla oluşturulan ve bütçe hesaplarõyla ilişkilendirilmeyen işlemler muhasebeye 
yansõmamaktadõr. 

! Bütçe uygulamasõnda gerek siyasi gerekse idari nedenlerle yapõlan ve Devletin 
faaliyet sonuçlarõnõ ve performansõnõ doğrudan etkileyen işlemler muhasebe sistemine 
gerektiği gibi yansõtõlmamakta, bu işlemler muhasebe sistemi kullanõlarak 
gizlenebilmektedir.  
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! Muhasebe sisteminin kavramadõğõ kurumlarõn (belediyeler, özel idareler, 
fonlar, sosyal güvenlik kuruluşlarõ gibi ellerinde mali kaynak tutan ve kullanan 
kurumlar) gerek bütçe uygulamasõndan aldõklarõ pay gerekse bütçe ile olan mali 
ilişkileri sağlõklõ olarak izlenememektedir.  

! Devletin maddi duran varlõklarõnõn muhasebe dõşõ bõrakõlmasõ, bunlara yapõlan 
harcamalarõn yapõldõğõ yõl bütçesine gider yazõlmasõnõ gerektirmektedir. Ancak bir 
bütçe yõlõnda yapõlan bir bina gelecek bütçe yõllarõnda da kullanõlmaktadõr. Bunun 
maliyetinin sadece yapõldõğõ yõl bütçesinde gösterilmesi doğru bütçe uygulama ve 
faaliyet sonuçlarõna ulaşõlmasõnõ engellemektedir.  

! Mevcut muhasebe sistemi, alõnan mal veya yaptõrõlan hizmet karşõlõğõ doğmuş 
olan bir Devlet borcunun gerçekleştiğinde değil, nakden veya hesaben ödendiğinde 
bütçeye gider, gelirlerin de nakden veya hesaben tahsil edildiğinde bütçeye gelir 
yazõlmasõ anlamõna gelen nakit esasõna dayanmaktadõr. Nakit esasõna dayanan 
muhasebe sisteminde, bütçenin uygulanmasõnda Devletin varlõklarõ ve sorumluluklarõ 
ile ilgili olarak ortaya çõkan bilgiler tam ve zamanõnda kayõt altõna alõnamamaktadõr. 

! Süreklilik temel muhasebe ilkelerinden biridir. Mevcut muhasebe sisteminde 
faaliyet ve bütçe uygulamalarõ ait olduklarõ yõlda kalmaktadõr. Devletin likit değerleri 
olan varlõklarõ borçlarõ ve alacaklarõ gibi değerler yeni mali yõla aktarõlmamaktadõr. Bu 
nedenle Devletin bütçe uygulamasõnda geçmiş yõllardan kaynaklanan işlemler mevcut 
uygulamadan ayrõştõrõlamamaktadõr. 

! Hesaplar alt hesaplara ayrõlmamõştõr. Dolayõsõyla bir hesabõn içindeki farklõ ve 
ayrõntõlõ bilgiler ayrõştõrõlamamakta ve muhasebe sistemi tarafõndan gösterilip 
raporlanamamaktadõr. Mevcut sistemin üzerine odaklandõğõ bütçe gelir ve giderlerinin 
ayrõntõsõ bile belli bir düzeyden sonra muhasebe dõşõnda kalmaktadõr. Böylece bütçe 
uygulama sonuçlarõ net olarak izlenememektedir. 

D. Taahhüt Modülü 

! Mevcut sistemde taahhütler izlenememektedir. Girişilen ve hatta geçici 
taahhütlerin muhasebe disiplini içinde kaydedileceği ve bütçedeki ödeneklerle 
ilişkisinin kurulacağõ bir taahhüt modülü bütçenin uygulanmasõna ve özellikle de 
hazõrlanmasõna destek sağlayacaktõr. 

! Sistemde taahhüt modülünün olmamasõ nedeniyle, cari yõl içinde girişilen 
taahhütlerin düşülmesinden sonra, gerçekte yeterli ödeneği olmayan taahhütlere 
girişilebilmektedir. Girişilen taahhütlerin başlangõç ödeneğinden düşülmemesi 
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nedeniyle uygulamada toplam olarak başlangõç ödeneğini aşan taahhütlere 
girişilebilmektedir.  

! Yõllara sari taahhütler izlenemediğinden ilgili yõllara gerekli ödenek 
konulamamaktadõr. 

! Kamu kesiminin personel alõmõ, kadro tahsisi gibi tasarruflarõ Devleti 
gelecekte yükümlülük altõna sokacak uygulamalardõr. Örneğin personel alõmõ 
uygulamasõyla Devlet sadece alõnan personelin maaşõ kadar yükümlülük altõna 
girmemektedir.  Kamunun bu tasarrufu ile ortaya; en az 3-4 kişinin sağlõk giderleri, 
eğitim giderleri, ömür boyu emekli maaşõ ödenmesi gibi pek çok taahhüt kalemi 
ortaya çõkmaktadõr. Kamunun bu şekilde taahhüt özelliği taşõyan tasarruflarõnda, 
sistemde bir taahhüt modülü olmadõğõ için,  ilgili yõllarõn bütçelerine yeterli ödeneğin 
konulabilmesini sağlayacak analizler yapõlamamaktadõr. 

! Mali Yõl süresince bir çok kez Maliye Bakanlõğõ tarafõndan tüm bakanlõklara 
ödenek tahsisatõ yapõlõr. İta Amiri kamu fonu harcamalarõnõ toplam tutarõn ödenek 
tahsisatõnõ geçmesi durumunda onaylamamalõdõr. Eğer bir harcama teklifi kendisinden 
önce verilmiş olan taahhüt tutarõ ve o güne dek yapõlan harcamalarla toplandõğõ zaman 
söz konusu ödenek kalemi için o tarihte uygun olan ödeneğini aşõyorsa, harcama 
yapan birim ödeme işlemine devam etmeden önce ek ya da tamamlayõcõ ödenek 
arayõşõna gitmelidir. Ancak yukarõda bahsettiğimiz gibi uygulamada, girişilen 
taahhütlerle bütçe ödenekleri arasõnda ilişki kurulamadõğõ için, harcama tutarlarõnõn ve 
girişilen taahhütlerin toplam ödenek tahsisatõnõ aştõğõ görülmektedir. 

E. Nakit Planlamasõ 

! Ayrõntõlõ harcama programõ uygulamasõyla bütçe ödeneklerinin yõl içinde nasõl 
kullanõlacağõna (mevcut nakit projeksiyonlarõ dahilinde) kurumlarõn karar vermesi 
hedeflenmiştir. Bugünkü uygulamada yer alan üçer ve altõşar aylõk ayrõntõlõ harcama 
programõ uygulamasõ ekinde yeterli çalõşma ve raporlar yer almadõğõ için kapsamlõ bir 
çalõşma değildir. Ayrõntõlõ harcama programlarõ alternatifli olarak hazõrlanmamaktadõr. 
Ayrõca harcama programlarõ uygulamasõ bugünkü hali ile katõ bir uygulamadõr. 
Kurumlarõn bildirdikleri ayrõntõlõ harcama programlarõnda sözgelimi mevsimlik 
dalgalanmalar sebebiyle değişiklikler yapõlamamakta, ayrõntõlõ harcama programlarõ 
haricinde ödenek talep edilememektedir.  
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! Bütçenin hazõrlanmasõ sürecindeki hedefler ve makroekonomik politikalarla 
kurumlarõn hazõrladõğõ ayrõntõlõ harcama programlarõ arasõnda  yeterli ilişki 
kurulamamaktadõr. 

! Ayrõntõlõ harcama programlarõnõn vize edilmesinde nakit ve borçlanma 
projeksiyonlarõ yeterince dikkate alõnmamaktadõr. 

F. Bilgi Akõş Sistemleri 

! Bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ sõrasõnda karar alma süreçlerinin 
etkinliğinin sağlanabilmesi için yoğun bir şekilde bilgisayar teknolojilerinin 
kullanõldõğõ bir enformasyon sistemi oluşturulmalõdõr. 

! İta Amirlerinin (başlangõç ödenekleri, serbest bõrakõlan ödenekler ve eldeki 
nakit miktarõna bağlõ olarak) toplam mali sõnõrlar, kararlaştõrõlan harcamalar ve o güne 
dek verilen taahhütler hakkõnda bilgi sahibi olmadõklarõ görülmektedir. 

! İta Amirlerinin tüm ödenek kalemleri için vaat edilen gerçek harcama 
miktarõnõ, fon ödeneklerini ve belirli amaçlarla kendisine tahsis edilen taahhüt sõnõrõnõ 
belirleyebilmeleri için  gerekli olan ödenek defteri, kurumlarda tutulmamaktadõr.   

! Bütçenin uygulanmasõnda otomasyon ve enformasyon sistemlerinin 
kullanõlmamasõ nedeniyle sistem çok sayõda saymanlõk ve bütçe dairesi ile 
çalõşmaktadõr. Bu nedenle söz konusu dairelerin gerçekte ne derece önemli ve etkin 
olduğuna dair bir analiz bile yapõlamamaktadõr. Çok sayõda bütçe dairesi başkanlõğõ ve 
saymanlõğõn prosedüre müdahale etmesi sistemin etkinliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

3.3.1.7 BÜTÇE UYGULAMASININ MUHASEBE, RAPORLAMA VE KOD YAPISI 

3.1.2.3.1 Muhasebe Sistemleri 

Geçmişte, ulusal ekonomide hükümetlerin rollerinin küçük olduğu dönemlerde, 
ekonominin yönetimi için bilgi ihtiyacõ oldukça basitti. Geleneksel Devlet muhasebe 
sistemleri (bütçe odaklõ ve nakit esaslõ) faydalõ bilgi kaynaklarõna sahiptirler. Politika 
hedefleri, ödeneklerin kullanõmõ ve yasal sorumluluk denetimi için faydalõ olan geleneksel 
Devlet muhasebe sistemleri, ödenekler, giderler, gelirler ve borçlar konusunda bilgi sağlarlar. 
Geleneksel Devlet muhasebe sistemlerinin en temel özelliği nakit esaslõ muhasebe sistemleri 
olmalarõdõr.  
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Nakit Esaslõ Muhasebe 
Nakit esaslõ muhasebe işlemlerden sağlanan hizmet ve faydalarõn ne zaman olduğuyla 

ilgilenmeksizin nakdin ödendiği veya alõndõğõ zamanla ilgilenir. Nakit esasõna göre, işlemler 
sadece nakit tahsil edildiğinde veya ödendiğinde hesaplara kaydedilir. Mal ve hizmetler 
(işçilik,mal alõmlarõ, nakliye vb.) bunlarõ temin edenlere bedelleri ödendiğinde tüketilmiş 
sayõlarak hesaplara alõnõrlar. Kullanõmlarõn ödeneklerden düşülmesi ödeme anõnda yapõlõr ve 
gelirler tahsil edildiklerinde kazanõlmõş sayõlarak hesaplara kaydedilirler. Mali sonuçlar, 
tahsilat ve ödeme arasõndaki fark bazõnda raporlanõr. Bilgiler fonlarõn kullanõldõğõ bir 
raporlama dönemi içindeki nakit tahsilatlar ve harcamalardan sağlanõr.  

Nakit esaslõ muhasebe, kamu sektörü birimlerinin muhasebe ve raporlanmasõ, harcama 
limitlerine (nakit) uygunluğun gösterilmesi, bütçeleme ve birimlerin sorumlu tutulmasõ için 
geleneksel bir temel oluşturmuştur.  Ancak nakit esasõ, Devletin mal varlõğõnõ, tahakkuk eden 
gelir ve giderleri, aktiflere yapõlan yatõrõmlar, Devlet yükümlülük ve borçlarõ, uzun vadeli 
varlõklarõn değerlenmesi, girişilen taahhütler, ödeneklerin gerçek anlamda kullanõlabilir kõsmõ, 
yarõ-mali nitelikli işlemler, ertelenen ödemeler, hazine garantileri ve vergi harcamalarõ gibi 
mali işlemleri kapsamaz ve kaydetmez. 

Nakit esasõ, Devlet hesaplarõnõ tutmak için kullanõlan en basit yaklaşõmdõr. Ancak 
temel olarak ödemeler üzerine yoğunlaştõğõ için mali yönetim için faydalõ olan çok az bilgiyi 
sağlar. Nakit esasõ birincil olarak fon denetimi ve sorumluluk tespiti amacõyla kullanõlõr. 
Harcama limitleri  ile uygunluk ve ekonomik etkinin (kõsa dönem) belirlenmesi anlamõnda 
avantajlarõ olduğu kabul edilmesine rağmen, yönetim ve finansman durumuyla ilgi kararlara 
katkõda bulunma yeteneği nakit kaynaklarla ilgili konularla sõnõrlandõrõlmõş olup fiziksel ve 
mali varlõklarõ ve yükümlülükleri dõşlamõştõr. Ne tutumluluk ve etkinlik anlamõnda bir 
performans değerlendirmesine ne de amaçlara ulaşõlõp ulaşõlmadõğõ konusunda bir 
değerlendirmeye tek başõna bir  temel sağlamaz. 

Nakit esasõ, yukarõda belirtildiği gibi, mali yõl içinde yapõlan ödemeler hakkõndaki 
bilgiyi sağlar. Ancak bu ödemeler yapõlmõş olan gerçek faaliyet (örneğin yapõlan ödeme 
aktiflere bir yatõrõm olabilir.) ve kullanõlan kaynaklarõn değerini göstermediği için gerçek 
manada gider sayõlmazlar. Dahasõ işlemler taahhüde girişildiği, hizmetin alõndõğõ zamana 
bakõlmaksõzõn nakden ödemeleri yapõldõğõnda kayda geçirildikleri için, nakit esasõ bir mali yõl 
sonunda bir idareye karşõ meydana gelen talepler konusunda bilgi sağlamaz.. 

Geleneksel muhasebe sistemleri bundan sonra da önemli olmaya devam edeceklerdir 
ancak etkin kamu mali yönetiminin bilgi ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmeleri ve koşullara uyum 
gösterebilmeleri açõsõndan, geleneksel muhasebe esaslarõnõn değişen ihtiyaçlarõ karşõlamak 
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için yeniden gözden geçirilmeleri ve şekillendirilmeleri gereklidir. Bu bağlamda geliştirilen 
yöntemlerden biri, nakit esasõnõn üzerine girişilen taahhütleri izleyen hesaplarõn eklendiği 
taahhüt esasõdõr. Mali işlemlerin kaydõnda taahhüt esasõ, nakit esasõ uygulamasõnõn bir adõm 
ilerisindeki bir gelişmedir. 

Taahhüt Esaslõ Muhasebe 

Taahhüt esasõna göre, mali işlemler hesaplara taahhüde girişildiğinde kaydedilirler. 
Taahhüt esasõ siparişleri verilmiş olan mal ve hizmetlere tahsis edilmiş ödenekleri gösterir. 
Böylece taahhütlerin kaydõ suretiyle ödenekleri aşan harcamalardan kaçõnõlmõş olunur. 
Sistem, harcama prosedürünün en başõnda daha bir taahhüde girişilirken, bütçe ödeneklerini 
kullanõlmasõ (veya bloke edilmesi) ve böylelikle ödenek üstü harcamanõn daha taahhüt 
aşamasõnda engellenmesi şeklinde çalõşõr.  

Taahhüt esasõnõn ödenek kontrolü ve mali sorumluluk açõlarõndan kullanõşlõlõğõ 
ortadadõr. Taahhüt esasõ girişilen taahhütlerle ilgili ek bilgi sağladõğõ için, nakit esasõna göre 
avantajlara sahiptir. Buna karşõn, etkin kamu mali yönetiminin gerektirdiği bilgi talebinin, 
ödeneklerin kullanõmõ ve gerçek giderlerle sõnõrlõ olmadõğõ bir gerçektir. Etkin kamu mali 
yönetiminin talep ettiği bilgiyi sağlamasõ gereken Devlet muhasebesinin üreteceği bilginin, 
kamu mali yönetiminin karar süreçlerinde kullanacağõ diğer önemli unsurlarõ da kapsamasõ 
gereklidir. Taahhüt esasõ kullanõlarak, mali bilginin kapsamõ, ödeneklere karşõ girişilen 
taahhütler ortaya konulduğu için kõsmen genişletilebilir. Ancak, bu bilgi, taahhüt esasõnda 
yükümlülükler kaydedilmedikleri için, hala yetersiz ve eksiktir. Buna karşõn taahhüt esasõ 
sadece girişilen taahhütleri ve sonradan yapõlan ödemeleri gösterir. Çeşitli kamu hizmetlerinin 
maliyetlerini doğru bir şekilde ölçmez.  

Ulusal politika tercihleri, devlet program ve faaliyetlerinin yönetimi ve bunlarõn 
sonuçlarõnõn hesaplanmasõ açõlarõndan günümüzde çok daha fazla ek bilgiye gerek duyulduğu 
bir gerçektir. Her durumda, mali enformasyon, kolayca anlaşõlan bir şekilde eksiksiz bilgiyi 
sağlamalõdõr. Politika oluşturma amacõ ile bilgi ihtiyacõ; milli gelir, tüketim, tasarruflar, 
yatõrõm ve mali dengeler gibi makroekonomik değişkenlerle ilgili olarak talep edilir. Yönetim 
amaçlõ olarak bilgi; alternatif finans kaynaklarõ, bunlarõn ulusal ekonomi üzerindeki etkileri, 
nakit dengeleri ve yönetimi, kamu giderlerinin sektörel ve bölgesel dağõlõmõ gibi konularda 
gereklidir. Devlet program ve faaliyetlerinin etkin yönetimi için ise bunlara ek olarak; 
maliyetlerin, karlarõn, çõktõlarõn ve verimliliğin başarõ derecelerinin belirlenmesine olanak 
verecek ölçülere gereksinim vardõr. Benzer şekilde yasama organõna hesap verilebilirlik 
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fikrindeki yeni gelişmeler sonucunda; performans tahmini, devlet programlarõnõn etkinliği, 
verimliliği ve ekonomikliği konularõnda gittikçe artan veri ihtiyaçlarõ ortaya çõkmaktadõr. 

Ulusal ekonominin yönetimi nedeniyle değişen bilgi gereksinimleri, işlemlere ait 
bilgiler, istatistiksel bilgiler ve mali bilgiler gibi farklõ türden bilgilerdir. Ulusal seviyede, 
bilgiler farklõ kaynaklardan sağlanõr. Örneğin Merkez Bankasõ parasal işlemler konusunda, 
Devlet İstatistik Enstitüsü geniş bir konu yelpazesi üzerinde, Maliye Bakanlõğõ, Hazine ve 
DPT mali konularda bilgi sağlarlar. Ancak örneklemeye dayanmayan, liste, tablo ve cetveller 
gibi tek taraflõ kayõt sistemlerinin hata risklerini taşõmayan ve öngörü yöntemleri ile 
hazõrlanmayan bilgi muhasebe sisteminden üretilen bilgidir. Dolayõsõyla devlet faaliyetleri 
konusunda önceden belirlenmiş  standartlarda, çift taraflõ kayõt tutarlõlõğõnda, kesin ve 
analizlere elverişli bilgi devlet muhasebe sistemlerinden üretilmelidir. Gelişen ekonomilerin 
yönetimi nedeniyle değişen bilgi ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda devlet muhasebe sistemleri en 
önemli kaynaktõr ve bu nedenle de devlet muhasebe sistemlerinin değişen bilgi ihtiyacõnõ 
karşõlayacak şekil ve esaslarda oluşturulmalarõ bir zorunluluktur. 

Bu zorunluluğun bir sonucu olarak, "Kamu sektörü atmosferine uygulanabilir belirli 
performans ve sorumluluk gereklerini sağlayan ve kullanõcõlarõ tatmin eden en uygun 
muhasebe ve raporlama çerçevesi nedir?" sorusu ele alõnarak, kamu sektörünün özel şartlarõna 
göre muhasebe ve mali raporlamanõn biçimlendirilmesi amaçlanmaktadõr. Bu bağlamda, 
ortaya çõkan tahakkuk muhasebesi, gelişmiş kamu yönetimi ve kamu sektörü performansõna  
ilgi çekmek ve katkõda bulunmak bakõmõndan bir başlangõçtõr. 

Tahakkuk Esaslõ Muhasebe 

Tahakkuk muhasebesi, nakdin ne zaman ödendiği veya alõndõğõna bakmaksõzõn 
işlemin veya olayõn ne zaman olduğuyla ilgilenir. Bu muhasebe sistemi, bir dönem boyunca 
oluşan maliyetlerle kazanõlan faydalarõ, gelirlerle birlikte mallarõ veya sağlanan hizmetlerin 
karşõlaştõrõlmasõnõ amaçlar. Bu işlemler, nakit işlemlerinden bağõmsõz olarak yapõlabileceği 
gibi birlikte de yapõlabilir. Tahakkuk muhasebesinin unsurlarõ ve raporlama usulü, tahsil 
edilip edilmediğine bakmaksõzõn tahakkuk eden gelirleri; bir ödemede bulunulup 
bulunulmadõğõna bakõlmaksõzõn bir dönem boyunca tüketilen hizmetleri ve mallarõ içeren 
harcamalarõ; gelecekte elde edilmesi beklenen ve geçmişteki olaylar sonucunda oluşan bir 
birimin kontrolündeki kaynaklarõ temsil eden varlõklarõ; birimin ekonomik anlamda kaynak 
çõkõşõ yaratacak mahiyetteki geçmiş anlaşmalarõndan kaynaklanan yükümlülükleri; bütün 
yükümlülükler düşüldükten sonra kalan varlõklar üzerinde birimin haklarõnõ temsil eden öz 
kaynaklarõ kapsar. 
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Gelirler ile giderler arasõndaki ilişki sağlanan hizmetin net maliyetinin  belirlenmesine 
imkan sağlar. Gelir ve giderlerin gerçekleşmesi ile nakit işlemleri arasõndaki zamanlama 
farklarõ, meydana geldikleri dönemlerde gelir ve gider olarak kapitalize edilen varlõklarda 
(gelecekteki ekonomik faydalar) ve yükümlülüklerde (gelecekteki ekonomik fayda çõkõşõ) 
artõş yaratõr. Bunlarõn en yaygõn olanõ sermaye varlõklarõnõn kullanõmõndan doğan amortisman 
tahakkuklarõdõr. Varlõklar ve yükümlülükler arasõndaki ilişki bir birimin mali durumunun 
belirlenmesini mümkün kõlar.  

Tahakkuk esaslõ muhasebe, etkin kamu mali yönetimi için çok çeşitli mali veriyi 
üretir. Yapõlan nakit ödemeler, harcama yetkisi serbest bõrakõlan ödeneklere ilişkin olarak 
kullanõma hazõr ödenekler, Devlet hizmetleri için sağlanan varlõklar, tahakkuk etmiş borçlar, 
verilen sürede yerine getirilmiş program ve faaliyetlerin tahakkuk eden maliyetleri 
konularõnda gerekli bilgiyi sağlar. 

Tahakkuk muhasebesinin kamu sektöründeki ticari teşebbüsler için uygunluğu herkes 
tarafõndan genel olarak kabul edilmiştir. Temel olarak tahakkuk esaslõ muhasebenin, değişen 
yönetim anlayõşõ ve bilgi ihtiyacõnõn zorunlu bir sonucu olarak, kamu sektörünün tamamõ için 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Ancak, kamu sektörünün bütçeye bağõmlõ temel unsurlarõna 
tahakkuk  muhasebesi uygulanmasõnõn faydalarõ konusunda daha az bir fikir birliği vardõr. Bu 
konuya getirilen eleştirileri şöyle özetlemek mümkündür; 

• Kamu sektöründe kar genel olarak ne  bir hedeftir ne de temel kamu sektörü 
faaliyetleri için bir performans ölçüsüdür, hedef daha ziyade mal ve hizmetlerin 
hükümet politikasõna uyumlu bir şekilde  sağlanmasõdõr.  

• Kamu geliri (en azõndan çoğu) satõşlardan değil ödeneklerden ve vergileme 
gücünün kullanõlmasõndan gelir. 

• Kamu sektörü faaliyetlerinin mevcut yaşama kabiliyeti ve borç ödeme iktidarõ 
birimin veya servisin kazanç elde etmesinden ziyade hükümetin fon desteğini 
devam ettirme isteğine bağlõdõr. 

• İlerde karşõlaşõlabilecek güçlükler bu faaliyetlerin mali yapõsõna değil, daha ziyade 
programlarõn ve faaliyetlerin hükümet tarafõndan belirlenen politika hedeflerinin 
karşõlanmasõndaki başarõsõna bağlõdõr. 

• Birimlere kendi adõna varlõklarõnõ satma yada alma izni verilmeyebileceği gibi 
kendi faaliyetlerinin doğasõnõ değiştirme özgürlüğüne de sahip değildirler. 
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Öyle ise performansõn, bu bağlamda, başarõ ya da başarõsõzlõğõn mali testlerle 
ölçülmesinden ziyade daha geniş kriterlere göre değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda, kamu 
sektöründeki muhasebe sistemlerinin en önemli hedefi, nakit harcamalarõn yasal sõnõrlara 
uygunluğunu kontrol olarak görülmekte, nakit esaslõ ve bütçe odaklõ muhasebe sistemlerinin 
devletin bütçeye bağõmlõ temel ihtiyaçlarõnõ karşõlayabileceği düşünülmektedir. Bunun sonucu 
olarak da kamu muhasebesi alanõnda, tahakkuk esasõna göre, bütçe muhasebesine ve  nakit 
esasõna daha yakõn ara formüller ortaya çõkmõştõr. 

Buraya kadar yapõlan açõklamalarda da anlaşõlabileceği gibi, kamu kesiminde 
uygulanacak muhasebe sistemlerinin seçiminde, bir ucunda nakit esaslõ muhasebenin, diğer 
ucunda ise tahakkuk esaslõ muhasebenin yer aldõğõ bir düzlem üzerinde hareket edilmektedir. 
Bununla birlikte, bu uç noktalar arasõnda bir birimin muhasebe ve  raporlama hedeflerini en 
iyi şekilde karşõlamak üzere tam nakit veya tam tahakkuk sistemlerini uyarlamak için 
uygulanabilir pek çok düzenleme vardõr. Bu adaptasyonlar, değiştirilmiş nakit ve değiştirilmiş 
tahakkuk esaslarõ olarak ortaya çõkmõştõr.  

Değiştirilmiş Nakit Esaslõ Muhasebe 

Bu esasõn genel olarak çalõşma şekli aynen nakit esaslõ muhasebe ve raporlamada 
olduğu gibidir. İşlemleri ve olaylarõ elde edildikleri veya hak edildikleri zamana bakmaksõzõn 
nakden tahsil veya ödeme sõrasõnda kaydeder. Nakden yapõlan tahsilat ve ödeme, gelir ve 
giderler eşit olacağõndan raporlama gelir ve gider ile aralarõndaki fark bazõndadõr. Bu esasta 
nakit esasõnda olduğu gibi varlõklarõ, yükümlülükleri, borçlarõ ve alacaklarõ muhasebe 
sisteminde izlemez. Bu esasõn nakit esasõndan ayrõlan tarafõ, hesaplarõn mali yõl sonrasõ aşağõ 
yukarõ bir ay açõk tutulmasõdõr. (mahsup dönemi) Bu dönem içerisinde önceki döneme ait olan 
işlemler, ödeneklerinin de mahsup dönemine aktarõlmõş olmasõ şartõyla, gerçekleşen giderler 
ve faturalar kabul edilir. Yine önceki dönemden kaynaklanan tahsiller kabul edilir. Mahsup 
dönemi süresince olan fakat önceki dönemden kaynaklanan tahsil ve ödemeler, önceki 
raporlama döneminin tahsil ve ödemeleri olarak kaydedilir. Önceki raporlama döneminden 
kaynaklandõğõ için mahsup döneminde hesaplara alõnmõş olan yeni dönemin başõndaki nakit 
akõmlarõ, yeni dönem kayõtlarõndan düşülürler. Bu esasta raporlamaya temel teşkil eden mali 
tablo nakit akõm tablosudur. Bu esasta genel olarak, dönemsellik ilkesi dõşõnda, nakit esasõnõn 
bütün zaaflarõnõ bünyesinde taşõr. 

Değiştirilmiş Tahakkuk Esasõ 

Bu esas muhasebe proseslerinin çeşitli aşamalarõndaki işlemleri kaydetmek için nakit 
ve tahakkuk esaslarõnõn bir karõşõmõnõ kullanõr. Genel olarak bu esasta, olaylar ve işlemler 
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nakden ödeme ve tahsil etmeden ziyade meydana geldiklerinde kayda geçirilirler. 
Değiştirilmiş tahakkuk esasõ ile kaydedilen unsurlar mali varlõklar, borçlar, net mal varlõklarõ, 
net mali yükümlülükler,gelir ve giderlerdir. 

Bu esasta alacak ve borçlarõ kayda geçirmek için belli dönemlerde hesap ayarlamalarõ 
(yansõtma) yapõlõr. Hesaplarõn konsolidasyonu sürecinde nakit ve tahakkuk hesaplarõ 
birbirleriyle uyumlu hale getirilirler. Bu esasa göre, işlemler nakit esasõna göre kaydedilirler 
ve borçlarõ, alacaklarõ, varlõk ve yükümlülükleri  tahakkuk esasõna göre kaydetmek için belli 
dönemlerde hesap ayarlamalarõ (yansõtma) yapõlõr. Bu ayarlamalar, mali durumu daha yeterli 
şekilde açõklayan periyodik mali tablolarõn hazõrlanmasõna imkan verecek şekilde anlõk, 
günlük, 15 günlük veya aylõk olarak yapõlabilir. Böyle bir sistem gerçekte modern kamu mali 
yönetiminin ihtiyaçlarõnõ önemli ölçüde karşõlar. 

Mali işlemleri kaydetmede değiştirilmiş tahakkuk esasõnõn alternatif bir uygulama 
şekli daha vardõr. Bu usulde giderler ve borçlar tahakkuk ettiğinde yani tahakkuk esasõna göre 
kaydedilirler. Gelirler ise tahsil edildiklerinde yani nakit esasõna göre kaydedilirler. Bu karma 
esas, işlemleri bakanlõklar, belediyeler gibi faaliyetleri esas itibariyle genel bütçeden finanse 
edilen, kamuya bedelsiz hizmet veren kamu kuruluşlarõ için önerilir. Bu önermenin dayanağõ, 
bu kuruluşlarda kesin tahsil edilebilecek gelir tutarlarõ önceden bilinmediğinden bu tutarlarõn 
tahakkuk esasõna göre kayõtlara alõnmalarõ güvenli olmadõğõdõr. Bu usulde giderler ve gelirler 
arasõnda kayõt esasõ yönünden homojenlik yoktur. Pratik avantajõ ihtiyatlõlõk ve tutuculuktur. 
Bu usul özellikle, faktör çeşitliliği nedeniyle gelirin çoğu zaman toplanamaz olduğu yerlerde, 
merkezi yönetim seviyesindeki muhasebede kullanõşlõdõr. Buralarda ihtiyatlõ ve tutucu 
davranõş yanlõş mali sonuçlarõn ortaya çõkmasõnõ önlemek açõsõndan yardõmcõ olabilir.  

Değiştirilmiş tahakkuk esasõ;  

• Nakit esasõnõn bilgi üretmedeki zaaflarõnõ taşõmaz.  

• Taahhütleri kaydetmesinin yanõ sõra yükümlülükleri de kayõt altõna aldõğõ için 
taahhüt esasõndan daha ileri bir adõmdõr.  

• Değiştirilmiş nakit esasõnõn, nakit esasõndan devraldõğõ bilgi üretme zaaflarõnõ 
taşõmaz, yükümlülükler tahakkuk ettiklerinde kayõt altõna alõndõklarõndan, bu 
esasta dönemsellik ilkesini sağlayabilmek için mahsup dönemine ihtiyaç 
duyulmaz. 

• Tahakkuk esasõnõn bütçe odaklõ olmamasõ nedeniyle, bütçeyi tahakkuk esasõna 
göre daha etkin olarak izler. 
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• Bütçe ödeneklerine uygunluk ve sorumluluk denetimi için daha uygundur. 

• Etkinlik ve performans denetiminin gerektirdiği maliyet muhasebesi unsurlarõna 
uyumludur. 

• Tahakkuk esasõnõn varlõk, yükümlülük, taahhütler, yarõ mali işlemler ve borçlar 
konusunda ürettiği bilgilere bu esasta da ulaşõlabilir. 

• Tahakkuk esasõna göre uygulanmasõ daha kolaydõr. Dolayõsõyla nakit esaslõ bir 
muhasebenin kõsa dönemde iyileştirilmesinde, tahakkuk esasõna göre  
yapõlabilirliği daha yüksektir.  

• Bu esasõ destekleyen bir başka görüş ise, tahakkuk esasõna göre gelir kaydetmenin, 
borç ödemelerinde gelir rakamlarõnõn sürekli değişmesi nedeniyle yanlõş sonuçlar 
getirdiği ve özellikle nakit akõmlarõnõ belirleme ve planlama için nakit esasõna göre 
gelir kaydetmenin avantajlõ olduğudur.  

Sonuç olarak, seçilen kesin muhasebe metodu veya bunun tam tahakkuk ve tam nakit 
uç  noktalarõ arasõndaki pozisyonu ne olursa olsun, her muhasebe ve raporlama sisteminin 
başlõca amacõnõn, kaynak sorumluluğu ihtiyacõnõn en iyi şekilde karşõlanmasõ yanõnda karar 
mekanizmalarõ için faydalõ bilgilerin sağlanmasõ olduğu konusu unutulmamalõdõr. 

3.1.2.3.2 Bütçenin Muhasebe ve Raporlama Yapõsõ 

Bütçe uygulamasõna ait mali raporlama, bütçenin son aşama uygulayõcõsõ olan 
saymanlõklar aracõlõğõyla oluşturulmaktadõr. Saymanlõklar bütçenin uygulanmasõnda 
kendilerine ulaşan harcama taleplerini, her türlü mali işlemleri ve yaptõklarõ ödemeleri Devlet 
Muhasebesi Sistemi aracõlõğõyla hesap ve defterlere kaydederler. Saymanlõklarda toplanan 
bilgilerin en alt detayda kaynağõ TMVE ve SİF belgeleridir. Bu belgelerde yapõlan işlem ile 
ilgili bilgilerin yanõsõra işlemin bütçe yönü ve Devlet Muhasebe Sisteminde kaydedileceği 
tutar ve hesaplar da yer almaktadõr. Türkiye genelindeki tüm saymanlõklarda muhasebe 
disiplini içerisinde günlük olarak kaydedilen bu bilgilerden ay sonlarõnda saymanlõklara ait 
yerel raporlar oluşturulur. Saymanlõklarõn aylõk raporlarõnõn Muhasebat Genel Müdürlüğünde 
birleştirilmesiyle de merkezi raporlar oluşturulur. 

Türk Devlet Muhasebe Sistemi 

İlgili bölümde ifade edildiği üzere muhasebe sistemleri, nakit esasõndan başlayarak 
tahakkuk esasõna kadar uzanan bir süreç üzerinde yer alõrlar. Söz konusu süreç üzerinde gerek 
iki temel esasõn karõşõmõ olan gerekse farklõ esaslarõ içeren noktalar vardõr.  
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Şekil 6 
Devlet Muhasebe Sisteminin Yeri 

 

 
1990 yõlõnda yapõlan en son düzenlemeden sonra Türk Devlet Muhasebe Sistemi, bazõ 

tahakkuk unsurlarõnõ ve mahsup dönemi uygulamasõnõ içermesi sebebiyle, söz konusu süreçte 
değiştirilmiş nakit esasõ ile değiştirilmiş tahakkuk esasõ arasõnda bir yerde yer almaktadõr. 

Türk Devlet muhasebe sisteminde işlemler nakit esasõna göre, bütçe odaklõ olarak  
kaydedilmekle birlikte, mali yõlõn bitiminden sonra belli bir dönem (mahsup dönemi) daha 
hesaplar açõk tutularak bir önceki yõlõn bütçesi ile ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesine 
devam edilmektedir. Bunun yanõ sõra nakit esaslõ bir muhasebede izlenmeyen bazõ 
yükümlülükler (emanetler, nakit yaratmayan borçlar gibi) ve varlõklar (iştirakler, ikrazlar, 
bütçe dõşõ sermaye oluşumlarõ gibi) Türk Devlet Muhasebe Sisteminde kayõt altõna 
alõnmaktadõr. Bu özellikleri ile mevcut muhasebe sistemini değiştirilmiş nakit esasõ ile 
değiştirilmiş tahakkuk esasõ arasõnda bir sistem olarak tanõmlamak gereklidir. 

3.1.2.3.3 Bütçenin Muhasebe ve Raporlanmasõ Sürecinde Karşõlaşõlan Temel Sorunlar 

Yukarõda yapõlan açõklamamalar çerçevesinde bütçenin muhasebe ve raporlamasõnda 
karşõlaşõlan temel sorunlar şu şekilde sõralanabilir.  

• Devlet muhasebe sistemi bütçeye odaklanmõştõr. Dolayõsõyla sadece bütçenin 
kavradõğõ işlemleri muhasebeleştirmekte, bütçe dõşõnda kalan kamu faaliyetlerini 
izlememektedir.  

• Mevcut muhasebe sistemi, alõnan mal veya yaptõrõlan hizmet karşõlõğõ doğmuş 
olan bir devlet borcunun gerçekleştiğinde değil, nakden veya hesaben ödendiğinde 
bütçeye gider, gelirlerinde nakden veya hesaben tahsil edildiğinde bütçeye gelir 
yazõlmasõ anlamõna gelen nakit esasõna dayanmaktadõr. İlgili bölümde de açõklandõğõ 
üzere nakit esasõna dayanan muhasebe sisteminde devletin varlõklarõ ve sorumluluklarõ 
ile ilgili bilgiler tam ve zamanõnda kayõt altõna alõnamamaktadõr. 

 

NAKİT ESASI
DEĞİŞTİRLMİŞ
 NAKİT ESASITAAHHÜT ESASI

DEĞİŞTİRLMİŞ
 TAHAKKUK ESASI

TAHAKKUK ESASI

DEVLET
MUHASEBE
SİSTEMİ
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• Devlet muhasebe sistemi kapsam itibariyle dardõr. 01.01.1990 tarihinden 
itibaren uygulanõlmaya başlanõlan Devlet Muhasebesi Yönetmeliği genel bütçeli 
daireler ile özel mevzuatlarõndaki hükümler saklõ kalmak üzere katma bütçeli idareleri 
kapsamaktadõr. Oysa, kamu kesiminde belediyeler, özel idareler, fonlar, sosyal 
güvenlik kuruluşlarõ gibi ellerinde mali kaynak tutan ve kullanan kurumlar da 
bulunmaktadõr. Bunlarõn varlõklarõnõ ve sorumluluklarõnõ dõşarõda bõrakarak elde edilen 
veriler, milli ekonominin planlanmasõ ve ekonomi politikalarõnõn hazõrlanõp 
uygulanmasõnda yeterli değildir. Ayrõca Devletin maddi duran varlõklarõnõn muhasebe 
dõşõ bõrakõlmasõ, bunlara yapõlan harcamalarõn yapõldõğõ yõl bütçesine gider yazõlmasõnõ 
gerektirmektedir. Ancak bir bütçe yõlõnda yapõlan bir bina gelecek bütçe yõllarõnda da 
kullanõlmaktadõr. Bunun maliyetinin sadece yapõldõğõ yõl bütçesinde gösterilmesi 
doğru bütçe uygulama ve faaliyet sonuçlarõna ulaşõlmasõnõ engellemektedir. Bu ise 
yõllar itibariyle muhasebe sisteminden elde edilen verilerin gerçek durumu 
yansõtmamasõ sonucunu doğurmaktadõr. 

• Kamuda muhasebe birliği yoktur. Mevcut muhasebe sisteminin genel bütçeli 
idareler ile katma bütçeli kuruluşlarõ kapsamasõ, bunlarõn dõşõnda kalan kurumlarõn 
kendi özel muhasebe sistemlerini oluşturmasõ sonucunu doğurmuştur. Böylelikle bu 
şekilde oluşan muhasebe sistemleri ile mevcut devlet muhasebe sistemi arasõndaki 
muhasebe esaslarõ ve defter ve belge düzenindeki farklõlõklar kamu kesiminin 
tamamõnda hesaplarõn konsolidasyonunu mümkün kõlmamaktadõr.  

• Devlet muhasebesi sistemi hesaplarõ sõnõflandõrmamaktadõr. Mevcut muhasebe 
sisteminde hesaplar sistemli bir kodlamaya sahip değildir. Zaman ayõrõcõ hesaplar 
yoktur. Hesaplar niteliklerine göre sõnõflandõrmaya tabi tutulmamõştõr. Hesaplarõn 
nitelikleri ve taşõdõklarõ anlamlar sadece bu konuda uzmanlaşmõş kişiler tarafõndan 
anlaşõlabilmektedir. Bu nedenle mevcut muhasebe sisteminden anlamlõ mali raporlar 
üretmek zordur. Üretilen raporlarõn önceden belirlenmiş bir standartta olmasõ ise 
hemen hemen imkansõzdõr. Bu nedenle mevcut muhasebe sisteminden tüm 
kullanõcõlarõn anlayabileceği ve yorumlayabileceği mali raporlar ve bilgiler 
üretilememekte ve Devlet Muhasebesi bir uzmanlõk alanõ olarak kalmaya devam 
etmektedir. 

• Devlet muhasebe sistemi tam süreklilik göstermemektedir. Süreklilik temel 
muhasebe ilkelerinden biridir. Mevcut muhasebe sisteminde faaliyet ve bütçe 
uygulamalarõ ait olduklarõ yõlda kalmaktadõrlar. Devletin likit değerleri olan varlõklarõ, 
borçlarõ ve alacaklarõ gibi değerler yeni mali yõla aktarõlmamaktadõr. Devletin faaliyet 
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ve bütçe uygulamasõnõn sonuçlarõ ileriki yõllara taşõnamamaktadõr. Bu da mevcut 
Devlet muhasebesinin sürekliliğini ve bu muhasebeden üretilen raporlarõn 
karşõlaştõrõlabilir olma özelliğini ortadan kaldõrmaktadõr.  

• Devlet muhasebe sistemi yeteri kadar detay göstermemektedir. Gerek kodlama 
sistemi ve gerekse tam otomasyona geçilmemiş olmasõndan dolayõ mevcut muhasebe 
sistemi detaylõ bilgi üretmeye elverişli değildir. Hesaplar alt hesaplara ayrõlmamõştõr. 
Dolayõsõyla, bir hesabõn içindeki farklõ ve ayrõntõlõ bilgiler ayrõştõrõlamamakta ve 
muhasebe sistemi tarafõndan gösterilip raporlanamamaktadõr. Mevcut sistemin üzerine 
odaklandõğõ bütçe gelir ve giderlerinin ayrõntõsõ bile belli bir düzeyden sonra muhasebe 
dõşõnda kalmaktadõr. Gerekli bilgiler muhasebe dõşõ çalõşmalarla elde edilmektedir. Bu 
da çift taraflõ kayõt sisteminin doğruluğundan ve muhasebe tutarlõlõğõndan 
uzaklaşõlmasõ demektir. 

• Devlet muhasebe sistemi bu hali ile raporlamaya ve sonuç üretmeye elverişli 
değildir. Mevcut Devlet Muhasebe sistemi yukarõda belirtilen sorunlar nedeniyle, 
genel ve katma bütçelere ait işlemleri kavramakta ve sadece bütçe uygulama 
sonuçlarõna ilişkin, muhasebe dõşõ işlemlerle hazõrlanabilen cetveller şeklinde bilgiler 
üretebilmektedir. Hesap planõ itibariyle raporlamaya elverişli değildir. Bilanço, nakit 
akõm tablosu, faaliyet sonuçlarõ tablosu, bütçe uygulama sonuçlarõ tablosu gibi kamu 
kesimini kapsayan mali raporlar düzenlenememektedir.  

• Bütçe uygulamalarõnõn ve diğer mali işlemlerin nakit esasõna (esas olarak 
değiştirilmiş nakitle değiştirilmiş tahakkuk arasõnda bir sistemdir.) dayanan bir devlet 
muhasebe sisteminde kaydedilmesi, mali raporlama açõsõndan önem taşõyan, pek çok 
bilginin kaydedilememesine ve kaybolmasõna neden olmaktadõr. 

• Devletin tüm mali yapõsõnõ kapsamayan, bütçe amaçlõ bu muhasebe sistemi ile 
çağdaş anlamda mali raporlar üretilmesi olanaklõ değildir.  

• Sistemin ürettiği yerel raporlar mali rapor özelliği taşõmamaktadõr. Mali 
projeksiyonlarda kullanõlabilme, karşõlaştõrõlabilir olma ve muhasebe tutarlõlõğõndan 
uzak olan raporlar, cetvel veya tablo olmaktan ileriye gidememektedir. 

• Devlet muhasebe sisteminden üretilen merkezi raporlar birleştirilmiş cetvel ve 
tablolar manzumesi olarak kalmaktadõr. Devletin bütçe uygulama sonuçlarõnõn 
hesabõnõ verdiği hazine genel hesabõ ve kesin hesap kanunu da benzer şekilde mali 
rapor özelliği taşõmadõğõ gibi, plan bütçe komisyonunda ve genel kurulda yeni mali yõl 
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bütçesi ile birlikte görüşüldüğünden yaklaşõk on beş dakika içinde oylanarak kabul 
edilmekte ve böylelikle etkinliğini tamamen kaybetmektedir. 

• Kullanõlan hesap planõndaki pek çok hesap muhasebe anlamõnda özelliğini 
yitirmiş, niteliği itibariyle farklõ işlemler (bilanço karakterli, sonuç hesabõ karakterli ya 
da nazõm karakterli) aynõ hesaplara kaydedilir olmuştur.  

• Özellikle borç hesaplarõnda kendisini gösteren bu durumun nedenleri, devlet 
borçlarõnõn bir kõsmõnõn bütçe dõşõnda izlenmesi ve gelişen borçlanma 
enstrümanlarõnõn getirdiği muhasebe ihtiyaçlarõna nakit esaslõ bir muhasebenin cevap 
verememesidir. 

• Devletin mal varlõğõ bu muhasebe sisteminde kavranamamakta ve dolayõsõyla 
da raporlanamamaktadõr. 

• Yarõ mali nitelikteki işlemlerin çoğu muhasebe sisteminin dõşõnda 
gerçekleşmekte, sistemin  kaydettikleri ise hesaplarõn niteliklerine uygun 
kullanõlmamasõ sonucunda oluşan torba hesaplarõn içinde kaybolup gitmektedir. 
Böylelikle yarõ mali nitelikteki işlemler raporlanamamaktadõr. 

• Devletin mali işlemlerinin kaydedildiği ve dolayõsõyla mali raporlarõn üretildiği 
bu muhasebe sistemi girişilen taahhütleri kaydetmediği, nakit yaratmayan akõmlarõ 
nakit yaratan akõmlardan ayõramadõğõ, bekleyen harcamalarõ gösteremediği için 
ödenek ve nakit projeksiyonlarõ yapõlmasõna uygun değildir. 

• Muhasebe sisteminin yetersizlikleri raporlama ile muhasebe arasõnda olmasõ 
gereken ilişkiyi yani �doğru ve tutarlõ rapor muhasebeden üretilir� ilkesini bozmuş 
yetersiz olduklarõ açõk olan mevcut raporlarõn bile büyük bir kõsmõ muhasebe dõşõndaki 
kayõt yöntemleri ve veri tabanlarõ ile üretilir olmuştur. 

• Bütçe uygulanmasõnõn muhasebesi ve hem yerel düzeyde hem de merkezi 
düzeyde raporlanmasõ genellikle elle gerçekleştirilen işlemlerle yürütülmektedir. 
Sõnõrlõ düzeyde kullanõlan bilgisayar sistemleri de tam otomasyon özelliğine sahip 
değildir. Bilgisayar sisteminde üretilen bilgilerin konsolidasyonunda yine elle bilgi 
girişi ve kontroller yapõlmasõ gerekmektedir. Bu da bilginin doğruluğunu ve hõzõnõ 
olumsuz yönde etkilemektedir.  Merkezi raporlamanõn temelini oluşturan Kamu 
Hesaplarõ Bülteni ait olduğu ayõn 1 inde gerçekleşen bir işlemi 50 gün sonra 
raporlamaktadõr. 
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• Yönetici doğru kararlar alabilmek için bilgiye en kõsa sürede ulaşabilmelidir. 
İyi ve etkin bir yönetim için 50 gün gecikme ile sağlanan enformasyon yeterli değildir.  

3.1.2.3.4 Bütçenin Kod Yapõsõ 

Bütçe Sistemimizde Kodlama 

Bütçenin kodlamasõ ihtiyacõ, devlet faaliyetleri ile bu faaliyetlerin milli ekonominin 
geneli veya bölümleri üzerindeki etkisinin analizi için gerekmektedir. Bu açõdan bütçe 
kodlamasõ, devletin faaliyetlerinin sonuçlarõnõ ölçmek, izlemek, analiz etmek, ülkeler ve 
dönemler arasõ karşõlaştõrmalar yapmak amacõnõ hizmet eder. Bütçe kodlamasõ, mali (gelir, 
gider, açõk, finansman ) işlemleri  ve kamu politikalarõnõn sonuçlarõnõ kapsar. Devletin piyasa 
şartlarõndaki üretimi ile ayni işlemleri ve para otoritelerinin işlemlerini kapsamaz. Bütçe 
sõnõflandõrmasõnõn verileri, milli gelir hesaplarõnõn en güvenilir girdisi olarak 
kullanõlabilmelidir. Bunun için bütçe sõnõflandõrmasõ, milli gelir hesaplarõnõn derlenmesinde 
kullanõlan yöntemleri ve sõnõflandõrmalarõ izleyebilmelidir.  

Mevcut bütçe kodlamasõ 

01-999: Daire kodlarõ, 01-99: Kurum kodlarõ, 101-999: Program kodlarõ, 01-99 Alt 
programlar, 1-3 Ödenek türü, 001-999: Faaliyet kodlarõ, 100-900: Harcama kalemi. 

3.1.2.3.5 Mevcut bütçe kodlamasõnda Karşõlaşõlan Temel Sorunlar  

Bu sorunlar  dört ana gruba ayrõlarak ele alõnabilir;  

A. Sõnõflandõrma Problemleri  

# Sõnõflandõrma sistematiği kaybedilmiştir. Kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik 
kodlar arasõ geçişmeler yaygõndõr. Kodlamanõn alt gruplarõ içerisinde de 
geçişmeler yaşanmaktadõr.  

# Sõnõflandõrmanõn olmasõ gereken standartlarõ korunmamõştõr. Bu erozyon, 
özellikle fonksiyonel sõnõflandõrma ve harcama kalemi sõnõflandõrmasõnda 
yaygõndõr. 

# Sõnõflandõrma ülkenin mali, ekonomik ve idari gelişmesi ile mali mevzuat 
değişikliklerini izleyerek geliştirilememiştir.  

B. Kod Yapõsõnõn Problemleri: 

# Kod yapõsõ, sağlõklõ bilgi sağlayacak niteliklerini yitirmiştir. 

# Kod yapõsõ içerisinde fonksiyonel ve ekonomik kodlar iç içe yer almaktadõr. 
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# Kod büyüklükleri sõnõflandõrma ile uyumlu düzenlenmemiştir. Örneğin 999 
adet harcama kalemi oluşturmak mümkün iken yalnõzca 10 harcama kalemi 
kullanõlmaktadõr. 

# Kurumsal kodlama oldukça yetersizdir. 

C. Uygulama problemleri: 

# Fonksiyonel kodlamada ortak kod kullanõmõ yoktur. Aynõ kodlar, değişik 
kurumlarda değişik hizmet programlarõnõ ifade etmektedir.  

# Kodlarõn kullanõmõ zaman içinde giderek daraltõlmõştõr. 

# Mali mevzuatõn oluşturulmasõnda kodlama ve sõnõflandõrma standartlarõ 
korunmamõştõr. 

# Hizmet ve maliyet analizlerine yöntemler giderek zaafa uğramõştõr. 

D. Altyapõ Problemleri: 

# Teknik altyapõ, ortaya çõkan ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilememiştir. Özellikle 
teknolojik gelişme ihtiyacõn oldukça gerisinde kalmõştõr. 

# Yeterli sayõda nitelikli personel istihdamõnõ sağlamak mümkün olamamõştõr. 

# Merkezi bütçe birimleri, iş ve yetki merkezileştirmesi ve analizler yapõlmasõ yerine 
rutin işlemler üzerinde yoğunlaşmõştõr.  

# Sõnõflandõrma, ülkenin mali, ekonomik ve idari gelişmesi ile mali mevzuat 
değişikliklerini izleyerek geliştirilememiştir 

# Zaman içerisinde ortaya çõkan ihtiyaçlar için geliştirilen çözümler sistematiği 
bozmuştur. 

# Hizmet  ve maliyet  analizlerine ilişkin yöntemler giderek zaafa uğramõştõr.  

Bu hususlar doğrultusunda; kurumsal kodlamada bütçe sistemi içinde yer alan idari 
yapõnõn temel alõndõğõ, fonksiyonel ve ekonomik kodlamada ise, GFS standartlarõ 
benimsendiği, ve finansman tipi kodlamada, mali mevzuatõmõzõn gerektirdiği koşullar dikkate 
alõnarak yeni kod yapõsõ geliştirilmelidir. 
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3.2 MALİ SAYDAMLIK 

3.2.1 MEVCUT DURUM 

1997 yõlõnda Doğu Asya�da yaşanan finansal krizin tartõşõlmasõ sürecinde geliştirilen 
yaklaşõmlardan bir tanesi de, ekonomide yaşanan gelişmelerin ve mevcut yapõnõn resmini 
verecek olan bilginin üretilmesinde karşõlaşõlan problemlerdi. Bu anlamda piyasalarda yeterli 
açõklõğõn ve şeffaflõğõn olmamasõ krizin nedenlerinden birisi olarak gösterilmiştir.31 Bu 
tarihten sonra, klasik bütçelerin ekonomilerin maruz kaldõklarõ mali riskleri tanõmlamada ne 
kadar yetersiz olduğu anlaşõlmõştõr. Sadece Asya ekonomilerinin değil, diğer ülke 
ekonomilerinin resmi bütçe hesaplarõnõn  da ekonomilerin gerçek durumlarõndan daha sağlam 
bir görünüm sergiledikleri gözlenmiştir. Buradan hareketle başta uluslararasõ örgütler olmak 
üzere, dünyada doğru bilginin üretilmesi ve yayõnlanmasõnõ sağlamak üzere mali saydamlõk 
konusunda çalõşmalar yoğunlaşmõştõr. 

Mali saydamlõk, hükümetin yapõsõnõn ve fonksiyonlarõnõn, mali politika planlarõnõn, 
kamu sektörü hesaplarõnõn ve mali hedeflerinin kamuoyuna açõk olmasõdõr. Kamu sektörü, 
mali politikanõn oluşturulmasõ ve yürütülmesi ile ilgisi olan bütün kurum ve kuruluşlar olarak 
tanõmlanabilir. Mali saydamlõk, sorumluluğu güçlendirir ve sürdürülebilir olmayan nitelikteki 
politikalarõn getirmiş olduğu politik riskleri arttõrõr.   

Şeffaflõğõn yeni kamu yönetimi anlayõşõ ve mali reformlarda taşõdõğõ önem nedeniyle 
Uluslararasõ Para Fonu (IMF)'in Guvernörler Kurulu Geçici Komitesi üye ülkeler için 16 
Nisan 1998 tarihinde yapõlan toplantõsõnda şeffaflõk ilkesi bakõmõndan ideal kurallarõ 
düzenleyen "Mali Şeffaflõk Uygulamalarõ Tüzüğü"nü (Code of Good Practices on Fiscal 
Transparency) kabul etmiştir. Tüzüğün asõl amacõ uzun vadede, sistemin ürettiği verilerle 
ülkenin mali sürdürebilirliğinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak, kõsa 
vadede ise etkili bir bütçe için bütçe dõşõ faaliyetler ve gerçekleşmesi muhtemel 
yükümlülükler hakkõnda da yeterli bilgi üretilmesini mümkün kõlmaktõr. 

Burada, Uluslararasõ Para Fonu (IMF)'in geliştirdiği �Mali Saydamlõk İyi Uygulamalar 
Tüzüğü � Code of Good Practices on Fiscal Transparency -� doğrultusunda, Türkiye'nin Mali 
Saydamlõk Standartlarõnõn neresinde olduğu incelenmeye çalõşõlmõştõr.  Değerlendirme 
sõrasõnda IMF tarafõndan üye ülkelerin içinde bulunduğu mali yapõyõ ortaya koymak amacõyla 
yayõnlanan el kitabõ (Manual) ve el kitabõna ek olarak düzenlenen değerlendirme formu 
(Questionnaire) esas alõnmõştõr. 

                                                           
31 Hürcan, Kõzõltas, Yõlmaz (1999). 
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Mali Saydamlõk ile İlgili İyi Uygulamalar Tüzüğüne göre, IMF üyesi ülkelerde 
desteklenmesi istenen dört temel ilke tespit edilmiştir. Bu dört temel ilke alt başlõklarõ ile 
aşağõda sõralandõğõ şekildedir: 

# Rollerin ve Sorumluluklarõn Belirgin Olmasõ: Kamu sektörünün açõkça 
tanõmlanmasõ, kamu sektörünün ekonominin geri kalan kõsmõndan kesin bir şekilde 
ayrõlmasõ, kamu sektörü içinde politika ve yönetim rollerinin açõkça tanõmlanmasõ 
ve de mali yönetim için açõkça tanõmlanmõş yasal ve yönetsel çerçeve olmasõ 
gerekmektedir. 

# Bilginin Kamuya Açõk Olmasõ: Hükümet, kamuoyuna geçmiş, şimdi ve gelecek 
için merkezi hükümetin bütçe dõşõ faaliyetlerini de içerecek şekilde bilgi vermeli, 
gerçekleşmesi muhtemel büyüklükleri de içeren mali riskleri, vergi harcamalarõnõ 
ve yarõ mali nitelikteki faaliyetleri de raporlamalõdõr. Ayrõca, mali bilgilerin 
yayõnlanmasõ konusunda açõk bir taahhüt bulunmalõdõr. 

# Bütçe Hazõrlama, Uygulama ve Raporlama Süreçlerinin Açõk Olmasõ: Bütçe 
metni, mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi, bütçenin hangi 
politikalara dayandõrõldõğõnõ ve tanõmlanabilir başlõca mali riskleri içermeli, bütçe 
verileri politik analiz yapmayõ kolaylaştõracak ve sorumluluğu artõracak şekilde 
sõnõflandõrõlmalõdõr. Ayrõca, ödeneklerin harcanmasõ ve izlenmesi ile ilgili 
prosedürler açõkça belirlenmiş olmalõ ve mali raporlama zamanõnda, etkin, 
kapsamlõ, ve güvenilir olmalõ, bütçeden sapmalarõ tanõmlamalõdõr.  

# Denetimin ve İstatistiki Veri Yayõnlamanõn Bağõmsõz Olmasõ: Mali bilgiler 
hem  kamuoyuna açõk olmalõ hem de bağõmsõz bir denetim organõ tarafõndan 
denetlenmelidir. 

3.2.2 SORUNLAR 

Ülke ekonomisinin daha doğru değerlendirilmesinin sağlanmasõ ve kamu yönetiminde 
etkinliğin artõrõlmasõ için mali saydamlõğõn sağlanmasõ bugün artõk temel ön koşullardan birisi 
haline gelmiştir. IMF tarafõndan hazõrlanan "Mali Saydamlõkla İlgili İyi Uygulamalar 
Tüzüğü"ne ve buradan hareketle ortaya konan minimum standartlara göre Türkiye'de ortaya 
çõkan eksikliklerin başlõcalarõ aşağõdaki şekilde özetlenebilir: 

# Bütçenin kapsamõ çok dardõr. Bunun sonucu olarak kamu kaynaklarõnõn ancak çok 
küçük bir kõsmõ meclisin onayõ ile kullanõlmakta ve daha sonra da meclis adõna 
denetlenmektedir.  
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# Bütçe dõşõ kamusal faaliyetler bütçe metni ile birlikte meclise sunulmamaktadõr. 

# Hükümetin yarõ mali nitelikli faaliyetleri açõklanmamaktadõr. 

# Geçmiş ve gelecek iki yõl bütçeleri cari yõl bütçesi ile birlikte meclise 
sunulmamaktadõr. 

# Merkezi hükümetin gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükleri, vergi harcamalarõ ve 
kamu bankalarõ, KİT'ler ve merkez bankalarõ ile ilişkilerinden kaynaklanan yarõ 
mali nitelikteki faaliyetleri bütçe metni ile birlikte yayõnlanmamaktadõr.  

# Hükümetler mali sürdürebilirlik kapsamõndaki görüşlerini ve bu konudaki 
çalõşmalarõnõ bütçe metni ile birlikte meclise açõklamamaktadõr. 

# Varsayõm ve tahminlerdeki sapmalar, gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükler vs. 
nedeniyle ortaya çõkabilecek mali riskler raporlanmamaktadõr. 

# Görev ve sorumluluklar çatõşmakta bu yönetsel sorumluluk değerlendirmesini 
engellemektedir. 

# İşlemlerin brüt bazda kaydedilmesinde problemler vardõr. Konsolide bütçe gelirleri 
net bazda kaydedilmektedir. İşlemlerin sõnõflandõrõlmasõnda ise GFS 1986' ya göre 
fonksiyonel sõnõflandõrma yoktur.  

# İşlemlerin sõnõflandõrõlmasõ, kamu fonlarõnõn toplanmasõ ve kullanõlmasõnda 
yönetsel sorumluluklarõn değerlendirilmesine imkan vermemektedir. 

# Bütçe görüşmelerinde bütçe genel dengesi yanõnda ekonomik analiz yapmaya 
imkan verecek farklõ bütçe açõğõ tanõmlarõ kullanõlmamaktadõr. 

# Muhasebe standartlarõnõ gösteren herhangi bir doküman hazõrlanmamaktadõr. 
Muhasebe sisteminin sadece nakit bazlõ olmasõ ekonominin değerlendirilmesinde 
problemlere neden olmaktadõr.  

# Vergi kanunlarõnõn anlaşõlmasõnda bazõ problemlerle karşõlaşõlmakta ayrõca bu 
kanunlar çok sõk değişmektedir. Ayrõca, mali mevzuat çoğu zaman ilgili 
kurumlarõn dahi haberi olmadan kamuoyunda ise hiç tartõşõlmadan 
yasalaşmaktadõr.  Bu kanunlarõn taslak hallerinin çeşitli platformlarda 
tartõşõlmasõnõ mümkün kõlmak gerekmektedir. 

# Sonuç hesaplarõnõn kapsamõ da tõpkõ konsolide bütçe gibi çok kõsõtlõdõr. Kamu 
faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirilememektedir. Kamu fonlarõnõn dõş 
denetimi farklõ denetim kurumlarõnca yerine getirilmektedir.  
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Değerlendirme Formunun dört ana başlõk için Türkiye açõsõndan doldurulmasõ 
sayõsallaştõrõlmasõ sonucunda, Türkiye'nin mali saydamlõğõnõn iki farklõ yönteme göre %59,7 
ve %48,9 olduğu görülmüştür. Yüz üzerinden düşünüldüğünde bu iki oranda aslõnda düşük bir 
değere karşõlõk gelmektedir. Çünkü yaklaşõk 40-50 puan arasõnda bir düşük oranda 
gerçekleşmesi sistemde gerçekten önemli açõklarõn olduğuna işaret etmektedir. Özellikle 
ikinci yöntemin varsayõmlarõ kullanõlarak yapõlan hesaplama bu sorunu daha net bir şekilde 
ortaya çõkarmaktadõr. Yüzde 48,9 değeri kamu mali yönetiminde saydamlõk standartlarõ 
açõsõndan gerçekten açõklarõ olan düşük bir düzeyi ifade etmektedir.32  

3.3 PARLAMENTONUN BÜTÇE SÜRECİNDE ETKİNLİĞİ  

Parlamenter rejim, kuvvetler ayrõlõğõ fikrinden hareketle müşterek çalõşma ve işte 
beraberlik esasõnõ kabul eden rejim olarak nitelendirilmekte ve bu sistemde yürütme, 
yasamanõn içinden çõkmakta ancak her türlü faaliyetinden dolayõ yasamaya karşõ sorumlu 
bulunmaktadõr. Yürütme organõnõn o mali yõl içinde yapacağõ işleri gösteren bir program olan 
bütçelerin, onaylanmasõ, siyasi  denetleme işlevi açõsõndan özel bir öneme sahiptir. Diğer bir 
deyişle, bütçe siyasal karar organlarõnõn kamu idaresine kamu hizmetleri konusunda verdiği 
bir sipariş listesidir. Halkõn temsilcileri, Devletin sağlamakla görevli olduğu hizmetlerin ve bu 
hizmetler için ayrõlacak kaynaklarõn tespitinde hak sahibidirler. 

Halkõn temsilcileri tarafõndan yapõlan bütçe denetimi, öngörülen bu hizmetlerin etkin 
bir şekilde yapõlõp yapõlmadõğõnõ tespit etmeye yönelik bir faaliyettir. Dolayõsõyla, hizmetleri 
üretme durumunda bulunan ve kamu kaynaklarõnõ kullanma yetkisi alan hükümetler, alõnan  
yetkinin nasõl kullanõldõğõ konusunda yasamaya karşõ sorumludur. Ülkelerde bu tür faaliyetler, 
genellikle anayasalar ve yasalarla düzenlenir.  

Ülkemizde 1982 Anayasasõ'nõn 87. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)'nin görev ve yetkileri, kanun koymak, bakanlarõ denetlemek bütçe ve kesinhesap 
kanunu tasarõlarõnõ görüşmek ve kabul etmek şeklinde tanõmlamõştõr. TBMM,  mevzuatõmõza 
göre yürütme organõnõ bütçeleme sürecinde doğrudan ve dolaylõ olmak üzere iki şekilde 
denetlemektedir. TBMM�nin yürütme üzerindeki doğrudan denetimi temel olarak soru, 
gensoru, genel görüşme, meclis araştõrmasõ, meclis soruşturmasõ ve güvenoyu gibi yollarla 
gerçekleştirilmektedir. Bunlarõn yanõ sõra, kamu harcamalarõna, gelirlerine, mallarõ ve 
borçlarõna ilişkin kanuni düzenlemeler yapõlmasõ ve bütçe ve kesin hesap kanunlarõnõn 
görüşülmesi gibi doğrudan denetim yöntemlerine de başvurulmaktadõr. TBMM�nin yürütme 

                                                           
32 Hürcan, Kõzõltaş, Yõlmaz (1999) 
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üzerindeki dolaylõ denetimi ise, yasa gereği  adõna denetim yapmakla görevli olan Sayõştay'a 
tüm kamu mallarõnõ ve hesaplarõnõ incelettirmesi ile gerçekleştirilmektedir. 

3.3.1. DOĞRUDAN ETKİNLİĞİ 

3.3.1.8  MEVCUT İŞLEYİŞ 

Parlamentolarõn kamu kaynaklarõnõn  kullanõmõ ile ilgili olarak yürütme organõna 
vereceği yetkinin  sõnõrlarõnõn ne olacağõ ve bu yetkinin sonuçta nasõl kullanõldõğõ 
değerlendirmesi, parlamentonun etkinliği açõsõndan oldukça önemlidir. Yönetim biçimi ne 
olursa olsun tüm ülkelerde parlamentolarõn özellikle bütçe sürecinde etkinliğinin artõrõlmasõ 
temel bir reform öğesi olarak değerlendirilmektedir. Parlamentonun bütçe üzerindeki 
doğrudan etkinliğini ifade eden bu süreç, ülkemizde Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel 
Kurulda olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. 

3.3.1.8.1   TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 

Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarõlarõ, Kalkõnma Planlarõ, TBMM Başkanlõğõnca 
Kalkõnma Planlarõ ile ilgili görülen tasarõ ve teklifler ile kamu harcama  ve gelirlerinde artõş 
ve azalõş gerektiren kanun tasarõ ve teklifleri veya sadece belli maddeleri bu niteliği taşõyan 
tasarõ ve teklifler, TBMM  Plan ve Bütçe Komisyonu tarafõndan incelenir. Plan ve Bütçe 
Komisyonu, en az yirmi beş üyesi iktidar gruplarõna mensup olmak üzere toplam kõrk üyeden 
oluşur. 

Anayasanõn bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ ile ilgili 161 inci maddesi 
gereğince  Bakanlar Kurulu genel ve katma bütçe tasarõlarõ ile milli bütçe tahminlerini 
gösteren raporu, mali yõl başõndan en az yetmiş beş gün önce Meclis�e sunar. Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nun elli beş gün içinde kabul edeceği metin, Mecliste görüşülür ve mali yõl başõna 
kadar karara bağlanõr. 

Bütçelerde iş programlarõ hazõrlanõrken Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ (DPT) 
õnca hazõrlanarak Yüksek Planlama Kurulu�na sunulan ve Kurulda incelenmesinden  sonra 
Bakanlar Kurulunca kabul edilen Yõllõk Programlarda kabul edilmiş olan esaslarõn dikkate 
alõnmasõ gerekir.   

Genel ve katma bütçe kanun tasarõlarõ ile birlikte Maliye Bakanlõğõ tarafõndan 
hazõrlanarak  cari yõl bütçesinin, geçmiş yõllarla mukayesesinin analizini içeren "Bütçe 
Gerekçesi" ile ulusal ve uluslararasõ ekonomik gelişmeleri analiz eden "Yõllõk Ekonomik 
Rapor" da  Meclise sunulur. 
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Kesinhesap kanun tasarõlarõ ilgili olduklarõ mali yõlõn sonundan başlayarak, en geç 
yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca Meclise sunulur. Sayõştay, "Genel Uygunluk Bildirimi�ni  
ilişkin olduğu kesinhesap kanunu tasarõsõnõn verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün 
içinde Meclise sunar. 

Maliye Bakanlõğõ; kesinhesap kanun tasarõsõnõn metni, gerekçesi, bütçe içinde ve 
dõşõnda alõnan ve ödenen tutarlarõnõn mizanõ, gelir kesinhesap cetveli ve açõklamalarõ, 
bakanlõklar kesinhesap cetvelleriyle açõklamalarõ, her il ve kuruluşun bütçedeki türlerine göre 
gelirleri ve daireler itibariyle giderlerini kapsayan "Hazine Genel Hesabõnõ" hazõrlayarak 
Meclise sunar.  

Kesinhesap kanunu tasarõsõ, yeni yõl bütçe kanunu tasarõsõyla  birlikte Plan ve Bütçe 
Komisyonu gündemine alõnõr ve  Komisyon, bütçe kanun tasarõlarõyla kesinhesap kanun 
tasarõlarõnõ Genel Kurul�a birlikte sunar 

1982 Anayasasõ�nõn 163 üncü maddesinde genel ve katma bütçelerle verilen 
ödeneklerin harcanabilecek miktarõn sõnõrõnõ gösterdiği, bu sõnõrõn Bakanlar Kurulu Kararõ ile 
aşõlabileceğine dair bütçelere hüküm konulamayacağõ; Bakanlar Kurulu�na kanun hükmünde 
kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemeyeceği; cari yõl bütçesindeki ödenek 
artõşõnõ  öngören  değişiklik tasarõlarõnda ve cari ve ileriki yõl bütçelerine mali yük getirecek 
nitelikteki kanun tasarõ ve tekliflerinde belirtilen giderleri karşõlayabilecek mali kaynak 
gösterilmesinin zorunlu olduğu hüküm altõna alõnmõştõr. 

Meclisin bu süreçteki beklenen rolü,  yürütmenin bütçe kanunu ile elde etmek istediği 
yetki talebini değerlendirip, gerektiği hallerde kõsõtlamaktõr. Hükümeti oluşturan partiler aynõ 
zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu�nda çoğunluğa sahip olduklarõndan, Komisyonda alõnan 
kararlar genelde hükümetin beklentilerine ters düşmemekle birlikte Komisyon üyelerinin 
kamu kaynaklarõnõn dağõlõmõnõ kendi tercihlerine göre az da olsa yönlendirme olanağõ  
bulunmaktadõr. Komisyonun bütçenin muhtevasõna ilişkin, kamuoyunu aydõnlatõcõ, ciddi bir 
müzakere platformu sunma gibi önemli bir işlevi vardõr. 

3.3.1.8.2   Diğer Komisyonlar 

Kamu mali yönetiminde Meclisin sürece dahil olduğu çeşitli mekanizmalar 
işlemektedir. Öncelikle, Anayasa gereği kalkõnma planlarõnõn kesinleşmesi Mecliste 
gerçekleşmektedir. Bütçe ve kesinhesap yine Mecliste karara bağlanmaktadõr. Kamu 
ekonomisinde hala önemli bir yer tutan kamu iktisadi teşebbüslerinin mali denetimi de 
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu�nun dahil olduğu bir prosedüre 
bağlõdõr. TBMM Hesaplarõnõ İnceleme Komisyonu da Meclis, Cumhurbaşkanlõğõ ve Sayõştay 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 89

hesaplarõnõn incelenmesi ile görevlendirilmiştir. Yasama görevi çerçevesinde kamuya yeni 
görevler yükleyen ve kamu giderlerini artõran düzenlemeler olduğu gibi, kamunun hizmet 
alanõnõ daraltan ya da kamuya yeni gelir kaynaklarõ oluşturan yasal düzenlemeler de Meclisin 
yasama faaliyetleri arasõndadõr. Yürütmeyi denetleme yetkisi çerçevesinde Meclis, yazõlõ ve 
sözlü soru, meclis araştõrmasõ ve soruşturmasõ, gensoru gibi denetim araçlarõnõ mali konularla 
ilişkilendirerek kullanabilmektedir. 

Kalkõnma planõ, bütçe, kesinhesap, mali etkileri olan yasal düzenleme önerileri Plan 
ve Bütçe Komisyonu�nda ele alõnmaktadõr. Denetim araçlarõ da, Anayasa ve TBMM İçtüzük 
hükümlerine göre özgün bir işleyişe sahip bulunmaktadõr. Bunlarõn dõşõnda kalan KİT 
Komisyonu ve TBMM Hesaplarõnõ İnceleme Komisyonu, fonksiyonlarõ ile değerlendirilmeye 
çalõşõlmõştõr.     

TBMM HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU 

Meclis bütçesi ile Meclise bağlõ bütçelerin uygulanmasõna nezaret eden Komisyon, 
incelemelerinin sonucunu bir raporla Genel Kurula sunmaktadõr. Meclise bağlõ bütçe 
kapsamõnda  Komisyon, Sayõştay Kanunu uyarõnca Sayõştay Başkanlõğõ, Cumhurbaşkanlõğõ 
Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Cumhurbaşkanlõğõ Kararnamesi uyarõnca 
da Cumhurbaşkanlõğõ kesinhesabõnõ incelemekte ve rapora bağlayõp Genel Kurula 
sunmaktadõr. Sayõştay ve Cumhurbaşkanlõğõ bütçe uygulamalarõnõn denetimi bununla sõnõrlõ 
kalmaktadõr.  

Meclis hesaplarõ üzerindeki denetim ise, Meclis Saymanlõğõ�nõn hesaplarõ üzerinden 
yapõlmaktadõr. İçtüzüğe göre yõlda altõ defadan az olamayacağõ öngörüldüğünden üçer aylõk 
raporlar halinde Genel Kurula sunulmaktadõr. Ayrõca yõllõk olarak da, Saymanlõk�ca 
düzenlenen Meclis kesinhesabõ incelenerek rapora bağlanmaktadõr. Aslõnda Meclisin kendisi 
de Sayõştay denetimine tabi olduğu halde, Sayõştay�a bu denetim yaptõrõlmamaktadõr. Sayõştay 
da bu denetim için õsrarcõ olmamaktadõr.33     

Gerek Meclis, gerek Cumhurbaşkanlõğõ ve Sayõştay kesinhesaplarõnõn incelenmesi 
sonucu hazõrlanan Komisyon raporlarõ, Genel Kurulda okunarak yalnõzca bilgiye 
sunulmaktadõr. Bu kesinhesaplar, ayrõca kesinhesap kanunu tasarõsõ içerisinde yer almakta ve 
sonuçta kanunlaşmaktadõr.    

                                                           
33 Ancak Sayõştay 3. Dairesi 12.01.1999 tarih ve D.3.99-67/2 sayõlõ kararõnda TBMM, Cumhurbaşkanlõğõ ve Sayõştay hesaplarõ 
da dahil tüm genel ve katma bütçeli dairelere ait hesaplarõn Sayõştay tarafõndan denetlenmesi gerektiğini karar altõna almõştõr. 
Bu karar Sayõştay Genel Kurulunda nihai hale gelmek üzere görüşülmeyi beklemektedir. 
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KİT KOMİSYONU  

2/4/1987 tarihli ve 3346 sayõlõ Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonlarõn Türkiye Büyük 
Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanunun kapsam maddesinde; 
ödenmiş sermayesinin yarõsõndan fazlasõ kamu tüzel kişilerince sağlanmõş olan kurumlar ile, 
bu kurumlarõn ödenmiş sermayesinin yarõsõndan fazlasõnõ sağlamõş olduklarõ diğer kurumlar 
ile, kendilerine bazõ kamu yetki ve görevleri verilmiş olup galip vasõflarõ bu kamu 
hizmetlerini yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõndan olmayan 
özel kanunlara tabi kurumlar ve İller Bankasõ yer almaktadõr. Mahalli idarelerin ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn ödenmiş sermayesinin yarõsõndan fazlasõnõ 
sağladõklarõ kurumlar, bu denetime tabi değildir. Dolayõsõyla BİT diye kõsaltõlan belediye 
iktisadi teşebbüsleri, bu denetimin dõşõnda kalmaktadõr. 

KİT denetiminde Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu�nun hazõrladõğõ rapor esas 
alõnmaktadõr. Kitap haline getirilerek Komisyon üyelerine önceden dağõtõlan raporlarda, 
kurumun faaliyet alanõnõn dünya ekonomisindeki yeri, kurumun ve faaliyetlerinin Türkiye 
ekonomisindeki yeri, kurumsal mevzuat, teşkilat yapõsõ, personel durumu, kurumun mali 
bünyesi, bilançosu, kar ve zarar hesabõ ile gelir tablosu, işletme çalõşmalarõ içerisinde işletme 
bütçesinin genel durumu, finansman, giderler, tedarik işleri, üretim ve maliyetler, pazarlama, 
sigorta işleri, işletme sonuçlarõ bölümler halinde yer almaktadõr. YDK raporunda kurumun 
analizinde her bölümün sonunda eleştiri ve önerilere temenni şeklinde verilmektedir. 
YDK�nõn raporunda belirtilen bu temennilere, kurumun cevabõ mahiyetindeki rapor da 
Komisyon üyelerine dağõtõlmaktadõr.  

KİT Komisyonunda görüşülen kuruluşlarõn sonuç bilançosu ile gelir tablosu (kar ve 
zarar hesabõ) onaya sunularak aklanmaktadõr. İbra edilmeme gibi bir durumla genelde 
karşõlaşõlmamaktadõr. Komisyonun bütün KİT�leri kapsamasõ gereken, onaya ve genel 
görüşmeye sunulan raporlarõ basõlõp Meclis üyelerine dağõtõlõr. Dağõtõlan rapora siyasi parti 
gruplarõ, en az 20 milletvekili veya hükümet itiraz edebilmektedir. İtiraz halinde Komisyon 
itiraz edilen hususlarõ tekrar görüşerek rapora bağlanabilmekte ve bu rapor Genel Kurulda 
öncelikle görüşülebilmektedir. Ancak muhalefet partileri bile bu rapora itiraz etmemekte, 
böylelikle rapor kesinleşmektedir. Sonuçta bu denetim rutin, formalite bir biçime 
bürünmektedir.  

3.3.1.8.3   TBMM Genel Kurulu 

Bütçeye ilişkin karalarõn alõnmasõ, alõnan kararlarõn uygulanmasõ ve uygulama 
sonuçlarõnõn denetimi olarak adlandõrõlan bütçe sürecinin her aşamasõ, doğrudan veya dolaylõ 
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olarak TBMM Genel Kurulu ile ilgilidir. Bütçenin kanunlaşmasõ ve uygulama sonuçlarõnõ 
gösteren kesinhesap ve genel uygunluk bildirimlerinin görüşülerek karara bağlanmasõ Genel 
Kurulun bu süreçte etkinliğini sağlayan temel mekanizmalardõr. 

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bütçe metni ve bağlõ diğer belgeler Genel  
Kurula gelir. Genel Kurulda görüşülmesi sõrasõnda gelirleri azaltõcõ veya giderleri artõrõcõ 
önerilerde bulunamamalarõnõn yanõ sõra; konuşmacõ  süre ve  sayõsõ ile verilebilecek önerge 
adedinin kõsõtlõ olmasõ gibi nedenler de, yapõlan görüşmelerde ancak bütçenin genel 
değerlendirmesinin yapõlabilmesine imkan sağlamaktadõr. 

Meclis, bütçe kanun tasarõsõnõ reddetmesi halinde, yürütme organõ üzerinde denetim 
hakkõnõ en sert biçimde göstermiş olacaktõr. Genellikle pek başvurulmayan  bütçenin reddinin 
ülkemizdeki ilk örnekleri 1965 ve 1970 yõllarõna aittir. İlki İnönü, ikincisi Demirel kabinesi 
zamanõnda yaşanan  bu örneklerde, parlamentonun yürütme erkine karşõ gerçek üstünlüğü ve 
etkinliği görülmektedir. Ne var ki, bundan bütçenin reddinin, hükümeti iktidardan 
uzaklaştõrmak için tek ve anlamlõ çare olduğu sonucu çõkarõlmamalõdõr. 

Bütçenin ister bazõ siyasal ve olağanüstü nedenlerle olsun isterse yasama organõnca 
reddedilmesi nedeniyle olsun, mali yõla yetiştirilememesi söz konusu olabilmektedir. Bu 
durumda, en son 1999 mali yõlõ bütçesi görüşülürken  dönemin hükümetinin görevden 
ayrõlmasõ örneğinde olduğu gibi, bir çözüm olarak "geçici bütçe" uygulamasõna başvurulur. 
Çünkü  kamu faaliyetlerinin  sürdürülebilmesi, toplumun mal ve hizmet ihtiyaçlarõnõn 
giderilmesi ve bunun gerektirdiği kamu  harcamalarõnõn yapõlmasõ ve kamu gelirlerinin 
toplanabilmesi zorunluluğu vardõr. İşte bu durumlarda, geçici bir bütçenin süratle Meclisin 
onayõna sunulmasõ gerekir. Anayasa�da bütçesi reddedilen hükümetin istifa etmesine dair bir 
hüküm olmamasõna rağmen, parlamenter gelenekler hükümetin istifasõnõ gerekli kõlar. İşte 
böylesi bir durumda, bütçesi reddedilen hükümetin Meclisten geçici  bir süre için harcama 
yapma ve gelir tahsil etme yetkisi alma zorunluluğu gündeme gelir  Hem meclislerin hem de 
hükümetlerin bu amaçla geçici bütçeyi çõkarmak için genellikle işbirliği yaptõklarõ 
görülmüştür. 

Ülkemizde geçici bütçeler, 1920-1999 yõllarõ arasõnda tam 16 kez uygulamaya 
konulmuştur. Bu geçici bütçeler, 1996 yõlõ dahil olmak üzere, en çok (4) aylõktõr. Cumhuriyet 
tarihinde en uzun geçici bütçe uygulamasõ, 1999 mali yõlõnõn ilk (6) ayõnõ içeren bütçedir. 
Ancak  geçici bütçe uygulamasõ beraberinde büyük sakõncalar da getirir. Bunlarõn başõnda; 
gelecek yõl için öngörülmüş geçici nitelikteki bütçenin yeni  gereksinmeleri karşõlayamamasõ 
gelir. Ayrõca, yatõrõm faaliyetleri için önceki yõl verilmiş ödeneklerle yeni  yõlda tasarlanan 
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faaliyetler arasõnda nicelik ve nitelik itibariyle tam bir benzerlik olmaz ve ödeme zorluklarõ 
çõkar. Öte yandan, bütçesi reddedilen hükümet geçici bütçeyi partizan amaçlarla 
kullanabilir.34  

3.3.1.9 SORUNLAR 

Bütçe sonuçlarõnõ  tayin eden esas unsur, hazõrlama ve kanunlaşma sürecinden ziyade 
uygulama olmaktadõr. Hükümete uygulama sürecinde geniş ihtiyari yetkiler verilmesi ve 
yasamanõn bu yetkilerin nasõl kullanõldõğõnõ denetleyememesi; yõl içinde ek bütçe 
çõkarõlmasõnõn kolaylõğõ; yõl sonunda ödenek üstü harcamalarõn tamamlayõcõ ödenek verilmek 
suretiyle ibra edilmesi, uygulama sürecinde harcamalarõn gündelik önceliklere göre 
belirlenmesine yönelik çok önemli dürtüler yaratmaktadõr. Bunun sonucunda ortaya çõkan 
sorunlarõ şu şekilde sõralamak mümkündür: 

• Bütçe Devlet daire ve kurumlarõnõn yõllõk gelir ve gider tahminlerini gösteren   ve 
bunlarõn uygulanmasõna ve yürütülmesine izin veren bir kanun olarak tanõmlanmasõna 
rağmen,  kamusal faaliyetler çeşitli kanunlar veya idari düzenlemeler nedeniyle 
bütçenin kapsamõ dõşõna çõkmõş ve bu suretle bütçe birliği bozulmuştur. 

Bütçenin faaliyet kapsamõnõn daralmasõ  nedeniyle  yürütmeye, millete hesabõnõ 
vermediği geniş bir ihtiyari harcama yetkisi verilmiş bu yetki ile rant dağõtõmõnõn 
önemli bir bölümü bütçe dõşõnda kullanõlmaya başlanmõştõr.35 

• Parlamenter denetimin gerçekleşmesi gereken ve yasal çerçevesinin hazõrlanacağõ 
ana platformun Plan ve Bütçe Komisyonu olmasõ gerekmektedir. Ancak uygulamada 
iktidar partilerinin üyelerinin çoğunlukta olmasõ, Komisyonun iş yükünün 
öngörülenden fazla olmasõ ve bütçelerin sunumunda gerekli mali raporlama sisteminin 
olmamasõ gibi nedenlerle Komisyon çalõşmalarõ, beklenen etkinlik düzeyinde 
gerçekleşememektedir. 

• Bütçe görüşmelerinde öncelikle giderlerin planlamasõ ile başlanmakta bu 
çerçevede gelir tahminleri ortaya konulmakta ve açõğõn ne şekilde finanse edileceği 
kararlaştõrõlmaktadõr. Çoğu zaman, gelir bütçesi ile ilgili sağlõklõ senaryolar hazõrlama 
imkanõ olamamakta ve gelir bütçesi çok fazla tartõşõlmadan onaylanmaktadõr. 

• Kamu açõklarõnõn yarõ mali işlemler ve koşullu yükümlülükler gibi unsurlar 
dikkate alõnmadan hesaplanmasõ ve bunun sonucunda Meclise  sunulan bütçelerde bu 

                                                           
34 Falay (1999) 
35 Bütçe kanunlarõna yapõlan eklemelerle hükümete geniş bir ihtiyari harcama yetkisi verilmiştir. Böylece Meclis adeta bütçeleme 
sürecinde devre dõşõ bõrakõlmõştõr. Ayrõntõsõ için bkz. Konukman ve Oyan (1998) ve Dedeoğlu, Emil ve Erdem (1999). 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 93

büyüklüklerin yer almamasõnõn saydamlõk  açõsõndan yarattõğõ olumsuzluğun bir diğer 
sonucu da  Meclisin kaynak kullanmak için verdiği yetkinin üstünde ve ötesinde bir 
yetkinin icra organõ tarafõndan uygulamada kullanõlabilmesidir. Bütçe kanunlarõ veya 
diğer kamu mali mevzuatõnda yer alan yarõ-mali işlemlerin çoğunun bütçe kanunlarõ 
yolu ile bütçe dõşõ işlem ve kayõt imkanõ sağlanmasõ suretiyle, ülkemizde meclis ve 
kamuoyu denetiminin  dõşõnda ve önemli  ölçüde yarõ mali işlemin bulunmasõ, kamu 
açõklarõnõn doğru ölçülmesi ve ona uygun makro ekonomik politikalar 
oluşturulmasõnda ciddi bir sorun yaratmaktadõr.36 

• Uygulanan ve uygulamaya devam eden "iç borçlanma", Cumhuriyet 
Anayasalarõ�nõn Meclise verdiği "bütçe hakkõnõn" yasal zorunluluğa rağmen 
yürütmeye  devrine ve sorumsuz bir kamu harcamasõ genişlemesine neden olmuştur.37  

• Bütçelerin iç ve dõş piyasalarda inandõrõcõlõğõ, geniş ölçüde hedefleriyle uygulama 
sonuçlarõ arasõndaki sapma boyutunun tolore edilebilir sõnõrlar içerisinde  kalmasõna 
bağlõdõr. Bu açõdan bakõldõğõnda, özellikle son yõllarda ülkemiz bütçelerinin başlangõç 
hedefleriyle yõl sonu gerçekleşmeleri  arasõnda, büyük sapmalar görülmektedir. 
Ödenek aşõmlarõnõn  tamamlayõcõ ödenekle karşõlanmasõ ve yõl sonunda hesaplarõ 
kapatmak amacõyla Ek Ödenek Kanun tasarõlarõna başvurulmasõ bütçenin samimiyet 
ilkesini zedelemektedir.38 

• 1982 Anayasasõ'nõn yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar kesinhesaplar üzerinde 
ne iktidar ne de muhalefet milletvekillerinin söz alarak eleştiri ya da dilekte 
bulunduklarõ pek görülmemiştir.39 Çünkü kesin hesaplar milletvekilleri tarafõndan 
üzerinde durulmayan, sadece onaylanmasõ gereken bir tasarõsõ olarak kabul 
edilmektedir ve Meclisten bütçe hakkõnõn asõl kullanõlmasõ gereken safha olan kesin 
hesap kanununun onanmasõ prosedüründen  uygulamada ne iktidar ne de özellikle 
muhalefet milletvekillerince hiç istifade edilmediği  görülmektedir. 

Parlamenter bütçe denetiminin kesinhesaplara ilişkin bu yetersizliğinin hukuksal 
temeli, Anayasa'dan bütçe kesin hesaplarõnõn Mecliste görüşülüp onanmasõ süreci ve 

                                                           
36 Dedeoğlu, Emil ve Erdem (1999). 
37 Ekzen (1999). 
38 Konukman (1996). 
39 1989 ve 1990 yõllarõna ait Kesinhesap Kanun Tasarõlarõ bu açõdan bir istisna teşkil etmektedir. Bu Tasarõlar�õn görüşülmesi 
sõrasõnda, burada sözü edilen sorunlar bazõ milletvekilleri tarafõndan dile getirilmiştir. Hatta bu eleştiriler, sözkonusu Tasarõlar�a 
konulan muhalefet şerhleriyle tutanaklara da geçmiştir. Ayrõntõsõ için bkz. Konukman (1996). Bu süreçteki bir başka istisnai 
olgudan da söz etmek gerekir. Plan ve Bütçe Komisyonu, 1995 yõlõ Kesinhesap Kanun Tasarõsõ görüşülürken, yasalarla izah 
edilemeyen ödeneküstü harcamalara ileriki yõllarda tamamlayõcõ ödenek verilmemesine yönelik bir ilke kararõ almak durumunda 
kalmõştõr. Meclis tarihinde ilk kez görülen bu olumlu müdahale, maalesef etkin olamamõştõr. Çünkü Komisyon, ileriki yõllarõn 
kesinhesap kanun tasarõlarõnõn görüşülmesinde kendi ilke kararõnõ görmezden gelmiştir. Ayrõntõlar için bkz. Konukman (1998). 
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sonucu hakkõnda belirleyici bir düzenlemenin olmayõşõndan da kaynaklanmaktadõr. Bu 
da, Meclisin bütçeyi denetlemesi konusunda yetersizliklere neden olmaktadõr. 

• Kesinhesap kanun tasarõlarõnõn onaylanmasõ ile ödenek üstü harcamalarõn 
sorumluluğu kapatõlmõş sayõlmaktadõr. Diğer bir deyişle, bu tamamlayõcõ ödeneklerin 
onaylanmasõ, yasama organõnõn kendisine verdiği yetkiyi ödenek üstü harcamalar 
yaparak aşan hükümetlerin "ibra edilmesi" anlamõna gelmektedir. Aslõnda Meclisin 
tamamlayõcõ ödeneği, yapõlan ödenek üstü harcamalarõn hangi   hizmetlere ve hangi  
gerekçelerle yapõldõğõnõ bilmeden vermesi, kesinhesap kanun tasarõlarõnõn özüne 
aykõrõdõr.40  

• Kolay  anlaşõlabilir mali raporlama sisteminin kurulmamõş olmasõ ve Meclisin 
elinde anlamlõ bir tartõşmanõn yapõlabilmesi için gerekli bilgilerin bulunmayõşõ  
denetim yetkisi açõsõndan  Meclisin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

• KİT alt komisyon raporlarõnõn ve Komisyon raporunun YDK üye ve denetçilerince 
yazõlmasõ, milletvekillerinin katkõ oranõnõ azaltmaktadõr. 

• Anayasa�nõn 165 inci maddesi gereğince denetim açõsõndan KİT kapsamõ ve 
tanõmõ; �..sermayesinin yarõsõndan fazlasõ doğrudan veya dolaylõ olarak Devlet�e ait 
olan kamu kuruluş ve ortaklõklarõ...� şeklinde yapõlõrken, Anayasa�nõn bu hükmü 
uyarõnca çõkartõlan 3346 sayõlõ Kanun ile KİT�lerle ilgili çerçeve mevzuatõ 
niteliğindeki 233 sayõlõ KHK�de; kamu kaynaklarõnõ kullanmak yoluyla işletmecilik 
yapan genel ve katma bütçeli yönetimlerle, yerel yönetimlere ait olan işletmeci 
kuruluşlar (Erdemir, TC Merkez Bankasõ, Exõmbank, BİT�ler vb.) Meclisin denetim 
kapsamõ dõşõnda bõrakõlmõştõr.  

3.3.2 DOLAYLI ETKİNLİĞİ 

Bütçe yoluyla gelirleri toplama ve giderleri yapma yetkisini parlamentodan alan 
yürütme organõnõn, bu yetkiyi alõrken ve kullanõrken ortaya koyacağõ gerekçeler ve 
uygulamalarõn parlamento tarafõndan kapsamlõ bir incelemeye ve değerlendirmeye tabi 
tutulmasõ gerekmektedir. İşte bu noktada, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parlamento 
adõna denetim yapacak uzman kuruluşlarõn varlõğõna ihtiyaç duyulmaktadõr.  

                                                           
40 Konukman (1996). 
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3.3.2.1 MEVCUT İŞLEYİŞ 

3.3.2.1.1  Sayõştay 

Anayasamõza göre Sayõştay, bir taraftan devletin gelir, gider ve mallarõnõ Meclis adõna 
bağõmsõz ve yansõz olarak denetlemek, sorumlularõn hesap ve işlemlerini yargõlama yoluyla 
kesin hükme bağlamak suretiyle, devletin sağlõklõ, düzenli ve verimli olarak işlemesine 
katkõda bulunan Anayasal bir kurumdur. 

Yargõlama yönüyle Sayõştay, gelir, gider ve mal işlemlerini ve bu işlemlere ait sayman 
hesaplarõnõ bütün kayõt ve belgeleriyle birlikte incelemekte ve neticede bütün bu işlem ve 
hesaplarõ yargõlama yoluyla kesin hükme bağlamaktadõr. Böylece, yürütmenin uygulamalarõn 
nihai olarak parasal işleme dönüştürüldüğü tahakkuk birimi ile saymanlõklarõn hatalõ 
işlemlerinden doğan zararlarõn sorumlularõndan tahsilini sağlar. Parlamento adõna denetim 
yönüyle ise, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle mallarõnõ Meclis adõna 
denetlemek ve denetim sonuçlarõnõ Meclis�e sunmakla yükümlüdür.  

Yasalarla verilen inceleme, denetleme görevi sonucunda, Anayasa ve Sayõştay 
Yasasõ�nõn 81 inci maddesi uyarõnca "Genel Uygunluk Bildirimleri"  hazõrlanmaktadõr. 

Sayõştay raporlarõnõn genel amacõ kamu hesaplarõnõn doğru  ve denk olup olmadõğõ; 
kamu  mali  sistem ve kontrollerinin etkili bir şekilde kurularak işletilip işletilmediği; kamu 
kaynaklarõnõn tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ilkeleri gözetilerek  kullanõlõp kullanõlmadõğõ 
hakkõnda  bilgi sağlamak ve görüş vermektir. Meclise sunulan genel uygunluk bildirimleri ve 
bu nitelikteki yõllõk diğer mali raporlar; 

# kamu hesaplarõnõn analizini gerçekleştirerek  ve yorumunu kolaylaştõrarak 
kesinhesap kanunlarõna içerik kazandõrõr,  

# izleyen yõl bütçesinin daha sağlõklõ bir temelde görüşülüp yasalaşmasõna imkan 
sağlar, 

# yasama ve yürütme tarafõndan konulan mali mevzuat ve diğer düzenlemelerin 
uygulanmasõndan doğan aksaklõklarõn giderilmesine yardõmcõ olur, 

# Mali Yönetim Sistemleri ile bunlarõn içerdiği  süreçlerin sağlõklõ bir şekilde 
işletilmesini sağlamak amacõyla yanlõş uygulamalarõ ve tõkanõklõklarõ ortaya koyar 
ve  

# mali yönetimde saydamlõğõn sağlanmasõna ve mali hesap verme sorumluluğunun 
yerleşmesine ve gelişmesine katkõda bulunur. 
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Sayõştay 1996 yõlõndan bu yana, Genel Uygunluk Bildirimi ekinde o yõlõn bütçe 
uygulamasõ sonucu harcamalarla ve gelirlerle ilgili ayrõntõlõ verileri içeren ve tahminlerle 
gerçekleşmeler arasõnda oluşan sapmalarõ gösteren "Bütçe Uygulama Sonuçlarõ Raporu" nu 
sunmaktadõr. Yine aynõ yõldan beri, önemli mali denetim bulgularõnõ içeren "Hazine İşlemleri 
Raporu"nu hazõrlamaktadõr. Ayrõca 1997 yõlõnda başlayan uygulama sürdürülerek, Meclise 
"Dõş Borç İzleme Raporu" sunulmaktadõr. 

3.3.2.2 SORUNLAR 

• Sayõştay Yasasõnõn 25, 28, 47, 55, 87, 88 ve Ek 10 uncu maddelerinde Sayõştay'õn 
çeşitli konularda Meclis� e raporlar sunmasõ öngörüldüğü halde bu gereğe yõllardõr 
genel olarak uyulmadõğõ görülmektedir. Örneğin 87 inci madde  de    genel ve  katma  
bütçeli   dairelerin  "mal hesaplarõna"  ilişkin olarak Sayõştay'õn Meclis� e her yõl rapor 
sunmasõ öngörülmüşken, Bakanlõklarõn 1050 sayõlõ Kanuna göre hazõrlamasõ gereken 
Mal Kesin Hesaplarõnõ hazõrlamamasõnõn ve Maliye Bakanlõğõnõn da bu konuda 
herhangi bir çaba içerisinde olmamasõnõn da etkisiyle  bu gereği yerine 
getirmemektedir. Yine Genel ve Katma  Bütçeli İdareler dõşõnda kalan kuruluşlar için 
yasal olarak her yõl sunulmasõ zorunlu olan raporlar hazõrlanmamaktadõr. Meclisinde 
bu konuda herhangi bir talebi bulunmamaktadõr. Genel Uygunluk Bildirimleri ise, 
Anayasal bir zorunluluk olduğu için her yõl verilmek durumundadõr. Ancak bu 
bildirimler, doyurucu ve somut denetim bulgularõna dayanmaktan uzaktõr.41  

• Bütçe kapsamõnõn daralmasõ ile bütçe ve Sayõştay denetimi dõşõnda bõrakõlmõş 
kamu kaynaklarõ Sayõştay'õn mali denetimlerini bir bütünlük içerisinde yapmasõna 
engel oluşturmaktadõr. 

• Plan-program-bütçe sistemine gerçek anlamda geçilememiş olmasõ, muhasebe 
sisteminin tahakkuk esasõna dayanmamasõ, bilgisayar teknolojisinden 
yararlanõlamamasõ, analiz ve değerlendirme yapmaya uygun  bir bütçe ve muhasebe 
kodifikasyonunun bulunmamasõ, mali raporlamanõn önünde ciddi bir  engel 
oluşturmaktadõr. 

• Saymanlõklarõn organizasyon yönünden dağõnõklõğõ ve sayõca çokluğu, Mali 
Yönetim Bilişim Sistemi�nin henüz kurulamamõş olmasõ mali raporlamanõn 
dayanacağõ verilerin doğru, zamanlõ ve yeterli niteliklere sahip olmasõnõ 
güçleştirmektedir. 

                                                           
41 Konukman (1996). 
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• Sayõştay�õn geleneksel denetim sistemi yargõsal fonksiyonuna uygun olarak 
tasarlanmõştõr. Bu açõdan Genel Uygunluk Bildirimi ile diğer  raporlarõn 
hazõrlanmasõna yönelik çalõşmalar çok sõnõrlõ bir düzeyde yürütülmektedir. 

3.4 DENETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ VE SORUNLAR 

Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak gerçekleşmiş sonuçlarõ, önceden 
belirlenmiş amaçlar, kriterler ve standartlara göre tarafsõz olarak analiz etmek ve ölçmek 
suretiyle kanõtlara dayanarak değerlendirmek, gelecekteki hatalarõn önlenmesine yardõmcõ 
olmak, kişi ve kuruluşlarõn gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, 
güvenilir ve tutarlõ hale gelmesine, verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin iyileştirilmesine 
rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulgularõ ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli, 
planlõ ve programlõ bir süreçtir. 

Yukarõda belirtilen tanõmdan hareketle denetimin; sistemli, planlõ, programlõ, hedefli 
ve sürekli bir faaliyet olduğu söylenebilir. Bu faaliyetin, uzmanlõk becerilerine sahip kişi, 
birim, kurul, organ ve kurumlarca yerine getirilmesi ise işin doğasõ gereğidir. Dünyada 
denetim riskli ve önemli alanlarõ dikkate alarak stratejik önceliklere göre yürütülen ve yõllõk 
programlara bağlanan sürekli ve sistemli bir faaliyet olarak algõlanmaktadõr.  

Denetimin türü ne olursa olsun denetçinin gerçekleştireceği hedefler, uygulayacağõ 
denetim prosedürleri ve teknikleri, iş kalitesi ve hazõrlayacağõ rapor bakõmõndan uymasõ 
gereken kurallar vardõr. Bu kurallarõn bütünü genel anlamda �Denetim Standartlarõ� olarak 
adlandõrõlmaktadõr. Denetim standartlarõnõn, denetimin güvenilirliğini etkileyen asgari 
koşullar olduğu, denetimde uygulanacak yöntemlerin ve aşamalarõn sõnõrlarõ ile denetimin 
sonuçlarõnõn belirlenmesini sağladõğõ kabul edilmektedir. Bir denetim çalõşmasõnõn kalitesi, bu 
standartlara uygunluk derecesiyle ölçülmektedir. 

Bağõmsõzlõk, bütün denetimlerin köşe taşõ, olmazsa olmaz koşulu olarak kabul 
edilmektedir. Denetim prosedürleri ülkeden ülkeye farklõlõk ve çeşitlilik göstermekle beraber 
denetim bulgu, sonuç ve tavsiyelerinin �tarafsõz� olmasõnõ sağlamak  bakõmõndan denetçinin 
ve denetim birim, organ ve kurumunun bağõmsõz olmasõ noktasõnda birleşilmektedir. 
Bağõmsõzlõk, bir anlamda hem denetlenenden bağõmsõz olmayõ, hem de her türlü dõş 
müdahaleden uzak olmayõ içermektedir. Bağõmsõzlõğõn kurallarla güçlendirilip güvence altõna 
alõnmasõ kadar pratikte de işlerlik ve işlevsellik kazanmasõ da üzerinde durulmasõ gereken 
önemli ve gerekli konulardõr. 
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Denetim literatüründe, bağõmsõzlõğõn denetlenen kurum veya birim karşõsõndaki 
durumu; görevin yerine getirilmesine elverecek bütçe imkanlarõnõn sağlanmasõ; personelin 
sayõ ve uzmanlõklar yönünden yeterliliği; personelin göreve alõnmasõ ve görevden ayrõlmasõ; 
terfi, ücret ve diğer istihdam koşullarõnõn mesleğe yakõşõr düzeyde olmasõ; denetimin 
kapsamõna, içeriğine ve zamanlamasõna karar verme; veri, bilgi ve belgelere erişimde 
kõsõtlama olmamasõ; denetim bulgu, sonuç ve tavsiyelerinin bir sõnõrlama olmaksõzõn 
raporlanmasõ yönleri üzerinde de durulmaktadõr. 

Denetimini sisteminin etkinliğinin ele alõndõğõ bu bölümde, denetim sistemimizin 
işleyişini etkileyen temel faktörler sõrasõyla ele alõnmõş ve gerekli değerlendirmeler bu 
çerçevede yapõlmõştõr. Bunlar;  

Kamu Mali Yönetimimizin Çağdaş Yönetim Anlayõşõnõn İlke ve Gereklerini 
Karşõlamaktan Uzak Oluşunun Denetimi Olumsuz Etkilemesi 

# Denetim sisteminin nesnel tabanõnõ oluşturan Türk kamu mali yönetim sisteminin 
ve kamu maliyesi alanõndaki yasal çerçevenin pek çok yetersizliği ve eksikliği, 
denetimin etkinleştirilmesinin önündeki en ciddi handikaplardan biri olarak 
durmaktadõr. 

# Keza mali yönetim sistemimiz çağdaş kamu mali yönetiminin önemle üzerinde 
durduğu mali şeffaflõk, kamusal hesap verme sorumluluğu (mali hesap verme 
sorumluluğu ve performans hesap verme sorumluluğu), performans yönetimi gibi 
temel ilke ve anlayõşlarõn uzağõnda işlemektedir. 

Yolsuzluklarõn Önlenmesinde ve Yolsuzluklar İçin Caydõrõcõ Bir Ortam Yaratõlmasõnda 
Denetimin Yeterince Etkili Olamamasõ 

# Yolsuzluklarõn önlenmesinde ve yolsuzluklara karşõ caydõrõcõ bir ortam 
yaratõlmasõnda denetim sistemimiz gerektiği biçimde etkili olamamaktadõr.  

# Denetimin yolsuzluklarõ önleme konusundaki rolü pek çok ülkede yeniden 
tartõşõlmakta ve denetimden bu anlamdaki fonksiyonunu eksiksiz yapmasõ 
beklenmektedir. Dünyada yolsuzluklarõn ortaya çõkarõlmasõ ve soruşturulmasõ 
genelde, denetimin misyonu içinde mütalaa edilmezken sağlõklõ mali sistemin 
sürdürülmesinde, kontrol mekanizmalarõnõn yeterli bir biçimde işletilmesinde, 
şeffaflõğõn sağlanmasõnda ve hesap verme sorumluluğunun yerleşmesindeki yapõcõ 
katkõlarõ nedeniyle denetimin yolsuzluklarõ önleyici rolü üzerinde durulmaktadõr. 
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# Keza denetim dünyasõnda kamu kesiminin yolsuzluklara hassas ve riskli olan 
alanlarõnõn (vergilerin ve diğer kaynaklarõn toplanmasõ, kamu satõn almalarõ ve 
sözleşmeleri, gümrük vergileri, özelleştirme işlemleri gibi) denetim programlarõna 
alõnarak yolsuzluklara elverişli ortamlarõn oluşmasõnõn önleneceğine işaret 
edilmektedir. INTOSAI�in 1998 yõlõnda Uruguay�da yapõlan XVI. Kongresi�nin 
ana temalarõndan birisi yolsuzluklarõn önlenmesinde ve ortaya çõkarõlmasõnda 
yüksek denetimin rolüne ayrõlmõştõr. 

Denetim Mesleğinin Yeterince Gelişmemiş Olmasõ 

# Ülkemizde denetimin bir meslek olarak yeterince gelişmemiş olduğu 
gözlenmektedir. Dünya Bankasõ uzmanlarõndan Mourice Mould tarafõndan 
�Türkiye�de Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Gelişimi� 
başlõğõyla hazõrlanan rapor, TÜRMOB ve Dünya Bankasõ�nõn 12-14 Ocak 1994 
tarihleri arasõnda ortaklaşa düzenlediği ve ülkemizin muhasebe ve denetim ile ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin katõldõğõ bir sempozyumda tartõşmaya açõlmõştõr. 
Sempozyumda ele alõnan hususlar şu başlõklar altõnda toplanmõştõr: 

# Muhasebe ve denetim mesleğinin geliştirilmesinden bütünüyle sorumlu bir organõn 
öncelikle belirlenmesi, 

# Muhasebe kanunu yönetiminden ve bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu�nun 
geliştirilmesinden sorumlu bir komisyon oluşturulmasõ, 

# Türk muhasebe ve denetim standartlarõna ilişkin olarak genel kabul gören 
uluslararasõ standartlarõn oluşturulmasõ, 

# Denetim elemanlarõnõn mesleki eğitim ve deneyim kazanmalarõna yönelik 
önlemler alõnmasõ, 

# Meslek içi eğitim programlarõna süreklilik kazandõrõlmasõ, 

# Muhasebe ve denetim sektörlerindeki mevcut ve olasõ talebe paralel olarak Türk 
Ticaret Kanununda gerekli değişikliklerin yapõlmasõ, 

# Kamunun denetimine ilişkin faaliyetlerin özel sektör firmalarõna devredilerek, 
kamu denetim birimlerinin görev tanõmõnõ özel bir sektör tarafõndan 
gerçekleştirilen denetimin ve mali sistemin kontrolü şekline dönüştürülmesi, 

# Denetim ve muhasebe sektöründeki meslek gruplarõnõn tek bir oda altõnda 
birleştirilmesi, 
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# Kamu ve özel sektörde denetim, mali raporlama, muhasebe hizmetlerinde 
çalõşanlarõn ortak mesleki niteliklere sahip olmasõ ve bu kapsamda sektörde 
çalõşanlarõn ayrõ bir yeterlik sõnavõna tabi olmalarõ, 

# Sözü edilen sempozyum Türkiye�de muhasebe, finansal raporlama ve denetim 
hizmetlerinin gelişimi konusunda önemli bir tartõşma ortamõ yaratmõştõr. O tarihten 
bu yana geçen süre içinde denetçilerin eğitimi, muhasebe ve denetim standartlarõ 
konularõnda TÜRMOB bünyesinde kayda değer adõmlar atõlmõş olmakla birlikte 
bu gelişmeler Batõdaki standartlar düzeyinde mesleğin gelişimini sağlayabilmekten 
uzaktõr. Öte yandan kamu kesimindeki denetimi bütünsel biçimde kavrayõcõ 
girişimler de henüz başlatõlabilmiş değildir. 

Denetim Birimleri ve Denetim Elemanlarõ Açõsõndan Bağõmsõzlõk Kavramõnõn Yerli 
Yerine Oturmamõş Olmasõ  

# Bağõmsõzlõk kavramõ denetimin en kritik meselelerinden birisidir. Ülkemizde 
bağõmsõzlõğõn bütün boyutlarõyla yerleşmemiş olmasõnõ denetimden istenildiği 
biçimde sonuç alõnamamasõnõn önemli nedenlerinden biri sayõlmaktadõr.  

# Cumhurbaşkanlõğõ Devlet Denetleme Kurulu�nca hazõrlanan �Yolsuzlukla 
Mücadeleye Yardõmcõ Olmak Maksadõyla Alõnmasõ Gereken Tedbirlere İlişkin 
İnceleme Raporu�nda �.... ülkemizde uluslararasõ denetim standartlarõnda belirtilen 
denetimde bağõmsõzlõk ilkesine gereği gibi uyulmamasõ, denetimin etkinliğini 
azaltan önemli nedenlerden biridir� saptamasõ net bir şekilde ortaya konmuştur  

# Aynõ Rapordaki �...denetim görevinin planlanmasõ, programlanmasõ ve 
yürütülmesinde adõna hizmet yapõlan makamdan talimat almamak, denetlenecek 
hususlarõn önceliklerini tespit etmek ve yapõlacak denetimlere uygun yöntemleri 
seçmekte serbest olmak, yetkili makamõn talebi üzerine yerine getirilecek işlerin 
nasõl yapõlacağõna karar vermek anlamõnda kullanõlan bağõmsõzlõk, görevlerini 
meslek mensuplarõ eliyle yerine getiren tüm denetim birimlerine tanõnmasõ 
gereken statüdür� tespiti bağõmsõzlõğõn boyutlarõ hakkõnda fikir verdiği gibi, 
bağõmsõzlõk kavramõnõn ülkemizde tam anlamõyla algõlanmadõğõnõn da ifadesi 
sayõlmaktadõr. 

Denetimsiz Alanlarõn ve Faaliyetlerin Bulunmasõ ve Denetimi Kõsõtlayan Uygulamalarõn 
Olmasõ 

# Ülkemizde gerek yasal düzenlemelerle gerekse fiili uygulamalarla denetimsiz 
alanlar yaratõlmaya devam edilmektedir. Denetimden Kaçõş olarak 
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nitelendirilebilecek bu uygulamalar Türk Denetim Sisteminin en önemli 
sorunlarõndan birisidir. 

# Örneğin; 576 Sayõlõ KHK ile aslõnda Sayõştay denetimine tabi Afetler Fonuna 
aktarõlan ve belli amaçlara tahsis edilen kaynaklar Sayõştay denetimi dõşõna 
çõkarõlmaktadõr. 576 sayõlõ KHK'nõn ortada koyduğu denetim modeli Anayasanõn 
165'inci maddesine uygun bir model de değildir. Söz konusu kaynaklar 
Başbakanlõk ve Maliye Müfettişleriyle Bankalar Yeminli Murakõplarõndan oluşan 
bir komisyon tarafõndan denetlenmektedir. Bu Komisyonun yapacağõ denetim 
teknik anlamda dõş denetim sayõlabilirse de Parlamento adõna yapõlõp, sonuçlarõ 
Parlamentoya duyurulan bir denetim değildir. Burada denetim birim, organ ve 
kurumlar eliyle yapõlmamakta ve sonuçlarõ Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
sunulmamaktadõr.  

# Bir başka örnek ise, 278 sayõlõ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu 
Kurulmasõ Hakkõnda Kanunda yer almaktadõr. Yasanõn 11'inci maddesine göre 
"Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu�nun hesaplarõ Başbakanlõkça iki 
yõl için atanacak üç murakõptan meydana gelen bir Murakõplar Kurulu tarafõndan 
denetlenir."  Ayrõca, aynõ yasanõn 12'nci maddesinde "Murakõplar Kurulu Raporu 
ile Bilim Kurulu Raporu ve yõllõk bilanço Başbakanlõk tarafõndan dördü Yüksek 
Murakabe Heyetince ikisi Sayõştay�ca ve biri Maliye Bakanlõğõnca seçilecek yedi 
kişilik bir kurula tevdi olunur." hükmü bulunmaktadõr. TÜBİTAK için öngörülen 
denetim modeli de Anayasanõn 160'õncõ ve 165'inci maddeleri gereğince 
Parlamento adõna yapõlmasõ gereken denetimler olmayõp, bu kurum da TBMM'nin 
denetim alanõ dõşõndadõr. 

# 4389 sayõlõ Bankalar Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 2 sayõlõ fõkrasõnda yer alan 
"Fon dahil olmak üzere Kurumun yõllõk hesaplarõ ile harcamalarõna ilişkin 
işlemlerini Sayõştay denetçisi, Başbakanlõk Müfettişi ve Maliye Müfettişinden 
oluşan bir komisyona denetlenir." hükmü de Anayasanõn 160'õncõ ve 165'inci 
madde hükümlerine aykõrõdõr. Aynõ durum 3238 sayõlõ Kanunla kurulan Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu için de geçerlidir. Keza Tanõtma Fonu'nun denetlenmesi 
konusunda da 3230 sayõlõ yasada herhangi bir düzenleme yer almamaktadõr.  

# Yukarõda verilen örnekler daha geniş bir tarama ile zenginleştirilebilir. Alt 
Komisyonumuzun amacõ yasal düzenlemelerle yaratõlan denetimsiz alanlara işaret 
etmektir.  
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# Öte yandan; kamu kaynaklarõnõn kurulan vakõflar, dernekler, şirketler ve iktisadi 
işletmeler eliyle kullanõlõr hale gelmesi kamu mali yönetimini bozmakta ve kamu 
harcamalarõnõn disiplininden uzaklaşmasõna yol açmakta, bir anlamda denetimden 
kaçõşõ da simgelemektedir. Bu organizasyonlardaki kamu kaynaklarõnõn inceleme 
sonuçlarõnõn Anayasanõn 160'ncõ ve 165'nci maddeleri bağlamõnda Parlamentoya 
duyurulmasõ söz konusu değildir. Kaldõ ki, söz konusu kaynaklarõn ne kadarõnõn 
denetim birimleri marifetiyle teknik anlamda denetlendiği de belli değildir.  

# Bir başka önemli konu da kamu kurum ve kuruluşlarõ taşra birimleri faaliyetlerinin 
düzenli sayõlabilecek bir şekilde denetim kapsamõna alõnmasõna karşõn üst 
yönetime yakõn merkez birimlerin denetim dõşõ bõrakõlmasõdõr. Alt 
Komisyonumuzca bu durumun hiçbir makul gerekçeye dayandõrõlmadõğõ 
saptanmõştõr.  

# Finansmanõ Dünya Bankasõ�ndan sağlanan projelere ilişkin kamu harcamalarõnõn 
hem parlamento adõna yapõlan denetimin dõşõnda tutulduğu, hem de iç denetim 
birimlerince yeterince denetlenemediği tespit edilmiştir. 

# Diğer önemli nokta da, asõl görevleri denetim olan elemanlarõn "idarî işlere 
nezaret", "idarî görevlerin tedviri" gibi mevzuatõn açõkça izin vermediği 
yöntemlerle denetim dõşõ alanlarda istihdam edilmesidir. Bu durum, meslek 
güvencesiyle bağdaşmadõğõ gibi denetlenecek alanlara tahsis edilecek iş gücünün 
başka alanlara kaydõrõlmasõ ve dolayõsõyla bazõ alanlarõn yeterince 
denetlenememesi sonucunu doğurmaktadõr.  

# Keza, "soruşturma" yetkisi de bulunan denetim elemanlarõnõn görev dağõlõmõ 
içinde "soruşturma"nõn ön plana çõkmasõ denetimin ya hiç ya da yeterince 
yapõlmamasõ gibi bir sonuç doğurmaktadõr. Gerektiğinde "soruşturma" yapõlmasõ 
işin doğasõ gereğidir. Ancak, denetimde görevli elemanlarõn denetimden uzaklaşõp 
sadece soruşturma ile uğraşõr hale gelmesi denetimin sağlayacağõ yararlardan 
uzaklaşõlmasõ anlamõna gelmektedir. 

# Denetim birimlerinin yeterli ve ehil sayõda personelden oluşmadõğõ kurumlar veya 
organlar söz konusudur. Bazõ kurumlarda ise hiç teftiş veya denetim birimi 
bulunmamaktadõr. Bu durum denetimin yapacağõ işlere getirilmek istenen 
kõsõtlamalar hüviyetindedir. 
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Denetimin Stratejik Plan Temelinde Önceliklere Göre Yürütülmemesi  

# Ülkemizde genel olarak denetim, öncelikli ve riskli alanlarõ dikkate alan stratejik 
planlara ve yõllõk programlara dayalõ olarak yürütülmemektedir.  

# Stratejik planlama gelecekte elde edilmesi hedeflenen sonuçlar ile bu sonuçlara 
nasõl ulaşõlacağõ ve başarõ derecesinin nasõl ölçülüp değerlendirileceği hakkõnda 
kararlarõn alõnmasõ amacõyla başvurulan kesintisiz ve sistemli bir süreç olarak 
tanõmlanabilir. 

# Ülkemizdeki denetim birim, organ ve kurumlarõnõn ellerinde bulunan kõsõtlõ 
kaynaklarõ (personel, taşõnõr ve taşõnmaz mallar) kendilerine verilen görevleri 
layõkõyla yerine getirebilmek için dengeli bir biçimde dağõtmak üzere stratejik 
planlamaya gereken önemi vermiyor olmalarõ ciddi bir eksiklik olarak 
görülmektedir.  

Çağdaş Denetim Uygulamalarõnõn Yeterince Yaşama Geçirilmemiş Olmasõ 

# Ülkemizdeki denetim ağõrlõklõ olarak uygunluk denetimine (compliance audit) 
odaklanmõştõr. Türkiye�deki denetim birim, kurul ve organlarõ bu geleneksel 
görevinin yanõ sõra mali tablolarõn doğruluğunun ve güvenilirliğinin denetimi, mali 
sistemlerin ve iç kontrol mekanizmalarõnõn denetimi ve performans denetimi gibi 
çağdaş denetim uygulamalarõ konusunda arayõş çabalarõnõ sürdürmekte olup yeni 
denetim çalõşmalarõnõ henüz yeterli olgunluğa ulaştõramamõşlardõr. 

# INTOSAI denetim standartlarõ arasõnda; mali tablolarõn çeşitli öğeleri arasõnda 
istenilen ilişkinin var olup olmadõğõnõn araştõrõlmasõ, istenmeyen ilişkilerin ve 
alõşõlmõşõn dõşõndaki eğilimlerin belirlenmesi ilkesine yer verilmiştir.  

# INTOSAI, bu ilkeden hareketle, mali tablolarõn kabul edilebilir muhasebe 
standartlarõna uygun olarak hazõrlanõp hazõrlanmadõğõnõn; mali tablolarõn 
denetlenen kurumun şartlarõ dikkate alõnarak düzenlenip düzenlenmediğinin; mali 
tablolarõn çeşitli öğeleri hakkõnda yeterli açõklamanõn mevcut olup olmadõğõnõn; 
mali tablolarõn çeşitli öğelerinin uygun biçimde değerlendirilip 
değerlendirilmediğinin, ölçülüp ölçülmediğinin ve gösterilip gösterilmediğinin 
araştõrõlõp analiz edilmesini denetçinin görevleri arasõnda saymaktadõr. 

# Öte yandan INTOSAI; Sayõştay�a tanõnan yetkilerin artõrõlmasõ ve Sayõştay�õn tüm 
kamu kurumlarõnda düzenlilik ve performans denetimini yürütmek veya yürütülen 
denetimi yönlendirmekle yetkili kõlõnmasõ ölçüsünde kamusal hesap verme 
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sorumluluğunun gelişmiş olacağõna özel bir vurgu yaparak performans 
denetiminin önemine dikkat çekmektedir.  

# Gene aynõ organizasyonca performans denetimi, idari faaliyetlerin tutumluluğunun 
sağlõklõ idari prensip ve uygulamalar ile yönetim politikalarõna göre denetlenmesi; 
insan, mali ve diğer kaynaklarõn kullanõmõndaki verimliliğin, bilgi sistemleri, 
performans ölçüleri ve gözetim düzenlemeleri ve denetlenen kurumlarca belirlenen 
eksiklikleri gidermek için uygulanan yöntemlerin izlenmesi de dahil olmak üzere 
denetlenmesi; denetlenen kuruluşlarõn hedeflerine ulaşma yönündeki 
performanslarõnõn yarattõğõ gerçek etkinin amaçlanan etkiyle kõyaslanmak suretiyle 
denetlenmesi biçiminde tanõmlamaktadõr. 

İç Kontrol Kavramõnõn Yerleşmemiş Olmasõ ve İç Kontrol ile Denetim İlişkisinin Uygun 
Bir Zemine Oturtulamamõş Olmasõ 

# Ülkemizde iç kontrol sisteminin tutarlõ ilkeler bütünü olarak ele alõnmadõğõ, buna 
karşõlõk bu sistemin öğelerinin mevzuatõmõza serpiştirildiği görülmektedir.  

# INTOSAI İç Kontrol Standartlarõ�nda iç kontrol yapõlarõ da yönetimin tutumu, 
metotlar, usuller ve hedeflere ulaşõlmasõna yeterli güvence sağlayan önlemler dahil 
olmak üzere, bir kurumun planlarõ şeklinde tanõmlanmaktadõr. İç kontrol yapõlarõ 
esas olarak, organizasyonun işlevine uygun olarak düzenli, ekonomik, verimli ve 
etkin faaliyetler ile kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini; kaynaklarõn 
savurganlõktan, suiistimalden, yetersiz yönetimden, hatalardan, yolsuzluktan ve 
diğer düzensizliklerden kayõplara karşõ korunmasõnõ; yasalara, yönetmeliklere ve 
yönetimin direktiflerine uyulmasõnõ; güvenilir mali ve yönetsel verilerin 
hazõrlanmasõnõ, saklanmasõnõ ve bu verilerin uygun zamanlõ raporlarda tam ve 
doğru olarak açõklanmasõnõ hedeflemektedir.  

# Ülkemizde yukarõda temel hedefleri sõralanan iç kontrol yapõlarõnõn sistematik ve 
bütünsel biçimde ele alõnmamasõ ve bu alanda standartlar tespit edilmemiş olmasõ, 
iç kontrol yapõsõnõn önemli unsurlarõndan biri olan iç denetimin (internal audit) 
etkinliğini doğrudan ilgilendirmektedir Çünkü çağdaş denetimdeki önemli 
yaklaşõmlardan biri, denetlenen kuruluştaki iç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve 
etkinliğinin değerlendirilmesine ve bu sistemin eksiklik ve zayõflõklarõnõn 
nedenlerinin araştõrõlmasõna ve sonuçta incelenen yapõnõn geliştirilmesine yönelik 
tavsiyelerin oluşturulmasõna ve izlenmesine dayanmaktadõr. 
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Denetim Metotlarõnõn ve Tekniklerinin Tam Anlamõyla Kalõcõ Hale Getirilmemiş 
Olmasõ 

# Bazõ yararlõ örneklerin mevcudiyeti yadsõnmamakla birlikte, genel olarak 
ülkemizde denetim metotlarõnõ ve tekniklerini çağdaş gelişmeler õşõğõnda gösteren 
kapsamlõ el kitaplarõnõn ve rehberlerin yeterince yaygõnlaşmadõğõ ve bu araçlarõn 
sağladõğõ imkânlardan gereği gibi yararlanõlmadõğõ gözlenmektedir.  

# Literatürde denetim metodolojisi; denetimin planlanmasõnda, yürütülmesinde, 
sonuçlarõnõn raporlanmasõnda ve izlenmesinde öngörülen aşamalar ve usuller 
olarak algõlanmakta; denetim teknikleri de denetçinin denetim için gerekli 
bilgilerin toplanmasõnda yararlandõğõ araçlar olarak ele alõnmaktadõr.  

# Çağdaş dünyada rehberler ve el kitaplarõ körü körüne uygulanacak ve yaratõcõlõğõn 
önünü kesen dokümanlar olarak değerlendirilmemekte, aksine denetçinin 
sağduyusunun, mesleki birikiminin ve yaratõcõlõğõnõn gerçekten yaşama geçirilmesi 
için gerekli sõçrama tahtalarõ olarak görülmektedir. 

# Denetim sonucunda kaliteli ürünler üretilmesi uygulamaya yön veren rehberlere ve 
el kitaplarõna bağlõ olduğundan bu araçlardan denetim sistemimizde gerektiği 
şekilde yararlanõlamõyor olmasõ kuşkusuz önemli bir eksikliktir. 

Denetçinin Mesleki Gelişimine ve Hizmet İçi Eğitimine Süreklilik Temelinde ve 
Sistematik Bir Biçimde Yaklaşõlmamõş Olmasõ 

# Ülkemizde, denetim elemanlarõnõn mesleğe alõnmadan önce meslek kuruluşlarõ 
tarafõndan denetimle ilgili temel konular hakkõnda eğitilmeleri söz konusu 
olmadõğõ gibi, mesleğe alõndõktan sonra da meslekî gelişmeyi sağlamak, denetim 
alanlarõ ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri izlemek amacõyla süreklilik temelinde 
hizmet içi eğitimden geçirilmedikleri bilinen bir olgudur. Keza denetim 
sistemimizde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim genelde, sistemli ve programlõ bir 
temel yerine usta-çõrak ilişkisi içinde yürütülmektedir.  

# INTOSAI, �uygun nitelikli personelin işe alõnmasõnõ� ve �çalõşanlarõnõ, görevlerini 
etkili bir şekilde yerine getirebilecek biçimde eğitmeyi ve denetçiler ile diğer 
çalõşanlarõn ilerlemeleri için gerekli koşullarõ belirlemeyi� Sayõştaylara görev 
olarak vermiştir. 

# Keza İngiltere İç Denetim Enstitüsü�nce yayõmlanan �İç Denetim Mesleği 
Uygulama Standartlarõ ve Yönlendiren İlkeler� başlõklõ dokümanda; iç denetim 
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elemanlarõnõn mesleki yeterliliklerini korumak için eğitimlerini sürdürmekten 
sorumlu olduklarõ belirtilmekte; iç denetim standartlarõndaki, prosedürlerindeki ve 
tekniklerindeki güncel gelişmelerden ve iyileştirmelerden sürekli olarak haberdar 
olmalarõ vurgulanmakta; denetçilerin, mesleki derneklere üye olma ve katõlõm, 
konferanslara, seminerlere, mesleki kurslara ve kurum içi eğitim programlarõna 
devam etme ve araştõrma projelerine iştirak etme yollarõyla eğitimlerine süreklilik 
kazandõrmalarõ gereğine işaret edilmektedir. 

# Giderek karmaşõklaşan ve hõzla değişen bir ortamda faaliyet gösteren denetim 
elemanlarõnõn sistematik ve programlõ bir biçimde hizmet içi eğitimden 
geçirilmiyor olmalarõ önemli bir handikaptõr. 

Denetimde Bilişim Teknolojisi İmkânlarõndan Gerektiği Şekilde ve Sistemli Olarak 
Yararlanõlamamasõ 

# Ülkemizdeki denetim birimleri ve organlarõ denetim alanõnda bilişim 
teknolojisinin sunduğu imkânlardan sistematik bir biçimde yararlanamamaktadõr. 

# Çağõmõzda hemen hemen bütün kamu kurum ve kuruluşlarõ, yönetim sistemlerinin 
yanõ sõra mali sistemlerinde de giderek artan ölçüde ve yaygõn olarak bilişim 
teknolojisinden yararlanma arayõşõ ve çabasõ içindedir. Bilişim teknolojisinin mali 
işlemlerde kullanõlmasõ, pek çok yararõnõn yanõ sõra, işlemlerde anonimliğe yol 
açarak sorumluluğu azaltmak; veri giriş ve işlemede mükerrerliklere, yetkisiz 
erişimlere açõk olmak gibi mali denetim açõsõndan son derece önemli olan bir çok 
zaafõ beraberinde getirmektedir.  

# INTOSAI bünyesinde bulunan Elektronik Veri İşleme Yürütme Komitesi çalõşma 
gruplarõ oluşturarak bu alanda gelişen teknikleri denetim standartlarõ içine dahil 
etmeye çalõşmaktadõr. Keza çağdaş denetim uygulamalarõ konusunda haklõ üne 
sahip İngiltere ve Kanada Sayõştaylarõ Kurulu bilgisayar sistemlerinin 
denetlenmesi ve bu sistemlerin geliştirilmesi açõsõndan denetçilerine yol gösterici 
nitelikte �el kitaplarõ� ve �rehberler� hazõrlamakta, bunlarõ denetim pratiğinin 
zenginliğinde sürekli olarak güncelleştirmektedirler. 

# Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarõ, yönetim sistemlerinin yanõ sõra mali 
sistemlerinde de giderek artan ölçüde bilişim teknolojisinden yararlanmasõna 
karşõn denetim birim, kurum ve organlarõnõn bilişim teknolojisinden yararlanmanõn 
göreceli olarak daha geride kaldõğõ gözlenmektedir.  
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Denetim Organizasyonlarõ Arasõnda İletişimin, Koordinasyonun ve İşbirliğinin 
Bulunmayõşõ  

# Cumhurbaşkanlõğõ Devlet Denetleme Kurulunca hazõrlanan �Yolsuzlukla 
Mücadeleye Yardõmcõ Olmak Maksadõyla Alõnmasõ Gereken Tedbirlere İlişkin 
İnceleme Raporu�nda, ülkemizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõnda bulunan 
denetim birimlerinin sayõsõnõn 129�a ulaştõğõ, denetim elemanlarõna tahsis edilmiş 
kadro sayõlarõnõn da onüç binin üzerinde olduğu belirtilmektedir.  

# Bu dağõnõk yapõ içinde denetim birimlerin her biri iyi niyetli çabalar ve arayõşlar 
içinde olmakla birlikte, çalõşmalarõnõ içe dönük bir biçimde sürdürmektedir. Başka 
bir ifadeyle, ülkemizde denetim alanõnda diyalog, koordinasyon ve hatta işbirliği 
imkânlarõndan gerektiği gibi yararlanõlmamaktadõr. Denetim standartlarõnõn ve 
ortak denetim yaklaşõm ve anlayõşõnõn bulunmamasõ fikrî planda beraber hareket 
etme fõrsatlarõnõ engellemektedir. Yine diyalog ve koordinasyon yetersizliği 
nedenleriyle denetim mesleğindeki yeniliklerin ve gelişmelerin ortak bir temelde 
izlenmesi zorlaşmaktadõr. 

# Keza bu durum denetimde mükerrerliklere yol açmakta, kimi zaman da bazõ 
alanlarõn denetimsiz kalmasõ sonucunu doğurmakta ve dolayõsõyla denetimin 
etkinliğini zaafa uğratmaktadõr. 

Denetim Faaliyetlerinin Şeffaf ve Denetime Açõk Olmamasõ 

# Ülkemizdeki denetim birim ve kurumlarõnõn genel yõllõk faaliyetlerinin ayrõntõlõ bir 
dökümü ve denetimde yõllõk hedeflerine ne ölçüde ulaştõklarõ yõllõk faaliyet 
raporlarõna konu olsa da bu raporlar genellikle, bürokratik işleyiş içinde kalmakta 
ve kamuoyunun bilgisine ve değerlendirmesine sunulmamaktadõr. 

# Çağdaş dünyada her alandaki şeffaflõk yaklaşõmlarõna paralel olarak denetim 
birim, organ ve kurumlarõnõn yõllõk faaliyetleri de kamuoyuna raporlanmaktadõr. 
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri�nin Genel Müfettiş Kanunu�nda Genel 
Müfettişin faaliyetleri 6 aylõk periyotlarla kamunun değerlendirmesine 
sunulmaktadõr. Keza Sayõştaylar parlamentolarõna sunduklarõ yõllõk faaliyet 
raporlarõyla (annual reports) bir yõl içinde yaptõklarõ faaliyetlerini ve 
performanslarõnõ bir anlamda kamuoyunun denetimine açmaktadõrlar. Hatta 
bağõmsõz denetçiler eliyle hazõrlanan denetim raporlarõ da Sayõştaylarõn yõllõk 
faaliyet raporlarõna eklenmektedir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 108 

# Denetleyenlerin de denetime açõk olmasõ anlayõşõnõn ülkemizde henüz 
yerleşmemiş olmasõ alt komisyonumuzca bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

3.5 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE MEVCUT KURUMSAL YAPI VE SORUNLAR 

İdari, mali ve hukuki yapõdaki dağõnõklõk ve kargaşa, sadece planlama anlayõşõnõn 
değil mali yönetimde disiplin ve otoritenin de kaybedilmesi sonucuna götürmektedir. Böyle 
bir yapõda plana gerek kalmaz, varsa da uygulanmaz. Türkiye�de 1980�ler sonrasõndaki mali 
politika yönelişlerinin bir kõsmõ böyle bir dokunun yaratõlmasõ olarak da görülebilir. Bu 
durum salt kötü yönetim veya optik çarpõlmasõ gibi gerekçelerle açõklanabilir değildir. Ancak 
bu durumun sürdürülemez olduğu da açõktõr. 

Bugün Türkiye�de kamu harcamalarõ çok sayõda ve farklõ yapõdaki bütçeler ile fon ve 
döner sermaye işletmeleri arasõnda dağõlmõştõr. Kamu harcamalarõnõn yönetimi; genel bütçe, 
katma bütçe, özel bütçe, özerk bütçe, fonlar ve döner sermaye işletmeleri aracõlõğõyla 
yapõlmaktadõr. Ayrõca, kamu kurumlarõ nezdinde kurulu bazõ vakõf, dernek veya sandõklarõn 
da kamusal görevler ifa ettikleri kabul edilmekte ve bunlara vergi bağõşõklõğõ tanõnarak, genel 
bütçeden pay verilerek veya Devletin bizzat vermiş olduğu hizmetler mukabilinde 
vatandaşlardan bu türden örgütlenmeler için ayrõca ödeme talep edilerek, kamu adõna 
kaynaklar elde edilmekte ve harcamalar yapõlmaktadõr. Bu nedenle, bütçe birliği ilkesinden 
uzaklaşõlmakta, konsolide bütçe kapsamõ dõşõnda kalan kamu gelir ve giderleri nedeniyle 
kamu gelir ve giderlerinin tam ve net miktarõ görülememektedir. 

Yine kamu gelir ve giderlerinin bu denli birbirinden farklõ ve birbirinden ayrõ 
kurumlar vasõtasõyla toplanmasõ ve harcanmasõ, çok sayõda kamu tüzel kişiliğinin 
oluşturulmasõ, harcama disiplininin bozmak yanõnda devletin inanõrlõlõğõnõ ve güvenirliliğini 
azaltmakta, çeşitli düzeylerde yozlaşmalara kapõ aralamakta,  bütçenin bir maliye politikasõ 
aracõ olarak kullanõlmasõ imkanõnõ ortadan kaldõrmakta ve kaynaklarõn etkin olarak 
kullanõmõnõ engellemektedir. 

Türkiye�de kamu mali yönetiminin kurumsal yapõsõndaki gelişmeler tarihsel gelişim 
itibariyle incelendiğinde ise, sistemin başlangõçtan itibaren bu denli parçalõ ve farklõ rejimlere 
tabi olmadõğõ görülmektedir. Gelişen teknoloji ve değişen devlet anlayõşõnõ kavrayabilecek  
daha bütüncül rejimler geliştirilemediği gibi kamu mali sistemi hizmetler ve kurumlar 
itibariyle hem daha da parçalanmõş hem de birçok hizmet ve kurum genel mali sistemin dõşõna 
çõkarõlmõştõr. 
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Türkiye�de güçlü yürütme/güçlü başbakanlõk biçiminde  yapõlanmõş merkeziyetçilik 
ile parçalanmõş bir kamu mali yönetiminin çelişkili birlikteliğindeki çarpõklõğõ dikkate 
almayan, bunda köklü bir dönüşümü öngörmeyen her yeni adõm yüzeysel rötuşlardan öteye 
gidememe riskini taşõmaktadõr. 

Bu durum, kamu kaynaklarõnõn kullanõmõnda yasama organõnõn yeterince etkili 
olamamasõna, kamu harcamalarõnõn denetimi imkanõnõn ortadan kalkmasõna veya bu 
denetimin güçsüzleşmesine, kamu kaynaklarõnõn kullanõmõnõ düzenleyen plan ve programlarõn 
amaçlandõğõ şekilde gerçekleştirilememesine neden olmaktadõr. Böylece Devlet, kendisinden 
beklenen görevleri yeterince yerine getiremediği gibi hizmetlerin maliyeti de gittikçe 
artmaktadõr. 

Öte yandan, kamu hizmetlerinin tek tek sõnõrlarõ iyi belirlenemediği gibi bir kamu 
hizmeti veya görevi birden fazla kurum arasõnda paylaştõrõlmõştõr; bunun dolaysõz sonucu, 
kamu hizmet ve görevlerinin hõzlõ ve en az maliyetle yürütülememesi olmuştur. Ayrõca, kamu 
kurumlarõnõn yapacaklarõ harcamalarõ koordine etmek ve bunlarõn bir plan ve programa uygun 
olarak yürütülmesini sağlamakla görevli kuruluşlarõn bölünmüşlüğü de yukarõda belirtilen 
olumsuzluklarõn etkisini artõrmaktadõr. Yine hem harcamacõ kuruluşlarõn hem de 
koordinasyondan sorumlu kuruluşlarõn merkeziyetçi yapõya dayanmalarõ ve kararlarõnõ yeterli 
ve yerinde incelemelere dayandõrmamalarõ, sorunlarõn yeterince tespit edilememesine ve en 
uygun çözüm yollarõna ulaşõlamamasõna sebep olmaktadõr. 

Aynõ şekilde, kamu kuruluşlarõnõn harcama esas ve usullerini düzenleyen mevzuatõn, 
merkeziyetçi bir yapõya dayanmasõ, etkinlikten çok uygunluk değerlendirmesini öne çõkarmasõ 
ve katõ kurallar içermesi, sistemin esnekliğini engellediği gibi, denetim ve mevzuat dõşõna 
kaçõşõn gerekli bir durum olduğu fikrini yaygõnlaştõrmakta ya da denetim dõşõna kaçõşõn bir 
gerekçesi olarak kullanõlmaya zemin hazõrlamaktadõr. Ayrõca, kurumsal örgütlenme, yetki 
paylaşõmõ, mevzuat geliştirilmesi, politika tespiti, kullanõlan teknikler gibi temel sõkõntõlarõn 
yanõ sõra uygulayõcõlarõn seçimindeki yanlõşlar ile uygulayõcõlarõn yetersizlik ve yanlõş 
tercihleri de sistemin sõkõntõlarõnõ artõrmaktadõr. 
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4 KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE MALİ 
SAYDAMLIĞIN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER 

4.1. YENİ  BİR  BÜTÇE SİSTEMİ  

Burada üçüncü bölümde detaylõ bir şekilde incelenen bütçesel sürecimizin sorunlarõ da 
dikkate alõnarak, sistemin daha etkin çalõşmasõ amacõyla yapõlan ve bir kõsõm kapsamlõ 
dönüşümler gerektiren öneriler yer almaktadõr.  

Bir nolu alt komisyon çalõşmalarõ sõrasõnda belli bir modelden hareket etmek ve buna 
göre Türkiye�deki sistemi değerlendirmek ve öneriler geliştirmek amacõyla Dünya 
Bankasõ�nõn son dönemde geliştirdiği orta vadeli harcama sistemini bir model olarak almõştõr. 
Bununla birlikte önerilere baz olan değerlendirmeler öncelikle Türkiye�nin gerçekleri ve iyi 
uygulama örneği gösteren ülkelerin deneyimleri dikkate alõnarak tartõşõlmõştõr. Temel amaç 
bir model çerçevesinde mevcut durumun değerlendirilmesi çabasõ olmuştur. 

Yeni bir bütçe sistemine yönelik öneriler üç alt başlõkta incelenmiştir. Bunlar, 
�Bütçenin Hazõrlanmasõ�, �Bütçenin Uygulanmasõ� ve Bütçe Uygulamasõnõn Muhasebe, 
Raporlama ve Kod Yapõsõ�. İlk başlõk olan bütçenin hazõrlanmasõnda, bütçe sistemine yönelik 
yeni bir yaklaşõmõ yansõtan temel öneriler geliştirilmeye çalõşõlmõştõr. Bu yeni yaklaşõmõn 
işleyişini tanõmlayan temel mekanizmalar ve öneriler ilgili bölümde verilmiştir. Fakat bu 
bölümle ilgili ayrõntõlõ değerlendirmeler öneriler seti Mart ayõ içinde tamamlanacak olan bir 
nolu alt komisyonun (orta vadeli harcama sistemine geçiş) raporunda yer alacaktõr.  

Takip eden diğer iki alt bölümde ise ağõrlõklõ olarak bütçe sisteminin mevcut 
sorunlarõndan hareketle öneriler geliştirilmiştir. Bu çerçevede öneriler ayrõntõlõ bir şekilde alt 
bölümlerde ele alõnmõştõr.  

4.1.1 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI  

Politika oluşturma, planlama ve bütçeleme arasõnda kurulmasõ gereken zorunlu ilişki 
ancak iyi bir şekilde tasarlanmõş ve mekanizmalarõ ortaya konmuş orta vadeli bir harcama 
sistemi ile kurulabilir. Türk Bütçe Sisteminin 1970�li yõllarõn ilk yarõsõnda plan-program-
bütçe sistemine geçişte öngörülen orta vadeli bir plan veya program çerçevesinde ele alõnmasõ 
gereği bugün de hala geçerliliğini korumaktadõr.  

Bu çerçevede, gerek Dünya Bankasõ�nõn orta vadeli harcama sistemi (medium term 
expenditure framework), gerekse iyi uygulama örnekleri gösteren ülke deneyimleri ve Türk 
Bütçe Sisteminin mevcut yapõsõnõn incelemesi sonucunda, kamusal karar alma sürecinin 
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işlemesinde orta vadeli bir yaklaşõmõn günümüzde daha fazla önem arz ettiği sonucuna 
varõlmõştõr. Orta vadeli harcama sistemi esas olarak, karar alõcõlarõn orta vadedeki harcama  
limitlerini öngörmelerine yardõmcõ olan ve bu limitlerin  orta vadedeki harcama politikalarõ ve 
maliyetleri ile ilişkilendirmesine imkan veren kamu harcama politikalarõnõ geliştirmeye 
yönelik bir süreçtir. Bu sürecin üç temel amacõ vardõr; 

# makro disiplinin sağlanmasõ, 

# stratejik önceliklere göre kaynaklarõn dağõtõlmasõ, 

# dağõtõlan kaynaklarõn uygulamada istenilen düzeyde verimli ve etkin bir 
şekilde kullanõlmasõ.  

Kamusal kaynak dağõtõmõ esas olarak politik bir süreç sonunda belirlenmektedir. Bu 
şekilde çerçevesi ortaya konulan politikalarõn istenilen etkinlikte yaşama geçirilmesi bunlarõn 
planlanmasõnõ/programlanmasõnõ gerektirmekte, planlanan politikalarõn pratiğe geçmesi ise 
bütçeyle mümkün olmaktadõr. Bu sürecin işlemesinde yukarõda üç ana madde halinde 
sõralanan bütçesel sonuçlarõn sağlanabilmesi temel hedef, bütçe ise bu hedeflere ulaşmada ana 
araç olmaktadõr.  

Orta vadeli bir harcama programõna dayanan, yani planlarla bütçeler ve programlar 
arasõndaki ilişkiyi hedefleyen kamusal karar alma süreci ana hedef olarak belirlenmeli ve 
bütçe sistemi (plan-program bütçe sistemi veya çõktõ-sonuç bazlõ bütçe sistemi gibi) bunun 
üzerine inşaa edilmelidir. Bir nolu alt komisyon raporunda geliştirilen yaklaşõm çerçevesinde 
orta vadeli bir harcama programõna dayanan bütçe sistemiyle ilgili öneriler dört ana başlõğa 
ayrõlarak ele alõnmõştõr. Bunlar; (a) ekonomik ve mali yapõnõn ortaya konulmasõ, (b) bütçe 
politikasõ beyanõ, (c) sektör/kuruluş planlarõnõn ve bütçelerinin hazõrlanmasõ ve (d) 
parlamentonun bütçeleri onaylanmasõ. Dördüncü alt başlõk olan parlamento, izleyen 4.3 
numaralõ bölümde kapsamlõ bir şekilde incelendiğinden burada ayrõca ele alõnmayacak, sadece 
ilk üç aşamada gerekli görülen parlamento ilişkilerinden bahsedilecektir.  

A. EKONOMİK VE MALİ YAPININ ORTAYA KONULMASI (GÜNCELLEŞTİRME 
RAPORU); 

Gelecek yõl bütçesi ve onu takip eden iki yõlõn bütçe büyüklüklerinin tespit edilmesi 
süreci, başlangõçta ekonomik ve mali yapõnõn tam bir resminin çekilmesiyle başlamalõdõr. 
Genellikle stratejik safhanõn ilk bölümü diye adlandõrõlan bu aşama, esas olarak gelecek üç 
yõllõk dönem için gelir ve  harcama projeksiyonlarõ yapan bir makroekonomik çerçeve 
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geliştirilmesi üzerine kuruludur. Ana aktivite, toplam mali disiplini sağlamak için gerekli 
adõm olan makroekonomik analiz ve modellemenin yapõlmasõdõr.  

Ekonomik ve mali yapõnõn tam bir resminin çõkarõlmasõ ve bu resim üzerinden belli 
varsayõmlarla üç yõllõk projeksiyonlarõn yapõlmasõ bu sürecin temel hedefidir. Teknik 
çalõşmaya dayanan bu aşama, mevcut politikalarõn bugünkü ve gelecek dönemdeki 
maliyetlerinin kapsamlõ bir şekilde kavranmõş olmasõnõ gerektirmektedir. Bu anlamda merkezi 
kuruluşlarõn teknik kapasitelerinin yüksek olmasõ ve mevcut sistemin sürekli geliştirilmesi 
gerekmektedir. İyi bir muhasebe ve raporlama yapõsõ olmayan, özel ekonomideki gelişmeleri 
ve faaliyetleri yeterince kavrayamayan bir sistemde, ekonomik ve mali yapõnõn istenilen 
düzeyde ortaya konulduğunu ve buna göre iyi tasarlanmõş makroekonomik politikalar 
hazõrlandõğõnõ söylemek pek mümkün değildir. 

Bu aşamada Planlama, Hazine, Maliye Bakanlõğõ, Merkez Bankasõ, İstatistik Enstitüsü 
gibi merkezi kuruluşlar yanõnda Sayõştay gibi dõş denetim kuruluşlarõ da görev ve sorumluluk 
almaktadõrlar.  Sorumlu olan merkezi birimler hükümetin  ekonomik yapõyla ilgili 
beklentilerine ve görüşlerine göre değil, varsayõmlarõn ve veri yapõsõnõn belirleyiciliğinde 
kendi profesyonel değerlendirme kriterlerine göre hükümetin mali politikalarõnõn ekonomiye 
etkilerinin projeksiyonlarõnõ hazõrlamakla yükümlü olmaktadõrlar. Bu aşamada yine raporlama 
yükümlülükleri getirilmeli ve bunlarõn denetimi (konulan varsayõmlarõ da içerecek şekilde) 
yürütmeden bağõmsõz bir denetim organõ tarafõndan yürütülmelidir (Sayõştay). Yürütmeden 
bağõmsõz bir organ tarafõndan merkezi kuruluşlarõn ve kabinenin bu aşamada yaptõğõ 
faaliyetlerin yasal yükümlülükler açõsõndan kontrol edilmesi ve meclise raporlanmasõ 
uygulamanõn etkinliğini artõracaktõr. 42  

 Bu anlamda Yeni Zelanda uygulamasõ iyi bir örnek olmaktadõr, Yeni Zelanda�da, yeni 
mali yõlõn başlamasõyla birlikte gelecek dönemin planlama (üç yõllõk) ve bütçeleme ile ilgili 
stratejik çalõşmalarõ da başlatõlmaktadõr. Stratejik safhanõn önemli faaliyetlerinden birisi de, 
ekonominin son altõ ayõnda ortaya çõkan gelişmelerin gösterilmesi ve bunlarla ilgili gerekli 
revizyonlarõn yapõlmasõ amacõyla Hazine tarafõndan Aralõk Ekonomik ve Mali Güncelleştirme 
Raporu (Economic and Fiscal Updates) hazõrlanmaktadõr. Yani bir önceki güncelleştirme 
raporundan (Haziran) sonra alõnan veya uygulanan mali kararlar ile ekonomide ortaya çõkan 
yeni durumlar ilgili tablolara ve rakamlara yansõtõlmakta ve buna göre yapõlan üç yõllõk 
projeksiyonlar (ekonomideki toplam kamu büyüklüğünü de kapsayacak şekilde) tekrar 
gözden geçirilmektedir. Mali kararlarõn yansõmalarõnõ ve üç yõllõk projeksiyonlarõ gösteren bu 

                                                           
42 Yõlmaz, (1999) (B): 35 
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rapor teknik bir çalõşmanõn sonuçlarõnõ yansõtacak şekilde düzenli olarak çõkarõlmakta ve 
makroekonomik çerçevenin oluşturulmasõnda baz olarak kullanõlmaktadõr.43 

Ekonomik ve mali yapõnõn ortaya konulmasõnõn öngörülen faydayõ sağlamasõ için 
geliştirilen öneriler şu şekilde sõralanmaktadõr; 

! Merkezi kuruluşlarõn kurumsal ve işlevsel görev ve sorumluluklarõ Mali 
Sorumluluk Kanunu gibi bir çerçeve kanun ile açõk olarak tanõmlanmõş olmalõdõr. 

! Güncelleştirme Raporu (gerek özel gerek kamu kesimi) ekonomik ve mali yapõnõn 
tümünü kavrayacak kapsam ve teknik yeterlik düzeyinde olmalõdõr. Kamusal harcama 
alanlarõnõn kapsanmasõ dõşõnda özel ekonomiyi de kavrayacak teknikler ve analizler 
geliştirilmelidir. 

! Sürecin mümkün olduğunca kapsamlõ bir yasal düzenleme ile desteklenmesi 
gerekmektedir (Mali Sorumluluk Kanunu gibi). Diğer ülke örneklerinde olduğu gibi 
bu süreçten beklenilen faydanõn gerçekleşmesi, etkin ve işlemleri tam kavrayan yasal 
bir düzenlemenin varlõğõnõ gerektirmektedir. 

! Bu süreçte kullanõlan bilgiler ve veriler belli standartlara uygun olarak elde 
edilmeli, tahminlerde kullanõlan varsayõmlar açõk bir şekilde tanõmlanmalõdõr. 

! Güncelleştirme, merkezi birimler tarafõndan politik baskõdan uzak tamamen teknik 
bir çalõşma sonucunda ortaya çõkarõlmalõdõr. 

! Güncelleştirmede ekonomik ve mali yapõ kapsamlõ bir biçimde değerlendirilerek 3 
yõllõk projeksiyonlar ortaya konulmalõdõr.  

! Her bir güncelleştirme bir önceki güncelleştirmeden sonra ortaya çõkan yeni 
durumlarõ yansõtma çabasõ içinde olmalõdõr. Ekonomik yapõda öngörülmeyen 
değişmeler, yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerin ortaya çõkardõğõ maliyet 
artõşlarõ gibi. 

! Ekonomik ve mali yapõyla ilgili riskler iyi bir şekilde tanõmlanmalõ ve farklõ 
büyüme senaryolarõ bunlarõn üzerine inşaa edilmelidir.  

! Özel mali riskler (kamusal harcama alanõ dõşõnda kalma çabasõ içinde olan) net bir 
şekilde ortaya konulmalõ ve kapsamlõ bir şekilde bunlarõn değerlendirilmesi 
yapõlmalõdõr. Burada riskler ile kastedilen, devletin koşullu yükümlülükleri, görev 
zararlarõ, çeşitli kanunlardan veya düzenlemelerden doğan yükümlülükleri gibi mali 
sonuçlarõ içeren risklerdir.  

                                                           
43 Yõlmaz, (1999) (B): 35 
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! Bilgilerin ve varsayõmlarõn doğruluğunun Anayasal bir kuruluş tarafõndan 
incelenerek onaylanmasõ sağlanmalõdõr. 

B. BAKANLAR KURULU TARAFINDAN BÜTÇE POLİTİKASININ VE 
BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİ (BÜTÇE POLİTİKASI BEYANI) 

Bakanlar Kurulu tarafõndan üç yõllõk bir perspektifte hazõrlanacak olan bütçelerin mali 
yapõlarõ ile önceliklerini önceden açõklamasõ gerekmektedir. Çünkü temel kabul, seçimle 
oluşan bir Meclis asillerden aldõğõ yetkiyi vekil olarak kullanmakta, bu Meclisin içinden 
seçilen Bakanlar Kurulu ise siyasi rekabet sürecinde doğan yükümlülüklerinin 
gerçekleşmesini bütçe sistemi ile uygulamaya koymaktadõr. Bütçe sürecinin daha başõnda 
Bakanlar Kurulu siyasi iradesi sonucu oluşan temel tercihlerini ekonomik ve mali yapõnõn 
ortaya koyduğu resmi dikkate alarak açõklamõş olmaktadõr.  

Bu irade beyanõ, hükümetin gelecek üç yõllõk dönem için öngördüğü kamusal 
büyüklükleri ve uygulamayõ hedeflediği politikalarõ departmanlara ve toplumun diğer 
kesimlerine beyan etmesi açõsõndan önem taşõmaktadõr. Yani hem kamu kuruluşlarõ kendi 
bütçelerini oluştururken bu metinde öngörülen noktalarõ kendilerine başlangõç noktasõ olarak 
almakta, hem de özel sektör kamunun gelecek üç yõl için büyüklüğü ve faaliyet alanlarõnõn ne 
olacağõ konusunda daha net bir fikre sahip olmaktadõr. Dolayõsõ ile kamunun ortaya çõkaracağõ 
belirsizlik hem kamu sektörü için hem de ekonominin geriye kalan diğer aktörleri için 
azaltõlmaktadõr.44 

Bütçe hazõrlanmasõ sürecinin en önemli siyasi  aşamasõ olan bütçe politikasõ beyanõnõn 
beklenen faydayõ sağlamasõ için geliştirilen öneriler şu şekilde sõralanmaktadõr; 

! Güncelleştirme Raporu ile hükümetin siyasi rekabet sürecindeki temel dokumanõ 
olan Hükümet Programõnõn bir araya getirilerek mali politika öncelikleri tespit 
edilmelidir. 

! Bu dokümanla somut olarak ortaya konulan mali politika öncelikleri çerçevesinde 
mali strateji mali strateji rakamsal büyüklükler ve hedefler bazõnda Bakanlar 
Kurulunca ortaya konulmalõdõr. Mali yapõyla ilgili temel politikalar (harcama, gelir, 
borçlanma gibi) burada belirlenmeli ve bu politikalarõn sonuçlarõnõ gösteren rakamsal 
hedefler yine burada ortaya konulmalõdõr. Bu bölümün detayõ olan ilgili eklerde, mali 
performans, mali pozisyon gibi mali yapõnõn resmini ortaya koyan tablolarõn 
projeksiyonlarõ ve kullanõlan varsayõmlar mutlaka verilmelidir. 

                                                           
44 Yõlmaz (A) (1999): 50 
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! Bütçe politikasõ beyanõnda, kurumlara bütçe eksersizleri yaparken ele alacaklarõ 
temel siyasi tercihleri gösteren bütçe öncelikleri burada açõklanmalõdõr. Bakanlar 
kurulu bu öncelikleri mali strateji bölümünde belirlediği temel büyüklükleri göz önüne 
alarak oluşturmalõdõr. 

! Mali strateji ortaya konulduktan sonra Bakanlar Kurulu bu çerçevede kõsa, orta ve 
uzun vadeli ekonomik ve mali amaç ile niyetlerini ortaya koymalõdõr. 

! Harcama için geliştirilen analizler ve değerlendirmeler gelir yapõsõ içinde aynõ 
çerçevede yapõlmalõdõr. 

! Gelecek dönem için kamusal harcama büyüklüğü mali strateji ile ortaya 
konulduktan sonra bu büyüklük için Meclis onayõ alõnmalõdõr. 

! Kuruluşlarõn Bütçe tavanlarõ Meclis tarafõndan onaylanan kamusal büyüklük 
içinde Bakanlar Kurulunda yapõlan görüşmeler sonrasõnda belirlenmeli ve bu tavanlar 
çerçevesinde kuruluşlardan bütçelerini hazõrlamalarõ istenmelidir.    

C. SEKTÖR/KURULUŞ PLANLARININ VE BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI45 

Sektörel karar alma sürecinde yeterli bir belirginliği gerçekleştirerek, bakanlõklarõn ve 
kuruluşlarõn ileriye dönük plan yapabilmeleri gerekliliği stratejik ve uygulamaya ilişkin 
kararlara altyapõ olan bilgiye de ulaşõlmasõ ihtiyacõnõ gündeme getirmiştir. Ekonomik ve mali 
yapõnõn ortaya konulmasõndan sonra mali stratejinin belirleyiciliğinde Bakanlar Kurulu 
tarafõndan sektör/kuruluş bütçe tavanlarõ belirlenmekte, kuruluşlar da bu çerçevede gelecek yõl 
ve onu takip eden iki yõl için sektör planlarõnõ ve bütçelerini oluşturmalõdõrlar. Gelecek yõllar 
için belirlenen bu sektör tavanlarõnõn tahmin edilebilirlik düzeylerinin yükselmesi orta vadeli 
bir harcama sisteminin bütçe sonuçlarõ üzerindeki beklenen olumlu etkisini, açõktõr ki 
artõracaktõr.  

Sektörler makroekonomik koşullarõn belirleyiciliğinde her sene değişecek olan bu 
harcama tavanlarõnõ gelecek yõllar için kendilerine verilen bir gösterge olarak alacaklar ve 
sektör/kuruluş planlarõnõ ve bütçelerini buna göre oluşturacaklardõr. Bu çerçevede bütçesel 
kararlar mümkün olduğunca hõzlõ bir şekilde kaynak bulma prensibini terk ederek, hükümet 
politikalarõ tarafõndan belirlenen bir yapõya geçecektir.  Sektörel planlar ve bütçeler orta 
vadeli harcama sisteminin temel altyapõsõdõr. İyi hazõrlanmõş sektörel planlar, kuruluş 
bütçelerinin daha amaca yönelik olarak hazõrlanmasõnõn temel kaynağõdõr. Siyasi yapõda 
oluşan sektörel politikalar planlarla tasarlanmakta bütçelerle de uygulamaya konulmaktadõr.  

                                                           
45 Ayrõntõlõ bilgi için; The World Bank (1998): 40-43 ve Yõlmaz (1999) (B): 26-30 
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Orta vadeli bir harcama programõ çerçevesinde sektör/kuruluş plan ve bütçelerinin 
etkin bir şekilde çalõşmasõ için geliştirilen öneriler ise altõ başlõk altõnda toplanmaktadõr; 

(a) Sektör/Kuruluş Sorumluluk Çerçevesi İyi Bir Şekilde Tanõmlanmalõdõr  

! Siyasi sorumlulukla yönetsel sorumluluğun kuruluşun üreteceği mal ve hizmet 
sürecinde çok iyi bir şekilde birbirinden ayrõştõrõlmasõ gerekmektedir.  

! Siyasi sorumluluğa sahip olan Bakan, Bütçe ile almõş olduğu kaynağõn kullanõmõnõ 
yani programlanan hizmetlerin sağlanabilmesi için (veya çõktõ ve sonuç hedefleri için) 
yetkiyi kuruluşa devretmeli, fakat gerek uygulamada gerekse uygulama sonunda hak 
sahibi olarak devrettiği yetkinin nasõl kullanõldõğõnõn hesabõnõ sormalõdõr. 

! Bakanla kurumun en yüksek yöneticisi arasõnda bütçe uygulamasõna geçmeden 
önce bir performans sözleşmesi yapõlmalõdõr.  

! Siyasi, yönetsel ve mali sorumluluklarõ ortaya koyacak yasal bir düzenleme 
yapõlmalõdõr. Bir çok ülkede, bu performans sözleşmelerini düzenleyen yasalarla 
olmalõdõr.  

! Çerçeve kanunla devredilen yetkiye ilişkin sorumluluğun temel prensipleri46; 

# Aktörlerin roller ve sorumluluklarõnõn belirgin olmasõ, 

# Sorumluluğun kuruluşa yönelik olmasõ (bu çerçevede yapõlacak her türlü 
raporlamanõn  kuruluşun sorumluluğunu yansõtmasõ), 

# Performans kriterlerinin net bir şekilde belirlenmesi ve bütçeyle üretilen 
hizmet arasõndaki amaç/sonuç ilişkisinin kurulmasõ, 

# Performans amaçlarõ ile oluşturulan performans kriterleri arasõndaki detaylõ 
çalõşmalarõn sorumlu merkezi kuruluşlar tarafõndan sürekli yapõlmasõ, 

# Performansla ilgili olarak hazõrlanan raporlar ve kullanõlan bilgilerin doğru ve 
güvenilir olmasõ, 

(b) Sektör Amaçlarõ ve Politikalarõ Konusunda Uzlaşma ve Bunun Sürekli Olarak 
Gözden Geçirilmesi 

! Sektörün gözden geçirilmesi sõrasõnda başlangõç sorusu, devletin bir bütün olarak 
sektör kapsamõnda yürüttüğü politikalar konusunda gerçekten sorumlu olup olmadõğõ 
ya da uygulanan bazõ politikalarõn veya faaliyetlerin özel sektöre veya toplumun diğer 

                                                           
46 Ayrõntõlõ bilgi için Kanada Sayõştay ve Hazinesi tarafõndan yapõlan ortak çalõşma (1999) (Hakan Özbaran�õn Çevirisi) 
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kurumlarõna (sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar gibi) bõrakõlõp 
bõrakõlmayacağõdõr.  

! Eğer devletin bir politika sorumluluğu varsa, bu durumda takip eden önemli soru 
faaliyetin doğru uygulamasõnõn bütçe içinde yapõlõp yapõlmayacağõdõr. 

!  Başlangõç sorusunun ardõndan bakanlõklarõn ve kuruluşlarõn amaçlarõ ve hedefleri 
net bir şekilde tanõmlanmalõdõr.  

! Sektörel öncelikler yanõnda önceliklerin oluşturulmasõnda çok dikkatli 
davranõlmasõ alõnmasõ gerekmekte zira sektör içinde farklõ önceliklerin tartõşõlmasõnõn 
yaratacağõ anlaşmazlõklarõn, sistemdeki mekanizmalar tarafõndan çözümlenmesi önem 
taşõmaktadõr.  

! Dönemsel olarak kuruluş amaçlarõ ve öncelikleri gözden geçirilmeli, bu konuda 
eksersizler devam ettirilmelidir. Bu çalõşmalar, özellikle yeni yõl bütçe uygulamasõ 
başladõğõnda gelecek yõl bütçeleri için yapõlmalõdõr. 

(c) Bütçenin Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõnda Merkezi Kuruluşlar Daha Çok 
Düzenleme ve Denetim Aşamalarõnda Rol Almalõdõr 

! Belirlenen tavanlar çerçevesinde kuruluş bütçesinin hazõrlanma ve uygulanma 
sorumluluğu esas olarak harcamacõ kuruluşa verilmelidir. 

! Merkezi kuruluşlar, bütçe süreci başõnda gerekli olan planlama, standartlarõn 
tespiti, nakit yönetimi planlamasõ, performans kriterlerinin oluşumunun izlenmesi gibi 
teknik konularda harcamacõ kuruluşlara sürekli bilgi aktarmalõ ve getirilen ilkelere 
uyulup uyulmadõğõnõ yaptõrõm müesseseleriyle denetlemelidir.  

! Bütçe hazõrlanõp uygulamaya konulduktan sonra bütçeye merkezi kuruluşlar 
tarafõndan kaynak kullanmaya yönelik müdahale olmamalõdõr. Hazõrlanan bütçenin 
öngörülen çerçevede somuta dönüşmesi kuruluşun sorumluluğu altõnda 
gerçekleşmelidir. 

(d) Sektörün Kaynak Yapõsõ Bütçe Hazõrlanmasõ Sürecinde Tam Olarak Ortaya 
Konulmalõdõr 

! Sektöre ayrõlacak toplam kaynak miktarõ mümkün olduğunca ayrõntõlõ bir şekilde 
tanõmlanmalõdõr. İdeal olarak, kaynak yapõsõ vergileri, bağõş ve yardõmlarõ, faaliyet 
gelirlerini, gönüllü organizasyonlarõ ve özel firmalarõ kapsayacak şekilde olmalõdõr.  
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! Kaynak yapõsõnõn öncelikle ortaya konulmasõ kuruluşun orta vadeli kaynak 
projeksiyonlarõnõ gündeme getirmeli, harcamalar için yapõlacak detaylõ 
analizler/eksersizler gelirler için de yapõlmalõdõr. Daha sonra sektör bazõnda yapõlan bu 
projeksiyonlarõn orta vadeli gelir sisteminin projeksiyonlarõna uyumu sağlanmalõdõr. 

(e) Kuruluşun Bütçesi Kuruluşun Bütün Faaliyetlerini Yansõtacak Yapõda 
Olmalõdõr  

! Sektörün politikalarõ, programlarõ ve faaliyetleri birlikte ele alõnmalõdõr.   

! Sektör bütçeleri tüm faaliyetleri ve organizasyonlarõ kapsamalõ ve yoğunlaşõlan 
nokta tüm harcamalar olmalõdõr. Bütçeyle doğrudan ilişkisi kurulamayacak olan sektör 
veya kuruluşla ilgili faaliyetler mutlaka raporlama suretiyle ilişkilendirilmeli ve 
toplam içinde gösterilmelidir. 

! Karar alõcõlar, sektörün gözden geçirilmesi yoluyla geliştirdikleri sektörel politika 
önceliklerini kullanarak politikalarõn olasõ harcama sonuçlarõnõ değerlendirmek 
zorundadõrlar. İyi bir başlangõç noktasõ olarak öncelikle mevcut politikalarõn tam 
olarak fonlanmasõ durumunda toplam maliyetlerin ne olacağõ hesaplanmalõdõr. 

(f) Öncelikler Değiştiğinde Kaynaklarõn Bu Alanlara Tahsisini Kolaylaştõracak 
(Esnek) Mekanizmalar Geliştirilmelidir 

! Politikalar daha az önemliden daha çok önemliye doğru sõralandõğõnda veya tersi 
durumda, kaynak akõşõnõn da aynõ şekilde değişmesine yardõmcõ olacak, 
kolaylaştõracak mekanizmalarõn sistemin içinde mutlaka bulunmasõ gerekmektedir.  

! Sektörel kararlar farklõ düzeylerde alõnmaktadõr (bütün sektör için, bakanlõk için, 
kuruluş için vs.). Bunlarõn her biri daha üst düzeyde alõnan kararlarõn getirdiği 
sõnõrlamalar ve kurallara tabi olmalõ, belirlenen bu sõnõrlamalar içinde kurumlar kendi 
stratejik kararlarõnõ alma esnekliğine sahip olmadõr.  

! Sektör üst düzey yöneticileri bu esnekliğin yanõ sõra, bütçe uygulamasõnda 
belirlenen katõ sõnõrlamalara uymak ve sektör harcama öncelikleri ile kamunun mali 
amaçlarõ arasõndaki tutarlõlõğõ sağlamaya çalõşmak zorundadõrlar. Her bir alt düzey 
limitler dahilinde stratejik öncelikleri maksimize etmeye çalõşmalõdõr. 

! Hizmetin üretilmesi ve sunulmasõ sürecinde hizmeti üreten insanlarõn gerek 
istihdamõnda gerekse de kullanmõş olduklarõ kaynaklar üzerindeki yetki ve 
sorumluluklarõnda (belli bir süre için atanmalarõ, performans kriterlerini tespit edilmesi 
gibi) değişiklikler yapõlmalõdõr. 
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4.1.2 BÜTÇENİN UYGULANMASI  

Bütçe uygulamasõnda etkinliği sağlayacak olan mekanizmalar üçüncü bölümde 
hatõrlanacağõ üzere; 

# Roller ve sorumluluklar 

# Yetki devri 

# Mali disiplin 

# Tahakkuk esaslõ muhasebe ve raporlama 

# Taahhüt modülü 

# Nakit planlamasõ 

# Bilgi akõş sistemleri 

olarak sõralanmõştõ. Üçüncü bölümde yapõlan bu sõnõflandõrma ve bütçe uygulamasõnda ortaya 
konulan sorunlar çerçevesinde öneriler burada aynõ şekilde ele alõnacaktõr; 

A. Roller, Sorumluluklar ve Yetki Devri 

! Bütçe uygulamasõnda görevlilerin rol ve sorumluluklarõ açõkça tanõmlanmalõdõr. 
Belirlenen rol ve sorumluluklarõn kaynaklarõn etkin kullanõlmasõ sürecinde amaca 
hizmet edebilmesi için hesap verme sorumluluğunun tanõmlanmasõ da gerekmektedir. 
Hesap verme sorumluluğu, kamu kaynağõ kullanan kişi ve kurumlarõn bu kaynaklarõ 
doğru ve etkin bir şekilde kullanmasõnõ sağlayan temel mekanizmalardan biridir. 

! Bütçe uygulamasõnda sorumlu olan alt birimlere ve kişilere kaynak kullanõm 
sürecinde mümkün olduğunca yetki devri yapõlmalõdõr. 

! Kuruluş bütçelerinden yapõlan harcamalardan ve giderin gerçek ihtiyaçlardan 
kaynaklanmasõndan tahakkuk memurlarõ yerine ita amirleri birinci derece sorumlu 
olmalõ, tahakkuk memurlarõ ise  kullandõklarõ yetki ve üstlendikleri rol açõsõndan ikinci 
derecede sorumlu tutulmalõdõrlar.  

! Bütçenin uygulanmasõnda kamu hizmetlerinin sonuçlarõndan doğrudan 
etkilenen yerel birimlerin karar alma süreçlerine katõlõmõ sağlanmalõdõr. Bu katõlõm 
çerçevesinde alõnan kararlarõn yerel kontrolü yaşama geçirilmelidir.  

! Bütçe uygulamasõnda birinci derece ita amirlerinin (bakan) ikinci derece ita 
amirlerine (müsteşar, genel müdür, vali, kaymakam gibi) yaptõklarõ yetki devri 
uygulamasõ hizmeti üretmekten asõl sorumlu olan kişiye yetkinin devri yerine merkezi 
idarenin hiyerarşik anlamda en yetkili kişisine yetki devri anlamõna gelmektedir. Bu 
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ise kaynak kullanõmõnda hizmet/maliyet arasõndaki ilişkinin korunmasõnõ olumsuz 
etkilemekte ayrõca yönetimsel esnekliği de azaltmaktadõr. Bu yüzden ilgili birimde 
hizmet üretmekten sorumlu olan  kişiye yetki devri yapõlmalõdõr. Bu çerçevede 
yetkilerin kullanõlmasõ sonucunda oluşan sorumluluklar raporlanmalõ ve hesabõ 
verilmelidir. 

! Bütçenin uygulanmasõ sürecinde her geçen gün yeni roller (maliye 
başkanlõklarõ, gelirler bölge müdürlükleri, vergi dairesi başkanlõklarõ gibi) ortaya 
çõkmaktadõr. Gerekliliği ve işlevleri olmadõğõ için yetkileri de olmayan bu roller 
sisteme sadece etkinsizlik ve bürokrasi getirmektedir. Bu uygulamalardan mümkün 
olduğunca kaçõnõlmalõ, sistem daha basit ve daha az çakõşan müdahalelerle 
tasarlanmalõdõr. 

! Etkin bir bütçe uygulanmasõnda üç temel birim görev almasõ gerekli 
görülmektedir;  

• harcama birimi  

# belgelendirme ofisi 

# onay ofisi  

• yetkilendirme birimi  

• muhasebe birimi.  

Sistemde, kõsaca ödenek kullanõmlarõnõn bütçeye uygunluğunu teşhis edecek ve 
kullanõma bütçe adõna yetki verecek birim olarak tanõmlanabilecek, yetkilendirme 
birimi rolünü net olarak tanõmlayacak idari ve yasal düzenleme yapõlmalõdõr. 

! Bütçenin uygulanmasõnda, özellikle ödeme talebi ve ödeme prosedürlerinde 
cezai sorumluluklar ita amiri gibi, bu prosedürlere müdahalesi olan tüm kişilere 
yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

B. Mali Disiplin 

! Bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ sürecinde üretilen hizmetin etkinliğine 
bütçesel sürecin katkõsõnõn azalmasõ, kaynak ayõrma ve harcama prosedürlerinin çok 
karmaşõk ve uzun sürelere alan bir yapõya bürünmesi, mevcut mevzuatõn günün 
koşullarõnõ karşõlamaktan uzak olmasõ, kuruluşlarõn hazõrladõklarõ bütçelere 
inançlarõnõn kalmamasõ gibi nedenler bütçeden beklenen mali disiplinden 
uzaklaşõlmasõna neden olmaktadõr. Satõnalma prosedürü özellikle mali disiplini ve 
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kontrolü sağlanma gibi nedenlerle tek tip yöntemler kullanõlarak tasarlanmalõ, 
uygulamada getirilecek esneklikler açõk ve öngörülen koşullarõ taşõyan her kuruma 
uygulanabilir olmalõdõr. 

! Bütçe uygulamasõnda mal veya hizmetlerin temin edilmesi sürecinde; gerek 
mali mevzuatta gerekse yapõlan idari düzenlemelerde (tasarruf genelgeleri gibi) 
kontrol ve prosedürlerin uzun süreler almasõ ve yinelenmesi suretiyle kamu fonlarõnõn 
etkili ve randõmanlõ yönetimi tehlikeye atõlmamalõdõr. 

! Mevcut ödeme uygulamasõnõ daha etkin kõlabilmek için bankacõlõk sistemi 
daha fazla kullanõlmalõdõr. Bu çerçevede çekle ödeme yerine hesaba havale işlemine 
ağõrlõk verilmelidir. 

E. Taahhüt Modülü 

! Mevcut sistemde taahhütler izlenememektedir. Girişilen ve hatta geçici 
taahhütlerin muhasebe disiplini içinde kaydedileceği ve bütçedeki ödeneklerle 
ilişkisinin kurulacağõ bir taahhüt modülüne bütçe uygulamasõnda mutlaka geçilmelidir. 
IMF ile imzalanan Stand-By anlaşmasõnda, 2001 yõlõnda konsolide bütçeye tabi 
kuruluşlar için taahhüt bazõnda muhasebe ve raporlamaya geçilmesi öngörülmektedir.  

! Sisteme taahhüt modülünün eklenmesi suretiyle, cari yõl içinde girişilen 
taahhütler mevcut ödeneklerden düşülmeli ve gerçekte yeterli ödeneği olmayan 
taahhütlere girişilmemeli ve başlangõç ödenekleri aşõlmamalõdõr.  

! Kamu kesiminin personel alõmõ, kadro tahsisi gibi tasarruflarõ Devleti 
gelecekte yükümlülük altõna sokacak uygulamalardõr. Örneğin personel alõmõ 
uygulamasõyla Devlet sadece alõnan personelin maaşõ kadar yükümlülük altõna 
girmemektedir.  Kamunun bu tasarrufu ile ortaya; en az 3-4 kişinin sağlõk giderleri, 
eğitim giderleri, ömür boyu emekli maaşõ ödenmesi gibi pek çok taahhüt kalemi 
ortaya çõkmaktadõr. Kamunun bu şekilde taahhüt özelliği taşõyan tasarruflarõnda, 
öncelikle kapsamlõ bir maliyet hesaplamasõ (orta vadeyi kapsayacak şekilde) yapmasõ 
ve bunu bir taahhüt modülü çerçevesinde görmesi gerekmektedir. 

E. Nakit Planlamasõ 

! Ayrõntõlõ harcama programõ uygulamasõyla bütçe ödeneklerinin yõl içinde nasõl 
kullanõlacağõna (mevcut nakit projeksiyonlarõ dahilinde) kurumlarõn karar vermesi 
hedeflenmiştir. Ayrõntõlõ harcama programlarõ alternatifli olarak hazõrlanmalõdõr. 
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Harcama programlarõ uygulamasõna kurumlarõn faaliyet alanlarõ ve şekillerine göre 
esneklik kazandõrõlmalõdõr.  

! Bütçenin hazõrlanmasõ sürecindeki hedefler ve makroekonomik politikalarla 
nakit ve borçlanma projeksiyonlarõ, ayrõntõlõ harcama programlarõ hazõrlanõrken 
dikkate alõnmalõ ve aralarõnda yeterli ilişki kurulmalõdõr. 

F. Bilgi Akõş Sistemleri 

! Bütçenin hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ sõrasõnda, karar alma süreçlerinin 
etkinliğinin sağlanabilmesi için bilgisayar teknolojileri yoğun bir şekilde 
kullanõlmalõdõr. 

! İta Amirlerinin (başlangõç ödenekleri, serbest bõrakõlan ödenekler ve eldeki 
nakit miktarõna bağlõ olarak) toplam mali sõnõrlar, kararlaştõrõlan harcamalar ve o güne 
dek verilen taahhütler hakkõnda bilgi sahibi olmalarõnõn sağlanmasõ amacõyla gerekli 
olan ödenek defteri, kurumlarda tutulmalõdõr. 

! Bütçenin uygulanmasõnda otomasyon ve enformasyon sistemlerinin 
kullanõlmamasõ nedeniyle sistem çok sayõda saymanlõk ve bütçe dairesi ile 
çalõşmaktadõr. Bu nedenle söz konusu dairelerin gerçekte ne derece önemli ve etkin 
olduğuna dair bir analiz yapõlmalõ, gerekiyorsa bütçe dairesi başkanlõğõ ve 
saymanlõklarõn sayõsõ azaltõlmalõdõr. 

4.1.3 BÜTÇE UYGULAMASININ MUHASEBE, RAPORLAMA VE KOD YAPISI   

MUHASEBE VE RAPORLAMA YAPISI 

• Kamu kesimi muhasebe ve raporlama sisteminde yapõlacak iyileştirmeler 
konusundaki temel görev ve sorumluluklar belirlenmelidir. Bu konuda ülke 
uygulamalarõ dikkate alõndõğõnda, kamu kesimi muhasebe ve raporlama sistemlerinde 
iyileştirmeye giden ülkelerde, ilk iş olarak bu iyileştirmeleri gerçekleştirecek bir kurul 
oluşturulduğu görülmektedir. İyileştirmenin kapsam, içerik, yöntem ve esaslarõnõ 
belirleyecek olan bu kurulda, kamu kesimi temsilcilerinin yanõ sõra özel kesim ve 
muhasebe meslek odalarõnõn temsilcileri de yer almalõdõr. Bundan sonraki maddelerde  
ele alõnan  tüm öneriler bu kurul tarafõndan tartõşõlmalõ ve hayata geçirilmelidir. 

• Devlet muhasebe sisteminin muhasebe ve raporlama hedefleri belirlenmelidir. 
Muhasebe sisteminde bir iyileştirmeye girişilmeden önce, bu sistemin kimlere, hangi 
ihtiyaçlara göre ve ne şekilde raporlama yapacağõ tespit edilmelidir. Raporlamada 
bilanço, nakit akõm tablosu, faaliyet sonuçlarõ tablosu, bütçe uygulama sonuçlarõ 
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tablosu gibi yönetim amaçlõ, anlaşõlabilir ve standart mali raporlar düzenlenmesi bir 
hedef olarak açõkça ortaya konulmalõdõr. 

• Kamu kesiminde uygulanacak muhasebe ve raporlama sisteminin kapsamõ 
belirlenmelidir. Devlet muhasebe sistemi bütçe odaklõ olmaktan kurtarõlmalõdõr. 
Dolayõsõyla muhasebe sistemi sadece bütçenin kavradõğõ kurumlarõn işlemlerini 
muhasebeleştirmek yerine, bütçe dõşõnda kalan kurumlarõn faaliyetlerini de izlemelidir. 
Kamu kesiminde belediyeler, özel idareler, fonlar, sosyal güvenlik kuruluşlarõ gibi 
ellerinde mali kaynak tutan ve kullanan kurumlar da bulunmaktadõr. Bunlarõn 
varlõklarõ ve sorumluluklarõ  da muhasebe sistemi tarafõndan kavranmalõdõr.  

• Kamuda muhasebe birliği sağlanmalõdõr. Bütçe dõşõnda kalan kurumlarõn kendi 
özel muhasebe sistemlerini oluşturmasõna izin verilmemelidir. Böylelikle kamu 
kesiminin tamamõnda hesaplarõn konsolidasyonu sağlanmalõdõr. 

• Devlet muhasebe sistemi konu itibariyle, sadece bütçe işlemlerini izlememeli, 
kamu kesiminin tüm işlemlerini muhasebeleştirmelidir. Devletin mali ve maddi tüm 
duran varlõklarõ, maddi ve maddi olmayan kaynaklarõ, yarõ mali nitelikteki işlemleri ve 
muhtemel yükümlülükleri muhasebe sistemi tarafõndan kavranmalõ ve 
muhasebeleştirilmelidir.  

• Süreklilik temel muhasebe ilkelerinden biridir. Devlet muhasebe sistemi tam 
süreklilik gösterecek şekilde oluşturulmalõdõr. Mevcut muhasebe sisteminde faaliyet 
ve bütçe uygulamalarõ ait olduklarõ yõlda kalmaktadõrlar. Halbuki Devletin likit 
değerleri olan varlõklarõ borçlarõ ve alacaklarõ gibi değerler yeni mali yõla 
aktarõlabilmelidir. Dolayõsõyla Devletin faaliyet ve bütçe uygulamasõnõn sonuçlarõ 
ileriki yõllara taşõnabilmeli ve muhasebeden üretilen raporlarõn karşõlaştõrõlabilir olmasõ 
sağlanmalõdõr. 

• Devlet muhasebe sisteminde yapõlacak iyileştirmenin temeli, muhasebe 
esasõnõn seçimine dayanacaktõr. Bu nedenle uygulanacak muhasebe ve raporlama 
esaslarõ belirlenmelidir. Mevcut muhasebe sistemi nakit esasõna dayanmaktadõr. İlgili 
bölümde de açõklandõğõ üzere nakit esasõna dayanan muhasebe sisteminde Devletin 
varlõklarõ ve sorumluluklarõ ile ilgili bilgiler tam ve zamanõnda kayõt altõna 
alõnamamaktadõr. Bu nedenle Devlet muhasebe sisteminde yapõlacak iyileştirme 
kapsamõnda, uygulanacak muhasebe esasõ yeniden belirlenmelidir. Kõsa dönemde 
yapõlacak bir iyileştirmede, etkin bir kamu mali yönetiminin ihtiyaç duyacağõ bütün 
bilgileri üretebilen ve geçiş uygulamasõ daha kolay olan  değiştirilmiş tahakkuk esasõ 
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seçilmelidir. Bu konuda Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafõndan bir çalõşma 
yapõlmõştõr. Söz konusu çalõşma ile, sadece Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde sõnõrlõ 
değişikliklerle, değiştirilmiş tahakkuk esasõna dayanan bir muhasebe sistemi  hayata 
geçirilebilecektir. Sistem analizi, pilot uygulama, diğer kurumlarla mutabakat ve 
yönetmelik değişikliği hazõrlõğõ aşamalarõ tamamlanmõş olan çalõşma uygulamaya 
konulma aşamasõnda beklemektedir. Kamu mali yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõ 
ve mali saydamlõk konusunda atõlacak ilk adõm bu çalõşmanõn bir an önce hayata 
geçirilmesi olmalõdõr. Devlet muhasebe sisteminin uzun dönemli iyileştirme hedefi ise, 
gerçekleştirilen tüm kamu işlemlerini yerinde ve zamanõnda kayõt altõna alan ve 
raporlama esnekliği yüksek olan tahakkuk esaslõ muhasebe olarak belirlenmelidir. Bu 
konuda, Dünya Bankasõ kredi desteği ile Maliye Bakanlõğõ ve Hazine Müsteşarlõğõnda 
�Kamu Mali Yönetim Projesi� adõ altõnda bir çalõşma yürütülmektedir. Çalõşma ile 
GFS standartlarõnda yeni bir  bütçe kod yapõsõ ve tahakkuk esasõna dayanan, 
uluslararasõ muhasebe standartlarõ ile uyumlu bir tekdüzen hesap planõ geliştirilmiştir. 
Proje pilot uygulama aşamasõndadõr. Uzun vadeli bir hedef olarak bu projenin 
çalõşmalarõna hõz verilmeli ve hayata geçirilmesi çabuklaştõrõlmalõdõr. 

• Üretilen kamu hizmetlerinin maliyetini doğru olarak ölçecek muhasebe 
yöntemleri geliştirilmelidir. Bu bağlamda maliyet muhasebesi uygulamalarõ kamu 
kesimi muhasebe sistemine dahil edilmelidir. Örneğin, devletin duran varlõklarõna 
yaptõğõ harcamalar, varlõğõn ekonomik ömrüne yayõlmalõdõr. Bu şekilde  yõllar 
itibariyle muhasebe sisteminden elde edilen verilerin gerçek durumu yansõtmasõ 
mümkün olabilecektir. 

• Kamu kesimi muhasebe standartlarõ  belirlenmeli ve ilan edilmelidir. İlan 
edilen standartlarda bir değişiklik söz konusu olduğunda yeni standartlar zaman 
geçirilmeksizin duyurulmalõdõr. Belirlenecek olan muhasebe standartlarõnõn uluslar 
arasõ muhasebe standartlarõ ile uyumlu olmasõ bir zorunluluktur. Muhasebe ve 
raporlama güvenilirliğinin oluşturulabilmesi için, standartlarõnõn belirlenmesi ve 
uygulanmasõ yasal bir zemine oturtulmalõdõr. Gerek muhasebe esasõ gerekse muhasebe 
standartlarõ manüplasyonlara ve yaratõcõ(!) yöntemlere izin vermemelidir. 

• Seçilen muhasebe esas ve standartlarõna uygun bir hesap planõ 
oluşturulmalõdõr. Oluşturulacak hesap planõ; zaman ayõrõcõ hesaplar ve sistemli bir 
kodlama ile hesaplarõ niteliklerine göre sõnõflandõrmalõdõr. Hesap kodlama sistemi 
yeteri kadar ayrõntõ gösterebilecek detayda olmalõdõr. Böylelikle devlet muhasebesinde 
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yer alan hesaplarõn nitelikleri ve taşõdõklarõ anlamlar herkes tarafõndan anlaşõlabilmeli, 
devlet muhasebesi bir uzmanlõk alanõ olmaktan çõkartõlmalõdõr.   

• Bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasõndaki uyum sağlanmalõdõr. Bu 
bağlamda hazõrlanan hesap planõ, bütçe kod yapõsõ ile uyumlu ve olasõ bütçe kodu 
değişikliklerine  imkan verecek esneklikte olmak zorundadõr. 

• Hesap planõ, değişen ekonomik ve mali yaşamõn kendisini en çok hissettirdiği 
finansman konusunda, ortaya çõkabilecek yeni gelişme ve enstrümanlarõ izleyebilecek 
esneklikte olmalõdõr. 

• Raporlama konusundaki görev ve sorumluluklar açõk olarak belirlenmelidir. 
Bu görev ve sorumluluklarõn zaman içinde erozyona uğramamasõ için bu konuda yasal 
bir zemin oluşturulmasõ çok daha olumlu bir hareket olacaktõr.  

• Devlet muhasebe sisteminin raporlama standartlarõ belirlenmeli ve ilan 
edilmelidir. Bu standartlarla raporlarõn hazõrlanmasõ, sunumu ve yayõnlanmasõ belli 
standartlara/sürelere bağlanmalõdõr. Bir taahhüt anlamõ da taşõyacak olan bu eylem, 
standartlarda değişiklik olmasõ halinde mutlaka yinelenmelidir. Bu standartlar 
aracõlõğõyla bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanmalõdõr. Bütçe uygulamalarõnõn 
ve diğer mali işlemlerin raporlanmasõnda, önem taşõyan pek çok bilginin 
kaybolmasõna neden olabilecek nakit esaslõ standartlardan ve net bakiyeler esasõndan 
mümkün olduğunca uzak durulmalõdõr.  

• Raporlama ile muhasebe arasõnda olmasõ gereken ilişki yani �doğru ve tutarlõ 
rapor muhasebeden üretilir� koşulu korunmalõdõr. Mali projeksiyonlarda 
kullanõlabilme, karşõlaştõrõlabilir olma  özelliği olmayan, muhasebe tutarlõlõğõndan 
uzak ve muhasebe dõşõ işlemlerle hazõrlanan veri tabanlarõ ve cetvellerden rapor 
üretilmemelidir.  

• Devlet muhasebe sisteminden üretilen merkezi raporlar birleştirilmiş cetvel ve 
tablolar manzumesi olmaktan kurtarõlmalõdõr. Devletin bütçe uygulama sonuçlarõnõn 
hesabõnõ verdiği merkezi raporlar finansal tablolarla desteklenmelidir. Hazine genel 
hesabõ ve kesin hesap kanunu, plan bütçe komisyonunda ve genel kurulda yeni mali 
yõl bütçesinden ayrõ görüşülmeli ve böylelikle etkinlikleri sağlanmalõdõr. 

• Bütçe uygulanmasõnõn muhasebesi ve hem yerel düzeyde hem de merkezi 
düzeyde raporlanmasõ genellikle elle gerçekleştirilen işlemlerle yürütülmektedir. Bu 
da bilginin doğruluğunu ve hõzõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. Merkezi 
raporlamanõn temelini oluşturan Kamu Hesaplarõ Bülteni ait olduğu ayõn 1 inde 
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gerçekleşen bir işlemi 50 gün sonra raporlamaktadõr. Yönetici doğru kararlar 
alabilmek için bilgiye en kõsa sürede ulaşabilmelidir. İyi ve etkin bir yönetim için 50 
gün gecikme ile sağlanan enformasyon yeterli değildir. Muhasebe ve raporlama 
sisteminin üzerinde çalõşacağõ bilgisayar altyapõsõ bir an önce oluşturulmalõdõr. 
Oluşturulacak sistemin tüm muhasebe birimlerince kullanõlacak standart bir uygulama 
olmasõ gereklidir. Sisteme bilgiye ihtiyaç duyan tüm kurumlar (Hazine, DPT, 
Sayõştay, vb.) kolayca ulaşabilmelidir. Sistem üzerinden muhasebe işlemlerinin yanõ 
sõra, bordro ve ödeme (bankacõlõk sektörüne elektronik ortamda erişim) işlemleri de 
yapõlabilmelidir. Mali sistemlerin bu gün geldiği noktada, etkin bir yönetim için söz 
konusu sistemlerin bütün muhasebe işlemlerini online gerçekleştirmesi ve anlõk 
raporlar üretebilmesi neredeyse bir zorunluluktur. Bütün bu süreçleri kapsayan bir 
çalõşma Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. �say2000i� adõ verilen bu 
proje ile tüm muhasebe birimleri (saymanlõk, vergi dairesi, bütçe dairesi başkanlõklarõ) 
online olarak merkeze bağlanabilmekte ve anlõk raporlar üretilebilmektedir. Projenin 
2001 başõnda hayata geçmesi beklenmektedir. Benzer bir proje Hazine 
Müsteşarlõğõnda da yürütülmektedir. Kamu mali yönetiminin, muhasebe ve raporlama 
konusundaki tüm teknik altyapõ ihtiyaçlarõnõ karşõlayan bu projelerin mutlaka bir an 
önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

BÜTÇE KOD YAPISI 

• Kodlama mutlaka kurumsal yapõyla başlamalõdõr. Kamu harcamalarõnõn hizmet 
fonksiyonlarõna göre dağõlõmõ bütçe kod yapõsõ tarafõndan sõnõflandõrmalõdõr. 

• Bütçe kodlamasõ kamu harcamasõnõn hangi kaynaktan finanse edildiğini 
gösterecek şekilde tasarlanmalõdõr. 

• Kodlama için gerekli olan standartlar, uluslararasõ standartlar ve iyi uygulama 
örneği gösteren ülkelerin deneyimleri çerçevesinde oluşturulmalõdõr. Bu anlamda 
öncelikle hizmet maliyet ilişkisini ortaya koyan ve 1974�de geçilmesi öngörülen ama 
hala geçilemeyen fonksiyonel sõnõflamaya geçilmelidir. 

• Farklõ amaçlar ve kullanõcõlar düşünülerek kod sõnõflandõrmasõ en ayrõntõda 
bilgi üretmeye indirilmelidir. Bu konuda geçmişte yaşanan olumsuz uygulamalardan 
ders alõnmalõ ve detayda bilgi üretilmesini engelleyecek müdahaleler açõkça 
yasaklanmõş olmalõdõr.   
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• Kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kodlar arasõndaki geçişmeler 
giderilmelidir. Bu çerçevede, kod yapõsõ ve uygulamasõ doğru, güvenilir, 
karşõlaştõrõlabilir, tutarlõ ve ölçülebilir bilgi üretme amacõna hizmet etmelidir. 

• Devlet muhasebesi ile bütçe kodlamasõ arasõnda gerekli olan ilişki kurulmalõ ve 
kodlama devlet muhasebesi işleyişi çerçevesinde formüle edilmelidir. 

• Bütçe sõnõflandõrmasõnõn verileri, milli gelir hesaplarõnõn en güvenilir girdisi 
olarak kullanõlabilmelidir, bunun için bütçe kodlamasõ bu amaca da hizmet edecek bir 
yapõda tasarlanmalõdõr. 

• Mali ve ekonomik yapõdaki değişmeleri kavrayan esneklikteki bir kod yapõsõ 
uygulamasõ mutlaka hedeflenmelidir. 

4.2. MALİ SAYDAMLIĞIN SAĞLANMASI   

Mali disiplinin sağlanmasõ, kaynaklarõn stratejik önceliklere göre dağõtõlmasõ ve etkin 
kullanõlmasõ gibi temel bütçesel sonuçlarõn sağlanmasõnda mali saydamlõk önemli bir araçtõr. 
Yetki ve sorumluluklarõnõn iyi bir şekilde ayrõştõrõlmamasõ, bütçe kapsamõnõn kamusal 
harcama alanõnõn ancak bir kõsmõnõ kavramasõ, muhasebe, raporlama ve kodlama yapõsõnõn 
yetersiz olmasõ ve standartlarõn geliştirilmemesi gibi nedenlerle Türk kamu mali yönetim 
sisteminin etkin ve sorumlu bir şekilde çalõştõğõnõ söylemek mümkün değildir. Bu anlamda 
kõsa dönemde kamu mali sistemimizde yapõlacak düzenlemelerin başõnda saydamlõğõn 
sağlanmasõ yönündeki çabalarõn uygulamaya geçirilmesi olmalõdõr.47 

IMF'in Tüzüğünde geliştirilen ilkeler çerçevesinde yapõlan bir değerlendirme ve analiz 
sonucunda, yukarõda bahsedilen eksikliklerin giderilmesi özellikle kõsa dönemde kamu mali 
sisteminin etkin çalõşmasõ için kaçõnõlmaz görünmektedir. Burada yapõlan öneriler ağõrlõklõ 
olarak Tüzüğün sistematik çerçevesi içinde geliştirilmiştir. Tüzüğün kõsa vadede amacõ daha 
öncede belirtildiği üzere etkili bir bütçe için bütçe dõşõ faaliyetler ve gerçekleşmesi muhtemel 
yükümlülükler hakkõnda yeterli bilgi üretilmesini mümkün kõlmak, uzun dönemde ise ülkenin 
mali sürdürebilirliğinin doğru değerlendirilebilmesini mümkün kõlacak analizler yapmaya 
elverişli veri üretmektir.  

Bu kapsamda Türkiye'de yapõlabilecek düzenlemeleri aşağõdaki gibi sõralayabiliriz: 

# Bütçe kapsamõnõn genişletilmesi, bunun yasal ve siyasal olarak yapõlmasõnda 
zorluklar olmasõ halinde kamu kaynağõ kullanan tüm kurumlarõn aynõ tip mali 

                                                           
47 Hürcan, Kõzõltas, Yõlmaz (1999) 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 128 

raporlar hazõrlamasõnõn sağlanmasõ ve bunlarõn konsolide edilmesi suretiyle toplam 
kamu hakkõnda bilgi edinilmesi, 

# Bütçe tahminleri analiz yapmaya ve sorumluluklarõ tanõmlamaya imkan veren bir 
yapõda hazõrlanmalõ ve sunulmalõ, 

# Hükümet işlemlerinin brüt bazda raporlanmasõ böylece kalemlerin gerçekleşmeleri 
hakkõnda daha doğru bilgi edinilmesi,  

# Yapõlan raporlamalarõn kapsamlõ ve güvenilir olmasõ yanõnda geçmiş dönem 
sapmalarõnõ göstermesi, 

# Yõllõk bütçe ve sonuç hesaplarõnda kullanõlan veri ve muhasebe standartlarõnõn 
açõklanmasõ, 

# Mali bilgiler ve raporlarõn düzenli yayõnlanmasõ konusunda taahhütte bulunulmasõ,  

# Bütçe uygulamalarõnõn hangi hedeflerin amaçladõğõnõn bildirilmesi (örneğin eğitim 
ve sağlõk alanõnda),  

# Merkezi hükümetin borçlarõ ve varlõklarõnõn yapõsõ ve seviyesini düzenli olarak 
göstermesi, 

# Gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükler ve vergi harcamalarõ için raporlarõn 
hazõrlanmaya başlanmasõ böylece mali risklilik analizlerine imkan tanõnmasõ, 

# Bütçenin genel dengesi ile birlikte diğer bütçe açõğõ tanõmlarõnõn da bütçe 
görüşmeleri sõrasõnda kullanõlmasõ böylece daha kapsamlõ analiz yapõlmasõnõn 
sağlanmasõ, 

# Harcamaya yönelik düzenlemelerin örneğin Devlet İhale Kanunu'nun tüm kamu 
için uygulanmasõnõn sağlanmasõ böylece kamu kaynaklarõnõn kullanõlmasõnda 
uygulanan prosedürlerde standartlaşma sağlanmasõ, 

# Mali mevzuatõn bugünkü karmaşõk yapõsõndan kurtarõlmasõ, basitleştirilmesi bu 
konudaki gelişmelerle beraber ülkedeki tüm yasal düzenlemelerin teknolojik 
imkanlarda kullanõlarak (tasarõlarõn internete konmasõ gibi) kamuoyunda 
tartõşõlmasõnõn sağlanmasõ, 

# Bütçe kapsamõnõn genişletilmesine paralel olarak Sayõştay denetiminin kapsamõnõn 
genişletilmesi, 

Tüm bunlarõ mümkün kõlabilmek üzere; 

# Orta vadeli bütçe sistemine geçilmesi, 
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# Tahakkuk bazlõ muhasebe sisteminin uygulanmaya başlanmasõ, 

# Devlet bilançosunun çõkarõlmasõ, 

# Mali risk analizlerinin yapõlarak mali sürdürebilirliğin değerlendirilmesi, 

faydalõ olacaktõr. 

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için birtakõm yasal ve kurumsal düzenlemeler 
yapõlmasõ gerekmektedir.  Öncelikle, öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bütçe 
metinlerine veya mevcut yasalara ve yönetmeliklere ne tür eklemeler yapõlacağõ veya bu 
düzenlemelerden mali disiplini sağlamak üzere hangi maddelerinin çõkarõlacağõ 
tartõşõlmalõdõr.48  

Kõsa vadede kamuoyuna düzenli, doğru ve güvenilir bilgiler aktarõlmasõnõ teminen  
özel ve kamu kesimi için uluslararasõ standartlarda veri yayõnlanmasõnõn düzenlenmesi 
gerekmektedir. Ayrõca, hem yayõnlanan bu verilerin izlenmesini sağlayacak hem de uzun 
dönemde kamu ve özel sektör için uygulanabilecek ortak muhasebe standartlarõnõn 
geliştirilmesini sağlayacak bir Kurul oluşturulmasõ muhasebe ve raporlama ile ilgili bölümde 
önerildiği gibi kõsa vadede gündeme gelmelidir. 

Uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve yaşatõlabilmesi için özellikle de 
tahakkuk bazlõ muhasebe ilkelerinin uygulanabilmesi için öncelikle Türkiye'nin mali 
anayasasõ niteliğinde olan Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile Sayõştay Kanununda 
değişiklikler yapõlmasõ gerekmektedir. Yasal düzenlemeler üzerinde çalõşõlõrken Türkiye'deki 
borçlanmanõn seviyesi, garantili borçlarõn durumu göz önünde bulundurularak çağdaş borç 
yönetimi ilkelerine yer verecek borçlanma kanunun hazõrlanmasõ konusu da gündeme 
getirilebilecektir.  

Uzun vadede yapõlmasõ gereken önemli bir düzenlemede tüm kamu kuruluşlarõnõn 
işlemleri hatta özel sektörün işlemlerinin aynõ muhasebe standartlarõna göre kayõt edilmesinin 
ve raporlanmasõnõn sağlanmasõdõr. Bu yapõldõğõ takdirde ekonominin tümü hakkõnda 
karşõlaştõrõlabilir ve daha doğru değerlendirme ve çõkarõmlar yapõlmasõna imkan verir bilgiler 
türetilmiş olacaktõr. Tüm kamu için aynõ bazda raporlama ve bunun sonucunda kamu 
kaynağõnõ kullananlarõn bunlarõn hesaplarõnõ vermesi sağlandõğõnda yapõsal olarak kurumlarõn 
birbirine bağlanmasõ veya birbirinden ayrõlmasõ tartõşmalarõ noktalanacak ve daha etkin bir 
tartõşma olarak kamu kaynağõnõ kullananlarõn hangisinin bu kaynaklarõ verimli kullandõğõ 
tartõşmasõ gündeme gelecektir. 

                                                           
48 Dedeoğlu, Emil, Erdem (1999) 
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4.3. PARLAMENTONUN BÜTÇE SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 

4.3.1 DOĞRUDAN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA  

Meclis�in bütçe sürecinde doğrudan etkinliğine işleyişine yönelik öneriler aşağõdaki 
şekilde sõralanmaktadõr;  

# Kamu gelirleriyle finanse edilen faaliyetlerden önemli bir bölümünün bütçe 
kapsamõ dõşõna çõkarõlmasõ, bu faaliyetlerin makro ekonomik etkilerini 
değerlendirme ve denetleme imkanõnõ ortadan kaldõrmakta ve sonuçta  Meclise, 
dolayõsõyla  millete hesap verilmeyen geniş yetkilerin kullanõldõğõ alanlar 
bõrakmaktadõr. Bu nedenle, bütçenin kapsamõnõn kamusal faaliyetlerin tamamõnõ 
yansõtacak bir biçime dönüştürülmesi ve millete hesap verme yükümlülüğünün 
sağlanmasõ gerekmektedir. 

# Meclis geçmişteki bütçe uygulamalarõ sõrasõnda büyük ölçüde zayõflayan bütçe 
hakkõnõ etkin bir şekilde yeniden kullanmalõdõr. Harcamacõ kuruluşlara 
uygulamada tanõnan esnekliklerin etkin bir şekilde denetlenmesi, hesap verme 
sorumluluğunun geliştirilmesi ve buna ilişkin yaptõrõm  mekanizmalarõnõn 
oluşturulmasõ gerekmektedir. 

# Hükümetin bir devlet bilançosu ve bunu tamamlayan mali tablolarõ, mali 
raporlama yoluyla  yayõnlamasõ, millet tarafõndan hükümeti  denetlemekle 
görevlendirilen Meclisin  mali  enformasyon gereksinimini de büyük ölçüde 
karşõlayacaktõr. Devlet Bilançosu, hükümetin Meclise sunacağõ mali raporlama 
çerçevesinde düzenlenerek, Sayõştay denetiminin mali tablolar etrafõnda 
yapõlandõrõlmasõna olanak  tanõyacak ve Meclis�in denetim mekanizmalarõnõ 
etkinleştirecektir. 

# Yasal olarak açõklanamayan ödenek üstü harcama için tamamlayõcõ ödenek 
verilmesi uygulamalarõ, Meclisin kanunlaştõrdõğõ bütçelere güveni zedelediğinden 
bu uygulamalara istisnai durumlarda başvurulmalõdõr. Yine mali yõl içinde ek 
bütçe kanunu çõkarõlmasõnõ zorlaştõrmak, ek bütçe  uygulamasõnõ gerçekten acil 
durumlarda başvurulabilecek hususlar ile  sõnõrlandõrmak gerekmektedir. 

# Orta vadeli bir harcama yaklaşõmõna dayanõlarak hazõrlanan bütçeler Parlamentoya 
alõnan kararlarõn orta vadede makro dengeler üzerindeki etkilerini  göstermesi 
bakõmõndan önemli faydalar sağlayacaktõr.  
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# Kamunun konsolide  bütçe dõşõnda planla ilişkisi kurulabilecek tüm faaliyetlerine 
ilişkin bilgiler değerlendirmeler ve tespitler raporlar halinde Plan ve Bütçe 
Komisyonu�na sunulmalõdõr. Böylece hem konsolide bütçe, hem de KİT�lerle ve 
KİT statüsünde olmayan kamu kuruluş ve ortaklõklarla ilgili denetimin geçmişle 
sõnõrlõ kalmayõp geleceğe de taşõnmasõ sağlanacaktõr. 

# Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonunda olduğu gibi 
TBMM Hesaplarõnõ İnceleme Komisyonu�nun oluşumu, yetkileri, görevleri, 
çalõşma ve işleyişi ile ilgili hükümler bir kanun ile düzenlendiği ya da İçtüzükte bu 
Komisyonla ilgili hükümler geliştirildiği takdirde mevzuat kaynaklõ sõnõrlõlõk 
aşõlabilecektir. 

# Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeye ilişkin temel büyüklükler görüşülmeli ve bu 
konularda hükümet tasarõsõ ele alõnmalõdõr. Kuruluş bütçeleri ise Mecliste her 
sektör veya kuruluş için oluşturulan Meclis ihtisas komisyonlarõnda 
görüşülmelidir. 

# Cumhurbaşkanlõğõ, Meclis, Sayõştay hesaplarõ üzerinde Meclis iç denetiminin yanõ 
sõra Meclis adõna Sayõştay denetimi de gerçekleştirilmelidir. 

# KİT Komisyonunda teknik donanõm ve insan kaynağõ olarak güçlü bir bilgi 
besleme altyapõsõ oluşturulmalõdõr. 

# Anayasa�nõn 165 inci maddesinde �sermayesinin yarõsõndan fazlasõ doğrudan veya 
dolaylõ olarak Devlet�e ait olan� şeklinde tanõmõnõ bulan KİT�lerin bir ayrõma tabi 
tutulmaksõzõn tamamõnõn Meclis, dolayõsõ ile YDK denetimi kapsamõna alõnmasõ, 
KİT�lerin tamamõnõn aynõ mevzuat düzenlemeleri içinde faaliyette bulunmasõ, 
KİT�lerin Devlet ve konsolide bütçe ile ilişkilerinin net olarak ortaya konulmasõ 
gerekmektedir. 

# Anayasa�nõn yine 165 inci maddesi gereğince Meclis, dolayõsõyla YDK denetimine 
tabi KİT�lerin hiçbir ayrõma tabi tutulmaksõzõn ibra edilip edilmemesi kararõ KİT 
Komisyonunda alõnmalõdõr.   

# Türk hukuk sisteminde ekonomik suç, mali suç kavramlarõna yeterince açõklõk 
getirilerek, yaptõrõmlar ortaya konulmalõ; KİT yöneticileri ile Devlet arasõnda 
performans sözleşmeleri yapõlarak performans sözleşmelerine uymayan ve 
faaliyetleri Mecliste ibra edilmeyen yöneticiler hakkõnda uygulanacak yaptõrõmlar 
açõkça düzenlenmelidir. 
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# YDK�nõn kuruluşlarõn bağlõ/ilgili olduğu Bakanlõklardan talep ettiği soruşturma ve 
inceleme isteklerinin zamanõnda ve gereğince yapõlmasõnõn sağlanmasõ için ilgili 
mevzuatta gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

4.3.2 DOLAYLI ETKİNLİĞİNİ ARTIRMA  

Meclisin bütçesel süreç içinde özellikle uygulama sonuçlarõ açõsõndan Sayõştay 
yoluyla sağlamaya çalõştõğõ dolaylõ etkinliğini artõrmaya yönelik öneriler ise şunlardõr;  

# Sayõştay faaliyetlerinde yargõsal işlevlerin ağõrlõklõ  olmasõ, Meclise  raporlar 
sunulmasõnõ aksatmamalõdõr. 

# Sayõştay denetimi ve denetim sonuçlarõnõn raporlanmasõ Plan ve Bütçe 
Komisyonu�nun bilgilenme ihtiyaçlarõnõ gidermek üzere yeniden 
yapõlandõrõlmalõdõr. 

# Uygulama sõrasõnda yapõlan ödenek ve kadro işlemlerinin  vizesi ve harcamalara 
ilişkin sözleşme ve bağõtlarõn kayõt ve tescili işlemlerine ilişkin sonuçlarõn 
Meclis�e düzenli olarak sunulmasõ gereklidir. 

# Meclis adõna yapõlan Sayõştay denetiminin anlamlõ ve etkin hale gelebilmesi için 
Meclis İçtüzüğünde;  

# Sayõştay Kanunu gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak 
raporlarõn bu komisyonda hangi esas ve usuller çerçevesinde 
görüşüleceğinin, 

# Komisyonunun üreteceği nihai raporun biçim ve içeriğinin , 

# Bu raporlarda belirtilecek hususlarõn izlenmesine dair prosedürün, 

# TBMM Genel Kurulun da Sayõştay Kanunu gereğince genel görüşme 
konusu olacak raporlarõn  Genel Kurulda görüşme esas ve usullerinin,  

düzenlenmesi gerekmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunun kesinhesap 
görüşmelerinde geçmiş dönem bütçe uygulama sonuçlarõnõn iyi bir şekilde 
denetlenmesini sağlamak için daha önce uygulamasõ olan �Sayõştay Komisyonu� 
gibi bağõmsõz bir yeni komisyonun oluşturulmasõna gidilmelidir. Böyle bir 
komisyonun kurulmasõ halinde sözü edilen raporlarõn bu yeni komisyonda 
görüşülmesi ve bunla ilgili esas ve usuller Meclis İçtüzüğü�nde belirlenmelidir. 

# Genel uygunluk bildirimleri, saymanlõk idare hesabõ cetvelleri, bakanlõk kesin 
hesap cetvelleri ve hazine genel hesabõnõn birbirleriyle karşõlaştõrõlmasõndan ibaret 
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şekli bir rapor durumundan kurtarõlmalõdõr. Bu tür raporlar  ayrõntõlõ bilgi, görüş ve 
analizleri içeren kapsamlõ raporlar haline getirilmelidir. Bu açõdan son bir kaç 
yõldõr uygunluk bildirimlerine eklenen �Hazine İşlemleri Raporu� ile bütçe 
uygulamasõ sonucu harcamalarda ve gelirlerde oluşan sapmalarõ gösteren �Bütçe 
Uygulama Sonuçlarõ Raporu� örnek oluşturmaktadõr. Sayõştay�õn son yõllarda 
ürettiği bu raporlarõn Meclisin denetiminin etkinliğini arttõrmaya yönelik önemli 
katkõlar sağladõğõ gözlenmektedir.  

# Kamunun mali işlemleri ve garanti yükümlülükleri sonucu doğmasõ muhtemel 
borçlar, yarõ mali faaliyetler ve bunlarõn bütçeye getirdiği ek yükler ile vergi 
indirim ve muafiyetlerine   dair raporlamanõn da bir an önce yaşama geçirilmesi 
önemlidir.    

# Sayõştay, genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlarõn  mal hesaplarõnõn inceleme 
sonuçlarõna ait periyodik raporlarõ her yõl Meclise sunmalõdõr. Bu güne kadar 
uygulamasõ bulunmayan ve 1050 sayõlõ kanun gereğince Maliye Bakanlõğõ 
tarafõndan hazõrlanmasõ gereken mal kesinhesaplarõnõn Meclise ve Sayõştay�a 
sunulmasõ sağlanmalõdõr. Ayrõca Sayõştay Kanunu�nun Ek-10 uncu ve 87 inci 
maddelerine göre hazõrlanmasõ gereken raporlarõn da, Meclise sunulmasõ 
gerçekleştirilmelidir. 

# Sayõştay faaliyetlerinde yargõsal işlevlerin ağõrlõklõ olmasõ, Meclis adõna yapõlmasõ 
gereken denetimin gerçekleşmesine engel teşkil etmemelidir. Sayõştay denetiminin 
asõl amacõ tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Meclis adõna denetim yapmak 
ve denetim sonuçlarõnõ Meclise raporlamaktõr. Bu durum Anayasal ve yasal bir 
gereklilikten kaynaklanmaktadõr. Anayasanõn 160 ve 164, Sayõştay Kanununun 25, 
28, 32, 47, 55, 81, 87, 88 ve Ek 10�uncu maddelerine göre Sayõştay�õn Genel 
Uygunluk Bildirimleri yanõnda Meclise sunmasõ gereken çok sayõda rapor 
bulunmaktadõr. Oysa uygulamada Sayõştay, Genel Uygunluk Bildirimleri ve 
istisnai olarak hazõrlanan ve Meclise sunulmayan raporlar hariç bu yasal görevlerin 
gereğini dõşsal nedenlerinde etkisiyle yerine getirememektedir. Diğer taraftan 
Mecliste bu konuda herhangi somut bir talepte bulunmamaktadõr. 
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4.4. DENETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI VE PERFORMANS 
DENETİMİNİN SAĞLANMASI  

Bu başlõk altõnda, öneriler alt komisyonun yaklaşõmõna sadõk kalõnarak ana başlõklar 
halinde ele alõnmõştõr. Her ana başlõk altõnda önerinin yaşama geçmesi için gerekli olan 
stratejiler sõrasõyla aşağõda verilmiştir: 
 

Uluslararasõ Standartlar ve İyi Uygulama Örnekleri Dikkate Alõnarak Denetim 
Mesleğinin Geliştirilmesine Dönük Düzenlemeler Yapõlmasõ; 

# Denetim Sistemimizi bütünüyle kavrayan bir çerçeve yasa çõkarõlmalõdõr. Bu 
yasada denetimin temel amaçlarõna; denetim elemanlarõnõn görev, yetki ve 
sorumluluklarõna; denetim elemanlarõnõn göreve atanmalarõna, görevden 
alõnmalarõna, ayrõlmalarõna ve teminatlarõna; denetim programlarõnõn 
hazõrlanmasõna; denetim sonuçlarõnõn raporlanmasõna; iç kontrol sistemi ve 
denetim ilişkilerinin düzenlenmesine ve bir �Ulusal Denetim Komitesi� 
oluşturulmasõna ilişkin hususlar ilkeler bazõnda yer almalõdõr. 

# Kamu sektörünün özellikleri dikkate alõnarak kamu kesimi denetim elemanlarõnõ 
kucaklayacak bir �Kamu Denetim Elemanlarõ Meslek Odasõ� kurulmalõdõr. 

# Bir Ulusal Denetim Komitesi oluşturulmalõdõr. Kompozisyonunda tüm meslek 
kuruluşlarõnõn ve belli başlõ dernek temsilcilerinin de bulunacağõ bu Komite; 
denetim standartlarõnõn oluşumuna katkõda bulunmakla, ülke içi ve dõşõndaki 
gelişmeleri izlemekle, denetimle ilgili araştõrmalarõ yapmak ve yaptõrmakla, 
denetim metotlarõ ve tekniklerini içeren el kitaplarõnõn ve rehberlerin 
hazõrlanmasõna ilişkin temel ilkeleri saptamakla, denetim birim, organ ve 
kurumlarõ ile denetim elemanlarõnõn bağõmsõzlõklarõna ilişkin hususlarõ dikkatle 
izlemekle; denetimde karşõlaşõlan sorunlarõ tartõşarak, gerektiğinde ilgili mercilere 
tavsiyede bulunmakla görevli ve yetkili olmalõdõr. Komite, ayrõca yõllõk faaliyet 
sonuçlarõnõ ve Türkiye�nin denetimle ilgili durumu ve denetim sorunlarõnõ her yõl 
bir raporla kamuoyuna açõklamalõdõr. 

# Avrupa Birliği tam üyeliğine giriş süreci içinde olduğumuz da dikkate alõnarak 
evrensel gelişmeleri yansõtan ve ülkemizin gerçeklerini ve ihtiyaçlarõnõ gözardõ 
etmeyen ulusal denetim standartlarõmõz -meslek ahlak kurallarõ dahil olmak üzere- 
bir an önce hazõrlanmalõ; kamu kesiminin ihtiyaçlarõnõ göz önünde bulunduran 
denetim standartlarõ da belirlenmelidir. 
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# Denetim standartlarõnõn (etik kurallar dahil) belirlenmesini takiben, çalõşmalarõ ve 
ürünleri üzerinde kalite kontrol mekanizmalarõ tesis edilmesi şartõyla, kamu 
denetim birim, organ ve kurumlarõna ait denetim görevlerinden uygun 
görüleceklerin özel sektördeki bağõmsõz denetçiler eliyle bu birim, organ ve 
kurumlar adõna yürütülmesi uygulamasõna başlanõlmalõdõr. 

Denetimin Yüksek Meslekî Standartlarda Yürütülmesi ve Kaliteli Hizmetler ve Ürünler 
Üretilmesi; 

# Denetim birim, organ ve kurumlarõ denetim faaliyetlerini öncelikli ve riskli 
alanlarõ dikkate alan stratejik planlara dayandõrmalõ ve yõllõk programlara göre 
yürütmelidir. 

# Denetim elemanlarõnõn yaratõcõlõğõnõ engellemeyecek tarzda denetim metot ve 
tekniklerini içeren el kitaplarõ ve rehberler hazõrlanmalõ ve bunlar süreklilik 
temelinde gözden geçirilip güncelleştirilmelidir. 

# Denetim elemanlarõ mesleğe alõnmadan önce meslek kuruluşlarõnca denetimle 
ilgili temel konularda eğitimden geçirilebilmeli; mesleğe alõndõktan sonra da 
mesleğin gelişme ve yeniliklerini izleyebilecek tarzda sürekli ve sistematik bir 
biçimde eğitilmelidirler. 

# İmkânlarõn elverdiği denetim birim, organ ve kurumlarõnda stratejik planlar ile 
uygulama programlarõ çerçevesinde denetime yönelik hizmet içi eğitim 
faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek, yürütülmesini izlemek ve uygulama 
sonuçlarõnõ değerlendirmek üzere eğitim seksiyonlarõ oluşturulmalõ veya 
kurumlarõn eğitimden sorumlu birimleri denetime yönelik eğitim ihtiyaçlarõnõ da 
karşõlayacak biçimde yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. 

# Denetim birim, organ ve kurumlarõ bilişim teknolojisinin imkânlarõndan gerektiği 
şekilde ve sistemli olarak yararlanmalõdõrlar. 

# Denetim birim, organ ve kurumlarõ yõllõk faaliyetlerine ilişkin raporlarõ 
yayõmlayarak planlanan faaliyetleri ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve bu 
faaliyetlerin gerçekleşme derecesi ile denetimlerinin yarattõğõ sonuçlarõ 
kamuoyunun değerlendirmesine sunmalõdõrlar.  
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Bağõmsõzlõğõn Geliştirilmesi ve Kökleştirilmesinin Sağlanmasõ; 

# Çõkarõlacak denetim çerçeve yasasõnda denetim birim, organ ve kurumlarõ ile 
denetim elemanlarõnõn bağõmsõzlõğõnõn uluslararasõ standartlara uygun bir biçimde 
güvence altõna alõnmasõna ilişkin hükümlere yer verilmelidir. 

# Ulusal Denetim Komitesi; denetim birim, organ ve kurumlarõ ile denetim 
elemanlarõnõn bağõmsõzlõklarõna ilişkin hususlarõ dikkatle izlemeli; aksi yöndeki 
uygulamalarõn önlenmesi konusundaki görüşlerini bildirmelidir.  

Denetimi Sõnõrlayan Yasal Düzenlemelerin ve Fiili Uygulamalarõn Kaldõrõlmasõ; 

# Kamu kaynaklarõnõn parlamento denetimi dõşõnda kalmasõna yol açan yasal 
düzenlemeler Anayasa�nõn 160�õncõ ve 165�inci maddeleri uygun hale 
getirilmelidir. 

# Kamu kaynaklarõnõn kurulan vakõflar, dernekler, şirketler ve iktisadî işletmeler 
eliyle kullanõlmasõna son verilmeli ve böylelikle kamu mali yönetimin olağan 
rejimi içine alõnacak kamu kaynaklarõnõn olağan denetimlere tabî olmasõ da 
gerçekleştirilmelidir.  

# Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn üst yönetime yakõn merkez birimlerinin denetim 
dõşõ bõrakõlmasõ fiili uygulamasõna son verilmeli ve denetimsiz alan 
bõrakõlmamalõdõr.  

# Denetim Çerçeve Yasasõ, denetim elemanlarõnõn meslek teminatlarõnõ �idarî işlere 
nezaret�, ve �idari görevlerin tedviri� gibi fiilî görevlendirmeleri kapatacak 
biçimde düzenlemeli ve böylelikle denetimin bu şekilde kõsõtlanmasõna yol açan 
uygulamalar ortaya çõkmamalõdõr. 

# Soruşturma görevi de bulunan denetim birimleri ve organlarõnda soruşturma ile 
denetim görevleri arasõndaki denge gözetilmeli ve böylelikle denetimin 
kõsõtlanmasõ gibi bir sonuç yaratõlmamalõdõr. Denetim ile soruşturma arasõndaki 
dengenin sağlanmasõ ve denetimin önceliklerine göre faaliyette bulunulmasõ 
eleman takviyesini gerektiriyorsa, bu gerçekleştirilmelidir. 

# Denetim ve teftiş birimi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarõnda denetim 
birimleri oluşturulmalõ; denetim elemanlarõnõn sayõ yönünden yetersiz olduğu 
kuruluşlarda ise denetim birimleri ek elemanlarla takviye edilmelidir. 
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Çağdaş Denetim Uygulamalarõnõn Yaygõn Bir Biçimde Yaşama Geçirilmesi ve 
Kökleştirilmesi; 

# Kamu kesiminde performans yönetimlerinin ve performans ölçüm rejimlerinin 
kurulmasõ kuşkusuz performans denetimi açõsõndan da yaklaşõm değişikliğini 
gerektiren önemli bir konudur. Ancak performans denetimine başlanõlmasõ bu 
gelişmelerin hayata geçirilmesine endekslenmemelidir. Bu bakõmdan performans 
yönetimlerinin ve ölçüm rejimlerinin oluşturulmasõna katkõ yapacak biçimde 
performans denetim uygulamalarõna en kõsa zamanda başlanõlmalõdõr. 

# Performans denetimi konusunda çağdaş denetim dünyasõnda kabul görmüş kalite 
düzeyine ulaşõlmasõ hedeflenmelidir. Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, 
ABD gibi bu alanda haklõ üne sahip ülkelerin metodolojilerinden ve iyi uygulama 
örneklerinden gerektiği şekilde yararlanma olanaklarõ (metodolojileri ve iyi 
uygulama örneklerini yerinde izleme, ülkemize uzmanlar davet edilmesi, yararlõ 
dokümanlarõn dilimize kazandõrõlmasõ vb.) yaratõlmalõdõr.  

# Performans denetimi klasik denetime göre çok daha sofistike bir denetim türü olup 
farklõ anlayõşta çalõşan denetim elemanõna ihtiyaç gösterdiği gibi özel uzmanlõk 
alanlarõna sahip danõşmanlardan geçici süre yararlanmaya da ihtiyaç 
göstermektedir. Bu bakõmdan danõşmanlardan yararlanõlmasõ meselesi performans 
denetim çalõşmalarõnõn erken planlama aşamasõnda dikkate alõnmalõdõr. 

# Mali tablolarõn doğruluğu ve güvenilirliği denetimini temel alan ve mali (finansal) 
denetim diye adlandõrõlan denetim türünün, kõsa sayõlabilecek bir zaman dilimi 
içinde yeni kamu kesimi muhasebe sistemini geliştirme çalõşmalarõna paralel 
biçimde önem ve yaygõnlõk kazanacağõ dikkate alõnarak denetim elemanlarõnõn bu 
denetim türüne hazõrlanmalarõna yönelik eğitim çalõşmalarõna şimdiden 
başlanõlmalõdõr. Ayrõca, performans denetimine özgü eğitim çalõşmalarõ 
uluslararasõ kabul görmüş eğitim programlarõ çerçevesinde tasarlanõp 
uygulanmalõdõr. 

# Mali denetim ve özellikle performans denetimi sabõrlõ, yaratõcõ, analitik düşünen, 
ekip çalõşmasõna ve işbirliğine yatkõn ve yeni denetim kültürünü özümsemiş 
denetim elemanlarõna ihtiyaç gösterdiğinden denetim elemanlarõna bu niteliklerin 
kazandõrõlmasõ için gerekli düzenlemeler yapõlmalõ ve takõm çalõşmasõ anlayõşõ 
içinde denetim özendirilmelidir. 
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# �Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri� ve �Bilgisayarlõ Ortamlarõn Denetimi� 
gibi yeni denetim tekniklerinin bir an önce denetim sistemimizde uygulanabilmesi 
için gerekli hizmet içi eğitim çalõşmalarõ uluslararasõ birikim ve deneyim 
çerçevesinde başlatõlmalõdõr. 

4.5. KURUMSAL ANLAMDA YENİDEN YAPILANDIRMA  

Devlete yüklenen görevlerin gittikçe artmasõ, artan görevlerin oldukça yüksek 
maliyetler gerektirmesi, kaynak kullanõmõnda yukarõda belirtilen mevcut sõkõntõlarõn hõzla 
giderilememesi ve planlama anlayõşõndan gittikçe uzaklaşõlmasõ, planlama  anlayõşõnõn 
yeniden canlandõrõlmasõ temelinde devletin kurumsal örgütlenmesinin ve bu örgütlerin mali 
yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ zorunlu hale getirmiştir. 

Yeni yapõlanma düzenlenirken; 

# Maddi ve beşeri kaynaklarõn ve bunlarõn kullanõmõnõn, merkezi ve yerel kamu mali 
yönetim birimleri arasõndaki hizmet ve kaynak paylaşõmõnõn etkin bir planlama 
anlayõşõyla yeniden tasarlanmasõ, 

# Mali yönetimle ilgili eşgüdümü sağlayacak kurumlar arasõnda sõkõ bir işbirliğini 
harekete geçirecek mekanizmalarõn oluşturulmasõ ve gereksiz bölünmelerin 
ortadan kaldõrõlmasõ,  

# Kabul görmüş bütçe ilkelerinin uygulanmasõnõ engellenmemesi, 

# Mali yönetimle ilgili görevleri yürütecek görevlilerin seçiminin sağlam ölçütlere 
bağlanmasõ; gerek kurumlarõn mali yönetim birimlerinde gerekse mali yönetimle 
ilgili olarak eşgüdümü sağlayacak kurumlarda görev alacak personelin, 
önceliklerin tespit edilmesi ve hizmetlerin en uygun maliyet ve yöntemle temin 
edilmesi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olanlardan teşkil edilmesi, 

# Devletin harcayacağõ her lira karşõlõğõnda maksimum faydayõ elde edebilmesi, 

# Kamu harcamalarõnõn etkinlik ve performans açõsõndan değerlendirmesini ve 
denetlenmesini yürütecek denetim mekanizmasõnõn oluşturulmasõ,  

# Kamuoyunun harcamalar hakkõnda kolay ve doğru bilgi edinerek değerlendirme 
yapmasõnõ sağlayacak mekanizmalarõn çalõştõrõlmasõ; 

# Kamu harcamalarõnõn mümkün olduğunca geniş şekilde yasama organõ kararlarõna 
dayalõ olmasõnõ sağlayacak hukuki statüye dayandõrõlmasõ, 
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# Yetki ve görevler ile bunlarõ üstlenecek kurumlarõn, hizmetlerin en hõzlõ ve en 
uygun bedelle temin edilebilmesini sağlayacak şekilde organize edilmesi, 

ilkeleri özellikle  gözetilmelidir. 

Bu ilkeler çerçevesinde geliştirilen temel fonksiyonel ve kurumsal öneriler ise aşağõda 
sõralandõğõ şekildedir; 

# Yapõlacak hizmetlerin belirlenmesine yönelik sürece merkezi idarenin yanõ sõra 
taşra teşkilatlarõ (özellikle valilik ve kaymakamlõklar) ile sivil toplum örgütleri de 
katõlmalõ ve ilgili kurumlar haricinde karar alma sürecine katõlanlar kurumlarõn 
örgüt yapõlarõ ve personel sayõlarõ yerinde değerlendirme yapõlmasõna imkan 
verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. İl Koordinasyon Kurullarõ, belediyeleri 
de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli, ilçeler de bu model üzerinde yeniden 
yapõlandõrõlmalõdõr.  

# Hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde de taşra teşkilatlarõnõn rolü arttõrõlmalõ, 
özellikle mülki idare amirliklerinin yetki, görev ve sorumluluklarõ yeniden 
belirlenerek hõzlõ karar alõnmasõ, bürokrasinin azaltõlmasõ ve karar sürecine 
katõlõmõn genişletilmesine yönelik kurumsal düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu 
bağlamda, yeniden yapõlanma ve katõlõm mekanizmalarõnõn geliştirilmesi Avrupa 
Birliği formatõna uyum sağlamak açõsõndan da gözden geçirilmelidir. 

# Mali yönetim koordinasyonundan ve takibinden sorumlu kuruluşlarõn diğer 
kurumlarõn karar alma ve uygulama süreci üzerindeki görev ve yetkileri yeniden 
belirlenmeli, bu kurumlar günlük işlerden çok genel politikalar ile ilkeleri 
belirleyen kurumlar haline dönüştürülmeli veya bu kurumlarõn birimleri arasõnda 
buna uygun yeni görev dağõlõmlarõ yapõlmalõdõr. Ancak bu kurumsal 
düzenlemelerle birlikte harcamacõ kuruluşlarõn yöneticilerinin sorumluluklarõ da 
yeniden belirlenmelidir. 

# Mali yönetimin koordinasyonundan sorumlu kuruluşlarõn bütçelerin hazõrlanmasõ, 
yatõrõm planlarõnõn oluşturulmasõ, genel ilkelerin belirlenmesi süreçlerinde 
birbirleriyle daha sõkõ işbirliği yapmalarõnõ sağlamak üzere yeni bir kurum teşkil 
edilmeksizin bir eşgüdüm mekanizmasõ oluşturulmalõdõr. 

# Başbakanlõk kurumunu yürütmenin üst düzey koordinasyon birimi olmaktan 
çõkararak dağõnõk bir yürütme birimi haline getiren ve bu çerçevede 20�den fazla 
kurumu içine alan yapõ  terk edilmelidir. Başbakanlõk, bu ayõklamalar sonrasõnda 
sadece aşağõdaki 6 kurumun ilgilendirildiği sade bir yapõ kazanmalõdõr: 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                       Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/kamumali/oik535.pdf� 140 

# Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ,  

# Sermaye Piyasasõ Kurulu, 

# Merkez Bankasõ 

# Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 

# TÜBİTAK (TÜBA ile birleştirilerek), 

# TODAİE. 

# Kamu kurum ve kuruluşlarõ nezdinde kurulmuş olan ve bu kurum ve kuruluşlarõn 
sunduğu mal ve hizmet üretiminden yararlanan veya bir idari işlem tesis ettirmek 
isteyen vatandaşlardan bağõş veya yardõm adõ altõnda toplanan kaynaklarla 
beslenen dernek, vakõf veya sandõklarõn  kamusal kaynaklarla beslenmelerinin önü 
tõkanarak tasfiye sürecine girmeye zorlanmalarõna hemen başlanõlmalõ, kamunun 
taşõnõr ve taşõnmaz mallarõnõn bunlara devri engellenmelidir.   

# Kurumsal yapõlarõn ekonomik/toplumsal/yönetsel ve siyasal  yapõlardaki 
dönüşüme koşut olarak sürekli bir yenilenmeye açõk tutulmasõ, gelişmenin önünün 
tõkanmamasõ açõsõndan şarttõr. Burada gözetilmesi gereken denge, 
kurumsallaşmayõ sağlayacak kadar istikrarlõ ama gelişmeleri izleyebilecek kadar 
da yenilenmeye açõk yapõlarõn oluşturulmasõdõr. 

Kamu maliyesi sisteminde yeni ve köklü politika değişiklikleri ise, yeni hedef ve 
stratejiler içermelidir.  Mevcut sistemin doğru teşhis ve tespitini yapmakla birlikte hedeflerini 
salt onun düzeltilmesiyle sõnõrlamamalõdõr. Bu tür bir yeni arayõşõn temel hareket noktasõ 
planlama olmalõdõr. Nasõl bir planlama sorusuna şu başlõklar altõnda kõsaca değinilebilir: 

# Planlama merkezde oluşturularak yukardan aşağõya dayatõlmamalõ, katõlõmcõ 
yönetime dayalõ bir süreçle, aşağõdan yukarõ-yukarõdan aşağõ kademeli bir 
karşõlõklõ etkileşim içinde gerçekleştirilmelidir. Karşõlõklõ etkileşim  süreci, aynõ 
zamanda uygulama ve denetim süreçlerinin çalõşmasõnda da belirleyici olmalõdõr. 

# Bu süreçler, idari yapõlanmayla uyum içinde çalõşmalõdõr. Dolayõsõyla, idari 
yapõlanma da bu sürecin etkin çalõşmasõ yönünde yeniden yapõlanmalõdõr. 

# Bütçeyle plan arasõndaki ilişkileri güçlendiren kõsa ve orta vadeli politikalar her 
sene siyasi yapõ tarafõndan planla ilişkisi kurularak açõklanmalõ (Bütçe Politikalarõ 
Beyanõ gibi) ve bütçeler bu çerçeveden hareketle teknik süreçlerden geçerek 
şekillenmelidir. 
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# Planlarda ve bütçelerde gerekli olan kaynak ve bu kaynak yapõsõnõn ne şekilde 
oluşacağõ siyasi tercihler tarafõndan somut bir şekilde ortaya konulmalõ ve buna 
mümkün mertebe sadõk kalõnmalõdõr. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken 
noktalar: ekonomik işleyişe yapõlacak müdahalelerin geçmiş dönemlerde olduğu 
gibi karmaşõk bir yapõya bürünmemesi; ve önceden belirlenen tanõmlar 
çerçevesinde piyasaya mümkün olan en az müdahalenin yapõlmasõdõr (tekelleşme 
varsa veya aktörler arasõnda rekabeti bozacak şartlar oluşuyorsa bunlarõn 
giderilmesine yönelik devlet kaynaklõ müdahaleler gibi). 

# Merkezi yönetimin kendi içindeki birimleri arasõnda olduğu kadar, merkezi 
yönetim ile yerel yönetim birimleri arasõndaki görev-yetki-sorumluluk ve kaynak 
paylaşõmõ, çakõşma ve çatõşma olmaksõzõn, açõk olarak belirlenmeli; aynõ ve/veya 
benzer hizmetlerin aynõ hizmet bakanlõğõnda toplanmasõ sağlanmalõdõr. Merkez ya 
da yerel, yönetim birimleri arasõnda hizmet açõsõndan bütünsellik sağlanmalõdõr. 

# Karar verme, uygulama ve denetim süreçleri ile hukuki, idari ve mali yapõ 
arasõndaki uyumu sağlamak, ana ilkelerden biri olmalõdõr. Bu çerçevede, Planlarõ 
kendini tekrarlayan ve uygulamaya düşük oranda yansõyan belgeler olmaktan 
çõkaracak, kamu yönetimi ve kamu maliyesini dağõnõklõk ve etkinsizliği bütçesel 
süreçle ortadan kaldõracak çerçeve kanunlar hazõrlanmalõ ve bunlar planõn temel 
kaynağõ olmalõdõr. 
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KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN  
YAPILANDIRILMASI VE MALİ SAYDAMLIK ÖZEL  

İHTİSAS KOMİSYONU TASLAK RAPORUNA ELEŞTİREL 
YAKLAŞIM 

 
I- GİRİŞ 

 
             1980 li yõllarõn başõndan itibaren gelişmiş ekonomilerde ve bunun yansõmasõnõ bulan 

gelişmekte olan ekonomilerde ve giderek tüm ekonomileri kapsamaya başlayan küreselleşme 

olgusu uygulanmakta olan sosyal , siyasal ve ekonomik yönetim anlayõşlarõnda köklü 

değişikliklere neden olduğu kanõksanmõş bir gerçek olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Bu gelişme 

doğrultusunda gerek özel kesim kuruluşlarõnda gerekse kamu kuruluşlarõnda yönetsel 

yapõlanmalarda arayõşlar başlamõş ve bir çok alanda olduğu gibi yönetsel alanlarda da reformist 

arayõşlar gündeme yerini bulmuştur. 

 
             Yönetsel alanlardaki reformist arayõşlar Türkiye�de de gecikmeyle de olsa gelinen 

noktada Ülkenin içerisinde bulunduğu zor koşullar ile çözümleri ertelenemeyecek boyutlara 

ulaşan sorunlar nedeniyle gündemin tepe noktalarõna oturmuş bulunmaktadõr. Türkiye�de esas 

itibariyle 24 Ocak 1980 kararlarõyla başlayan reformist arayõşlar bazõ alanlarda sağlõklõ ve 

faydalõ uygulama örnekleri gösterirken , bazõ alanlarda da sorunlarõn çözümünü zorlaştõran , 

boyut değiştiren ve/veya yeni sorunlara neden olan uygulama örnekleri ortaya çõkmõştõr. 1999 

yõlõ sonunda Türkiye ile IMF arasõnda imzalanan stand-by  anlaşmasõ ile yeni bir dönem 

başlamõş , Ülkede bir çok konuda toplum katmanlarõnõn bir çok kesiminde kabuller manzumesi 

ile uygulama isteği ve kararlõlõğõ ortaya çõkmõştõr.  

 
             Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren günümüze kadar Türkiye�de kamu kesiminin 

yeniden yapõlandõrõlmasõ ve kamu kesimi reformlarõ her zaman gündemde her zaman önemli 

yere sahip olmuştur. Özellikle 1933-1938 yõllarõ arasõnda uygulanan Planlõ Devletçilik 

döneminde ve 1963 ten itibaren uygulanan Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ�nõn başlangõç 

dönemlerinde reform düzeyinde uygulamalar yapõlarak kamu kesiminde yeniden 

yapõlandõrmalarõn gerçekleştirildiği görülmektedir. 24 Ocak 1980 kararlarõnõn dönemsel bir 

başlangõç olduğunun kabul edilmesi halinde , bu dönemden itibaren kamu kesiminin yeniden 

yapõlandõrõlmasõ , kamusal reformlar gündeme gelmişse de uygulamada ; mevcut kamusal 

yönetimlere tepki niteliğinde geleneksel anlamdaki kamu yönetim biçimlerinden kaçõş başlamõş 

, yönetsel ve denetsel çerçeveleri oldukça belirsiz , çok geniş kamusal yetkileri olan fakat 
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kamusal sorumluluklarõ son derece sõnõrlõ olan yeni kamu yönetim biçimlerini ortaya 

çõkarmõştõr.  

 
             1990 lõ yõllarõn sonunda gelinen noktada kamusal yönetim , kamusal denetim 

kavramlarõnõn üstlendiği anlamlarõn dahi zayõfladõğõ , kamu kavramõnõn içeriğinin sõğlaştõğõ bir 

dönem oluşmuş , Türkiye�de son derece tehlikeli ciddi ve zaman yitirilmeksizin çözümlenmesi 

gereken bir sorun oluşmuştur. Türkiye�de Devletin gerek kamusal gerekse ekonomik 

faaliyetlerinin boyutunun dahi bilinemediği bir dönem ortaya çõkmõş. Kamu yönetimine ilişkin 

sorun , gerek VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda 1995 yõlõnda Dünya Bankasõnõn desteklediği 

�Kamu Mali Yönetim Projesi� olarak yerini almõştõr. Ancak bu dönemde kamu yönetimi 

sorunun çözümleri doğrultusunda ciddi adõmlar atõlamamõştõr. Gerek 1999 yõlõnõn sonunda IMF 

ile yapõlan stand-by anlaşmasõ öncesi , gerekse sonrasõ bir çok alanda olduğu gibi kamu 

yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõ bu defa daha güçlü olarak gündeme gelmiş ; stand-by 

anlaşmasõnõn metininde ve VIII: Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõnda olmazsa 

olmaz koşullarla yerini almõştõr.  

 
             VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõ doğrultusunda çok yerinde olarak 

�Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk Özel İhtisas 

Komisyonu� oluşturulmuştur. Komisyon ; her biri konusunda uzman , zengin bilgi birikimleri 

olan üyelerden oluşmuş ve kõsa sayõlabilecek bir süre içerisinde yoğun çalõşmalar sonunda 

taslak raporunu tamamlamõş bulunmaktadõr. Çok zengin bir içeriğe sahip , bilimsel düzeyi 

yüksek , sorunu özünü yakalayabilmiş ve göz ardõ edilemeyecek çözüm önerileri bulunan taslak 

rapor gerek VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda gerekse bürokratik ve siyasal mekanizmalarda 

hakkõ olan yerini alacağõ inanç güçlüdür. 

 
             Taslak raporda gerek �1-Giriş ve Temel Hedefler� bölümünde gerekse bir çok 

bölümünde ; çalõşmanõn ağõrlõklõ olarak �bütçe� odaklõ olduğu ancak ele alõnan konular ve 

geliştirilen öneriler bütçe ile ilişkisi olan diğer kamusal harcama alanlarõnõ da kapsadõğõ 

vurgulanmaktadõr. Bütçe odaklõ olan taslak raporun bazõ yerlerinde , yönetimi ve denetimi 

Genel Bütçe dõşõnda kalan kamusal faaliyetlerin iyi yönetilip denetlenmediği , varlõklarõnõn ve 

sorumluluklarõnõn bilinemediği , bu tip kuruluşlarõn varlõklarõnõn ve sorumluluklarõnõn bütçe 

dõşõnda bõrakõlmasõnõn milli ekonominin planlanmasõ ve ekonomi politikalarõnõn hazõrlanõp 

uygulanmasõnda engel oluşturduğu vurgulanmaktadõr. Bu bağlamda tüm kamusal faaliyetlerin 

bütçe içerisine alõnmasõ ve bu doğrultuda yönetim ve denetim biçimleri önerilmektedir. 

Kamusal faaliyetlerin tamamõ kapsamõnda merkezi yönetim ve denetim biçimine yönelik izler 
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taşõyan bu önerilerin gerçekleşmesi mümkün olmadõğõ gibi kamu mali yönetiminin yeniden 

yapõlandõrõlmasõ ve mali saydamlõk bağlamõnda gerekli ve zorunlu da değildir. Ancak temel 

ilke olarak kamusal kaynaklarõ kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõn konsolide bütçe ile 

ilişkileri net olarak ortaya konulmalõdõr. Esas itibariyle bütçe dõşõnda kalan kamu sermayeli 

şirketler ile sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn mali raporlama sistemleri mevcuttur. Bu 

kuruluşlarõn gerek mali raporlarõnõn sonuçlarõ gerekse konsolide bütçe ile ilişkileri , mevcut 

bütçe mevzuatõ ve uygulamasõnda ayrõntõlõ olarak ,  bugün dahi önemli bir düzenleme 

gerektirmeksizin  gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ; taslak raporda bütçe dõşõnda kalan kamusal 

alanlarõn , özellikle kamu sermayeli kamu kuruluşlarõnõn yönetim ve denetim sistemlerine 

ilişkin gerek yanlõş anlaşõlmalara neden olacak saptamalarõn giderilmesi gerekse kamu 

sermayeli kuruluşlara ilişkin daha sağlõklõ çözüm önerilerinin bulunmasõ amacõyla eleştirel 

katkõ hedeflenmiştir. Burada taslak rapora eleştirel katkõ amacõyla �Muhasebe ve Raporlama 

Sistemleri� , �Performans Denetimi� , TBMM KİT Denetim Süreci� konularõ irdelenmeye 

çalõşõlmõş ve bu konularda çözüm önerileri getirilmiştir.  

             II- MUHASEBE VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ 

             Taslak raporun �Bütçe Uygulamasõnõn Muhasebe , Raporlama ve Kod Yapõsõ� 

bölümünde muhasebe ve raporlama sistemleri sadece genel ve katma bütçeli kuruluşlar 

açõsõndan irdelenmiş ve doğrultuda çözüm önerileri getirilmiştir. Taslak raporda Devlet 

Muhasebe Sisteminin ; 

             - Bütçeye odaklandõğõ , 

             - Kapsamõnõn dar olduğu    

             - Kamuda muhasebe birliğinin olmadõğõ , 

             - Kamu kesimi ile özel kesimin farklõ muhasebe sistemleri uyguladõğõ, 

             - Tam süreklilik göstermediği , 

             - Bu hali ile raporlamaya ve sonuç üretmeye elverişli olamadõğõ , 

             - Devletin tüm mali yapõsõnõ kapsamadõğõ , 

             - Yarõ mali nitelikteki işlemlerin çoğunun muhasebe sistemi dõşõnda gerçekleştirildiği              

belirtilmekte ve bu doğrultuda öneriler getirilmektedir. Taslak raporda da belirtildiği gibi 

Türkiye�de muhasebe sistemine ilişkin saptamalar ve öneriler sadece genel ve katma bütçeli 

kuruluşlar için sõnõrlõ olarak yapõlmõştõr. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar için son derece 

yerinde olan saptama ve önerilerin kapsamõnõn dar olmasõ , Türkiye�de kamunun sermayeli 

şirketler kesiminde ve özel kesimde tarihsel süreç içerisinde geliştirilen ve 1970 li yõllarõn 

başõnda uygulamaya konulan muhasebe sistemini kavramamõş olmasõ bir eksiklik olarak 

değerlendirilmelidir. 
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             1963 ten itibaren uygulanan Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ�nõn başlangõç dönemlerinde 

reform düzeyinde uygulamalar yapõlarak kamu kesiminde yeniden yapõlandõrmalarõn 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. KİT�ler bu kapsamda reforma tabi tutulmuş ve 1964 yõlõnda 

440 sayõlõ İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakleri Hakkõnda Kanun ile 468 

sayõlõ KİT�lerin TBMM�ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun yürürlüğe 

konulmuştur. 440 sayõlõ Kanunun Geçici 1. maddesi ile 4 yõl süreli İktisadi Devlet 

Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu kurulmuştur. II. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda 

da yerini bulan KİT�lerde muhasebe sisteminin reforma tabi tutulmasõ öngörülmüştür. Bu 

amaçla Devlet Planlama Teşkilatõ koordinatörlüğünde �Özel İhtisas Komisyonu� kurulmuştur. 

Komisyon , uzun süren ve yoğun bir çalõşma döneminin ardõndan KİT�lerde uygulanmak üzere 

çağdaş anlamda Tekdüzen Muhasebe Sistemini (TMS) tamamlamõştõr. Devlet Planlama 

Teşkilatõ tarafõndan 1968 yõlõndan itibaren yayõnlanmaya başlayan Tekdüzen Muhasebe Sistemi 

başlõca ; 
 

             - Muhasebe Usullerinin Islahõ ve Yeknesaklaştõrõlmasõ , 

             - Tekdüzen Genel Hesap Planõ ve Açõklamalarõ , 

             - Muhasebenin Genel Kavramlarõ ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri , 

             - Tekdüzen Muhasebe Sistemi İşletme Bütçesi Rehberi , 

             - Tekdüzen Muhasebe Sistemi Raporlama Sistemi ,  

             - Tekdüzen Muhasebe Sistemi Maliyet Muhasebesi Rehberi , 

             kitaplarõndan oluşmuştur.Tekdüzen Muhasebe Sistemi 1972 yõlõndan itibaren 

Türkiye�de tüm KİT�lerde uygulanmaya başlanmõştõr. 

 

             Birçok konuda olduğu gibi muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarõ konusunda da 

Türkiye�de KİT�ler öncülük etmiş , Tekdüzen Muhasebe Sistemi özel kesimde de yansõmasõnõ 

bulmuştur. 1990 lõ yõllarõn başõndan itibaren ister kamu isterse özel kesim kuruluşlarõ olsun 

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefi sermayeli şirketlerin aynõ muhasebe sistemini 

uygulamasõ ihtiyacõ ortaya çõkmõştõr. 1994 yõlõndan itibaren Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 

mükellefi olan bilanço esasõna göre defter tutan tüm kamu ve özel sermayeli şirketlerin 

uygulamak zorunda olduklarõ Tekdüzen Muhasebe Sistemi yürürlüğe konulmuştur. Ve bu 

paralelde Türkiye�de meslek örgütü olarak TÜRMOB , 1999 yõlõ sonunda ise Muhasebe 

Standartlarõ Kurulu kurulmuştur. 
 

             Gerek 1972 yõlõnda DPT tarafõndan yayõnlanan ve KİT�ler tarafõndan 22 yõl uygulanan 

ve bunun devamõ niteliğinde 1994 yõlõnda uygulamaya konulan özel kesimi de kapsayan 

Tekdüzen Muhasebe Sistemi gerek ; 1972 yõlõnda gerekse 1994 yõlõnda ortaya koyduğu 
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muhasebe sistemi ile gelişmiş ekonomilerde uygulanan muhasebe sistemleri ile başarõlõ bir 

uyum sağlamõştõr. Türkiye�de sermayeli kamu (KİT�ler , Özelleştirme kapsamõnda olan 

sermayeli kamu şirketleri , BİT�ler) ve özel kesim şirketlerinin uyguladõğõ Tekdüzen Muhasebe 

Sistemi ; tahakkuk bazlõ bir muhasebe sistemi olup , bütçe ve maliyet muhasebesi uygulamalarõ 

, uluslararasõ standartlarda mali tablolarõn  ( bilanço , gelir tablosu , fon akõm tablosu , nakit 

akõm tablosu , kar dağõtõm tablosu vb.) yayõnlanmasõ ve raporlama sistemleri bazõnda çağdaş 

olanaklara sahiptir. Taslak raporda ileri sürülenin aksine KİT�lerde (Özelleştirme kapsamõnda 

olanlar dahil) ve sosyal güvenlik kuruluşlarõnda yarõ mali nitelikteki işlemler muhasebe sistemi 

içerisinde gerçekleşmekte , Devletin bu alandaki mali yapõsõnõ yansõtmakta olup , uygulanan 

muhasebe sistemi raporlamaya ve sonuç üretmeye son derece elverişlidir. Sorun Devlet 

Muhasebesi sisteminin Tekdüzen Muhasebe Sistemine entegre olmamõş olmasõnda ortaya 

çõkmaktadõr. Gerek KİT�lerin gerekse sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn faaliyetleri üzerine 

kurulan mali raporlama sistemleri ve sonuç üretimleri genel bütçe içerisinde kullanõlmaya son 

derece uygun olup bütçe metni ile birlikte yayõnlanmaya son derece elverişlidir. 

 

             Türkiye�de Tekdüzen Muhasebe Sistemini uygulayan sermayeli kamu ve özel kesim 

kuruluşlarõ arasõnda tam bir muhasebe birliği vardõr. Çünkü aynõ muhasebe sistemini 

uygulamaktadõrlar. Bu nedenle sermayeli kamu kesiminin gerek kendi arasõnda , gerekse özel 

kesim ile arasõnda tam bir muhasebe birliği vardõr. Türkiye�de kamu ve özel kesim arasõnda var 

olan muhasebe birliğine sadece genel ve katma bütçeli kuruluşlar dahil değildir. Burada 

yapõlmasõ gereken sadece genel ve katma bütçeli kuruluşlarda uygulanan Devlet Muhasebesi 

sisteminin ; ekonominin yaklaşõk % 80 ninden fazlasõnda uygulanan Tekdüzen Muhasebe 

Sistemine entegre edilme olanaklarõnõn araştõrõlmasõ olmalõdõr. 
 

             II-TBMM KİT KOMİSYONU DENETİM SÜRECİ      
                            
             Taslak raporun 67. ve 68. sayfalarõnda  yer alan �KİT Komisyonu� bölümünde 

KİT�lerde ibra edilmeme durumu ile genelde karşõlaşõlmadõğõ , muhalefet partilerinin bile ibra 

sonuçlarõna itiraz etmediği sonuçta bu denetimin rutin , formalite bir biçime büründüğü ileri 

sürülmektedir. Burada ileri sürülenler sonuçlarõ itibariyle doğru olsa da , nedenleri ve özü 

itibariyle gerçekleri tam olarak yansõtmamaktadõr. 
 

             3346 sayõlõ Kanun gereğince KİT Komisyonu ,Yüksek Denetleme Kurulu raporlarõ 

doğrultusunda denetim kapsamõndaki Türk Ticaret Kanununa göre genel kurulu bulunan 
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KİT�lerin ibra edilmesi veya ibra edilmemesi yönünde karar almamakta sadece genel 

görüşmeye tabi tutmaktadõr , kendi genel kurulu bulunmayan KİT�lerde ise ibra edilmesi veya 

edilmemesi yönünde karar alõnmaktadõr. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kendi genel 

kurulu bulunan KİT�lerde ibra (aklanõp-aklanmama) müessesi , 3346 sayõlõ Kanun ile 

Parlamentodan alõnõp sermaye sahibi kamu kuruluşlarõna (bürokratik mekanizmaya) devir 

edilmiştir.  
              

             Gerek 468 sayõlõ Kanunda gerekse 3346 sayõlõ Kanunda genel görüşmeye tabi tutulan 

kuruluşlarõn sayõsõ oldukça sõnõrlõ düşünülmüş ve genel görüşmeye tabi tutulan kuruluşlar 

mutlaka bir ana kuruluş olan KİT�e bağlõ tutulduğundan , genel görüşmeye tabi tutulan 

kuruluşun bağlõ olduğu ana kuruluşun ibra organõ KİT Komisyonu idi. Yani genel görüşmeye 

tabi olan bir kuruluşun bağlõ olduğu ana kuruluşun ibrasõ nedeniyle dolaylõ bir ibra söz konusu 

olmaktaydõ. Ancak son 1980 li yõllarõn ortalarõndan itibaren KİT�lerin hukuki statüleri 

değiştirilerek bağlõ olduğu bir ana kuruluş olmaksõzõn genel görüşmeye tabi kuruluşlar haline 

dönüştürülme uygulamasõ başlatõlmõştõr. KİT Komisyonunda ibra müessesesi esas iken bu yetki 

, icra ve bürokratik uygulamalarla Parlamentonun elinden alõnmaya başlamõştõr. 
 

             İbra edilmeme durumu ile genelde karşõlaşõlmadõğõ kanõsõ da tam olarak doğru bir yargõ 

değildir. İbra edilmeme durumu, gerek kamu gerekse özel kesim kuruluşlarõnda gelişmiş 

ülkelerde de olmak genel bir durum değildir. İbra edilmeme durumu doğal olarak istisna bir 

durumdur. Bu istisna duruma KİT Komisyonunda da karşõlaşõlmaktadõr. KİT Komisyonunda 

genel anlamda �şartlõ ibra� denilebilecek bir uygulama söz konusudur. Kuruluşlarõn şartlõ ibrasõ 

Yüksek Denetleme Kurulu ve KİT Komisyonu tarafõndan istenen soruşturma konularõnõn 

sonuçlarõ saklõ kalmak kaydõyla yapõlmaktadõr. Anacak uygulamada ilgili bakanlõklardan  

soruşturma/inceleme istekleri ; zaman zaman gecikmekte hata ceza yönünden zaman aşõmõna 

uğratõlmakta, gereğince yapõlmamakta ve sonuçlandõrõlmamaktadõr. Bu durumda da KİT 

Komisyonunun yetkileri ve etkinliği zayõflatõlmakta, şartlõ ibranõn sonuçlarõ kendiliğinden 

ortadan kalkmaktadõr. Böyle bir görüntü de, ibra edilmeme durumu ile genelde karşõlaşõlmadõğõ 

ve sonuçta denetimin  rutin, formalite bir biçime büründüğü izlenimini ortaya çõkarmaktadõr. 

Taslak raporda bu ayrõntõlarda KİT Komisyonu denetimi hakkõnda yer verilmelidir. 

             III- PERFORMANS DENETİMİ      
 
             Taslak raporun �Denetim Sisteminin Etkinliğinin Artõrõlmasõ ve Performans 

Denetimine Geçiş� bölümünde ve taslak raporun bazõ bölümlerinde kamu kesiminde 

performans denetim uygulamalarõna en kõsa zamanda başlanõlmalõdõr denilmektedir. Yüksek 
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Denetleme Kurulu denetimi dõşõnda kalan kamu kurum ve kuruluşlarõnda (genel , katma , döner 

sermayeli kuruluşlar vb.)  performans denetimi yapõlmadõğõ ve bir an önce performans denetimi 

uygulamalarõnõn bu kuruluşlarda başlatõlmasõ yargõsõ doğrudur. Bütçe odaklõ taslak raporda , 

bütçe dõşõnda kalan kamu kurum ve kuruluşlarõnõ da kapsayan önerilerde bulunurken daha titiz 

davranõlmasõ gerekmektedir. Performans Denetimi konusunda saptamalar ve  öneriler Türkiye 

gerçeğini tam olarak yansõtmamaktadõr. 

 

           Türk Hukuk sisteminde Performans Denetimi kavramõ ilk kez , 1938 yõlõnda çõkarõlan 

3460 sayõlõ Sermayesinin Tamamõ Devlet Tarafõndan Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi 

Teşekküllerin Teşkilâtiyle İdare ve Murakabeleri Hakkõnda Kanunda tanõmõnõ bulmuştur. 3460 

sayõlõ Kanunun 10.Maddesinde ; 

 

           �Umumi Murakabe Heyetinin vazifesi ;bu Kanun hükümlerine tabi teşekküllerle 

26. Madde mucibince kurulacak müesseselerin idare şekil ve tarzlarõnõ ve gayelerine ve 

iktisadi , ticari , ve sõnaî esas ve icaplara uygun ve verimli ve rasyonel bir şekilde işleyip 

işlemediklerini ve hususiyle mevcut şartlara göre emsali müesseselerle mukayeseli maliyet 

hesaplarõnõ her hesap yõlõ içinde en az bir defa tetkik , tahlil ve murakabe etmek ve buna 

dair raporlarõnõ İktisat Vekaletiyle alâkalõ vekalete ve teşekküle vermektir.�denilmiştir. 

Yine İktisadi Devlet Teşekkülleri Hakkõndaki 3460 sayõlõ Kanunun Tatbik Suretini Gösterir 

Nizamnamede de aynõ tanõma yer verilmiştir. 3460 sayõlõ Kanununda yapõlan Performans 

Denetimi tanõmõ 1983 yõlõna kadar geçerliliğini korumuş ve Başbakanlõk Yüksek Denetleme 

Kurulu Hakkõndaki 24.06.1983 tarih ve 72 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname ile de yeniden 

yapõlmõştõr. 
 

             1982 Anayasasõnõn 165.Maddesi gereğince düzenlenen 3346 sayõlõ Kanunun 7. 

maddesinde �Komisyon ve Alt Komisyonlar , denetleyecekleri kuruluşlarõn durumunu , 

ulusal ekonomiye faydalõ olabilmeleri için özerk bir tarzda , ekonominin kurallarõ ve 

ekonomik gerekler dahilinde , verimlilik ve kârlõlõk ilkeleri doğrultusunda yönetilerek , 

kuruluş amaçlarõna ulaşmalarõnõ teminen ; faaliyetlerinin mevzuata , uzun vadeli 

kalkõnma planõna ve planõn uygulama programlarõna uygunluğu yönlerinden 

inceler.�denilmiştir. 

  

           72 sayõlõ KHK� nin 22. maddesinde Yüksek Denetleme Kurulunun denetleme konularõ ; 
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           1- Denetlenen kuruluşlarõn kanun veya statülerinde belirlenen amaç ve esaslara 

,uzun vadeli kalkõnma planõ ile programlara uyulup uyulmadõğõ,  

           2- İşletme bütçelerinin gereklere , işlemlerinin bütçelere ; maliyet , bilanço 
ve sonuç hesaplarõnõn dönem faaliyetlerine uygunluğu , 

           3- Çağdaş işletmecilik esaslarõna uyulup uyulmadõğõ , 

           4- İşlemlerin hukuka uygunluğu ,  

           5- Verimlilik ve kârlõlõk ilkelerine uyulup uyulmadõğõ , 

           6- İşletmenin zarara uğratõlõp uğratõlmadõğõ , 

 
           şeklinde belirlenmiştir. Türkiye�de 3346 sayõlõ Kanun ve 72 sayõlõ KHK ile Performans 

Denetimi tanõmõna açõklõk getirilmiş ve güncelleştirilmiştir. 

 

           1938 yõlõndan bu yana Türkiye'de KİT�ler üzerinde mali tablolarõn denetimi , uygunluk 

denetimi yanõnda esas olarak performans (faaliyet) denetiminin yapõlmasõ öngörülmüştür. Ve 

bu tür denetim görevi de gerek başlangõçta 3460 sayõlõ Kanun gerekse 3346 sayõlõ Kanun ve 72 

sayõlõ KHK ile Yüksek Denetleme Kuruluna verilmiştir. 

            

           Türkiye�de genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarõnda �Uygunluk  denetimi� 

yapan Sayõştay�õn 832 sayõlõ Kanununa 1996 yõlõnda 4149 sayõlõ Kanun ile �Verimlilik ve 

etkinlik değerlendirmesi� başlõğõ altõnda ek madde ilave edilmiştir.832 sayõlõ Sayõştay Kanunun 

Ek Madde 10 da �Sayõştay , denetimine tabi kurum ve kuruluşlarõn kaynaklarõ ne ölçüde 

verimli , etkin ve tutumlu kullandõklarõnõ incelemeye yetkilidir. Bu inceleme sonuçlarõ Sayõştay 

Birinci Başkanõ tarafõndan bir değerlendirme raporuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlõğõna sunulur. Bu raporlar ile bu Kanunda öngörülen genel mahiyetteki diğer raporlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür ve Komisyon önerisi ile 

birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulur.�denilmektedir. 1996 yõlõndan 

itibaren Sayõştay�õn denetimine tabi kuruluşlarda Sayõştay tarafõndan  Performans Denetimi 

yapõlabileceği öngörülmüştür. Türkiye�de Yüksek Denetleme Kurulu yanõnda Sayõştay�õn da 

denetimine tabi olan kuruluşlarda  Performans Denetimi yapma isteğinde olduğu 

görülmektedir.  

 

             Türkiye�de ; 1938 yõlõndan bu yana KİT�ler üzerinde Yüksek Denetleme Kurulu 

tarafõndan çağdaş standartlarda performans denetimi (eksiklikleri olduğu ileri sürülebilirse de) 

yapõlmaktadõr. Bunun aksini ileri sürmek Türkiye�nin performans denetimi konusunda sahip 

olduğu birikimlerini ve kazanõmlarõnõ yok saymak anlamõna gelmektedir. Türkiye�de 
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performans denetimi yapõlmamaktadõr , performans denetimine başlanmalõdõr demek büyük bir 

hatadõr. Bugün Dünyanõn bir çok kuruluşu nezdinde Yüksek Denetleme Kurulu tarafõndan 

yapõlan performans denetimi genel kabul görmektedir. Ancak Yüksek Denetleme Kurulu 

denetim kapsamõ dõşõnda kalan kuruluşlarda performans denetiminin yapõlmadõğõ bilinen bir 

gerçektir. Bu nedenle performans denetiminin yapõlmadõğõ kuruluşlarda bir an önce 

başlanõlmalõ ve Yüksek Denetleme Kurulunun performans denetimi konusunda birikim ve 

tecrübelerinin bu kuruluşlara taşõnmasõ sağlanmalõdõr. Bu arada Yüksek Denetleme Kurulu 

tarafõndan yapõlan performans denetiminin daha da geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için 

gerekenler yapõlmalõdõr. Bütçe odaklõ olduğu ifade olunan taslak raporda genel , katma ve 

döner sermayeli kuruluşlar yapõlan saptamalar ve öneriler gerçek olsa da bunlarõ bütçe dõşõnda 

kalan kuruluşlara olduğu gibi yansõtmak , Özel İhtisas Komisyonunun sağlõklõ sonuçlar elde 

etmesini engelleyici bir unsur olarak   ortaya çõkmaktadõr. 

 

             Yukarõda sayõlan nedenlerle taslak raporda yer alan �Performans Denetimine Geçiş� 

ibarelerinin kaldõrõlarak �Performans Denetiminin Yaygõnlaştõrõlmasõ ve Geliştirilmesi� şekline 

dönüştürülmelidir. Yine VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda performans denetimi ekteki metin 

(Ek: 1) niteliğinde yer almalõdõr. 
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                                                                                                                                              (Ek:1)  

 

VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA  PLANINDA (2001-2005) PERFORMANS 

DENETİMİNİN YERİ 

 

 

 

           VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn (VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda yer alan adõ ile 

�Ekonomide Etkinliğin Artõrõlmasõna Yönelik Yapõsal Değişim Projeleri� kapsamõnda �Kamu 

Hizmetlerinde Etkinliğin Artõrõlmasõ Projesi ve Kamu Kesiminde Ücret Adaletinin 

Sağlanmasõ�) �Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Mali Saydamlõk� 

başlõğõnõn Amaçlar , İlkeler ve Politikalar bölümünde ; 

 

           �Denetleme kurumlarõ ile kurum ve kuruluşlarõn denetim birimlerinin 

fonksiyonlarõnõn yeniden değerlendirilmesi yapõlarak , kamu iktisadi teşebbüslerinde 

yapõlan performans denetimi gözden geçirilerek geliştirilecek , etkinleştirilecek ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarõnda performansõn ölçülmesine yönelik denetim sistemine 

geçilecektir.� , 

 

           Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler bölümünde ; 

 

           �Kamu iktisadi teşebbüslerinde yapõlan performans denetiminin gözden geçirilerek 

geliştirilmesi , etkinleştirilmesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarõnda performans 

ölçülmesine ilişkin denetim sistemine geçilebilmesi için 832 sayõlõ Sayõştay Kanunu , Kesin 

Hesap Kanununa ilişkin düzenlemeler , Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlarõn 

TBMM�ce Denetlenmesi Hakkõnda 3346 sayõlõ Kanun , 72 sayõlõ Yüksek Denetleme 

Kurulu Hakkõnda KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarõnõn teşkilat kanunlarõnda yer alan 

denetim birimleriyle ilgili hükümler gözden geçirilecektir.� 

 

           şeklinde yer almalõdõr. 
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