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1. BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇE HAKKI 

Ġnsanların bir arada yaĢayarak toplumu oluĢturması, kiĢisel ihtiyaçlarının yanında 

toplumsal ihtiyaçları da doğurmuĢtur. Zira insanların ortak kullanımına konu olan mal ve 

hizmetler, toplumsallaĢmanın bir sonucudur. Bu toplumsal (kamusal) ihtiyaçların 

karĢılanması için devlet ekonomiye müdahale eder ve söz konusu kamusal mal ve hizmetleri 

sunar. Devletin sunduğu hizmetlerin parasal karĢılığı olan maliyetler kamu harcamalarıdır ve 

aslında bu harcamalar toplumun ortak harcamalarıdır. Ancak bu harcamaların karĢılanması, 

diğer bir ifadeyle finanse edilmesi gerekir ki; devlet bunu baĢta vergiler olmak üzere bir takım 

gelirler elde ederek yapar. Bunlara da kamu gelirleri denir ve kamu gelirleri aslında toplumun 

ortak geliridir. ĠĢte halkın ortak geliri ve ortak harcamalarını bir arada görmemizi sağlayan ve 

hükümetlerin vatandaĢ adına bu gelirleri toplama ve harcamaları yapma yetkisini içeren yazılı 

metne kamu bütçesi denir. Amiyane bir ifadeyle, kamu bütçesi halkın ortak cüzdanıdır. 

Kamu bütçesinin ilmi tanımına bakacak olursak; “bütçe, ulusal ihtiyaçları karĢılayan bir 

yönetim planı, iktisadi politikanın bir aracı, hükümetin kamu fonlarını nasıl kullanacağına 

dair yasama organına ve millete sunduğu mali bir rapor, önerileri eyleme dönüĢtürecek 

yasama kararlarının alınması için bir istek, ulusal hedefleri ve onlara iliĢkin verileri incelemek 

için bir araya getirilen bir belge ve hükümet programlarının daha verimli ve etkin bir Ģekilde 

icrasını mümkün kılan bir araçtır”. 

Kamu bütçesinin kanuni tanımına bakacak olursak; 26 Mayıs 1927 tarihinde kabul 

edilen ancak günümüzde geçerli olmayan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nu 

yürürlükten kaldıran 2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na 

göre bütçe tanımı; “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına 

iliĢkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir” Ģeklindedir. 

Not: 1050 sayılı Kanun’da bütçe “kanun” olarak ifade edilirken; 5018 sayılı Kanun’da 

“belge” olarak ifade edilmiĢtir. Bunun nedeni bütçe tanımının 5018 sayılı Kanun’da “devlet 

bütçesi” kapsamında değil, “kamu bütçesi” kapsamında ele alınmıĢ olmasıdır. 

Not: 1050 sayılı Kanun bütçe dönemini yıllık alırken; 5018 sayılı Kanun ise “belirli bir 

dönem” ifadesini kullanarak çok yılı bütçelemeyi anlatmak istemiĢtir. 

Bütçe hakkı ise, kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri karĢılayacak kamu 

gelirlerinin toplanması hakkında karar verme yetkisidir. Bütçe hakkı esasen vatandaĢındır. 

Fakat sürekli vatandaĢlar aracılığıyla kamusal kararların alınması teknik olarak zor ve 

maliyetli olduğundan, bu hak genel seçim yoluyla vekillere devredilir ve parlamento 

oluĢturulur. Bu yüzden de bütçe hakkı parlamentoya aittir (TBMM). 
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Modern demokrasilerde bütçe hakkı bir asil-vekil iliĢkisine dayanır. Bütçe vatandaĢın 

ortak gelir ve giderlerinden oluĢtuğuna göre, bütçe hakkı esasen vatandaĢa aittir. Ancak 

kamusal kararların sürekli vatandaĢlar aracılığıyla alınması zordur. Bu nedenle vatandaĢlar 

(seçmenler) genel seçimler yoluyla politikacıları vekilleri olarak seçerler. Burada siyasi bir 

sorumluluk verilmiĢ olur. Milletvekillerinden oluĢan parlamento ise vatandaĢ adına bütçe 

yapma hakkına sahiptir. Diğer bir ifadeyle bütçe hakkı halk adına parlamentonundur. Bütçeyi 

uygulama yetkisi ise parlamentoda çoğunluğu temsil eden hükümete aittir. Hükümet bu 

yönetsel sorumluluğu parlamentodan güven oylaması ile alır. Bütçe kanununun parlamentoda 

onaylanması da aslında bir güven oylamasıdır. Çünkü tüm halkı temsil eden ve bütçe hakkına 

sahip olan parlamento, kamu geliri toplama ve kamu harcaması yapma yetkisini hükümete 

bütçe kanunu yoluyla verir. Dikkat edilirse ilk asil-vekil iliĢkisinde vatandaĢ asil, parlamento 

vekil konumundadır. Ġkinci asil-vekil iliĢkisinde ise parlamento asil, hükümet vekil 

konumundadır. 

Not: Dünyadaki ilk yazılı bütçe metni 1215 tarihli Magna Carta Libertatum’dur. 

Ġngiltere’de kral vergi toplama ile ilgili yetkilerini meclise bırakmıĢtır. 

Not: Türkiye’de bütçe hakkı ilk kez 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi) ile kabul 

edilmiĢtir. 

Not: II. MeĢrutiyet ile birlikte bazı bütçe prensiplerine dayanan ilk çağdaĢ bütçe olan 

1909 yılı bütçesinden sonra, önce 1910 daha sonra 1912 yılında Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu kabul edilmiĢtir. 

 

Asil (VatandaĢ) 

Vekil/Asil (Parlamento) 

Vekil (Hükümet) 

Genel Seçimler 

(siyasi sorumluluk) 

Güven Oylaması 

(yönetsel sorumluluk) 
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2. BÜTÇENĠN ÖZELLĠKLERĠ VE TEMEL UNSURLARI 

Bütçenin özellikleri Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

 Bütçe bir kanundur. 

 Kamu geliri ile giderlerini kapsamaktadır. 

 Bütçedeki büyüklükler tahminidir. 

 Mali yıla girmeden önce onaylanmaktadır. 

 Bir mali yıl için hazırlanır. Türkiye’deki mali yıl ile takvim yılı aynıdır (1 Ocak - 31 

Aralık arasını kapsar). 

 Bütçede denklik esastır. Burada söz konusu olan rakamsal denklik değil muhasebesel 

denkliktir. 

Bütçede bulunması gereken 4 temel unsur vardır. “4T” olarak adlandırabileceğimiz bu 

unsurlar (vasıflar) Tahmin, Tahdit, Tasdik ve Tevzin’dir. 

TAHMĠN: Bütçe, devletin geleceğe ait gelir ve gider tahminlerini gösterir. 

Bütçelerde yer alan gelir ve gider tahminleri ait oldukları mali yıldan önce tahmin 

edilerek hazırlandıklarından tüm bütçeler geleceğe ait iktisadi ve mali bir plan ve program 

niteliğindedir. Gelir ve gider tahminlerinin özellikleri Ģunlardır: 

 Giderler için yapılan tahminler bir üst sınırı gösterir. 

 Gider tahminleri sadece bütçede açıkça gösterilmiĢ olan yere ve konuya 

harcanabilirler. 

 Bütçede gösterilmiĢ olan kaynaklar dıĢında hiçbir kaynaktan gelir toplanamaz. 

 Gelir tahminleri alt ve üst sınır niteliği taĢımazlar. 

 Tahminlerden ayrılmalar, tahmini yapanların baĢarılı ya da samimiyetleri için bir ölçü 

olarak kullanılabilir. 

TAHDĠT (SÜRE): Bütçe genellikle yıllık tahminleri gösterir. 

Türkiye’de bütçelerin yıllık olacağına Anayasa’da yer verilmiĢtir. 7 Kasım 1982 tarih ve 

2709 sayılı Anayasamızın 161. maddesinde “Devletin ve kamu iktisadi teĢebbüsleri dıĢındaki 

kamu tüzel kiĢilerinin harcamalarının yıllık bütçelerle yapılacağı” hükme bağlanmıĢtır. 

Mali Yıl (Bütçe Yılı), belirli bir zaman için hazırlanan ve uygulanan devlet bütçesi 

devresidir. 

TASDĠK (ONAYLAMA): Bütçe, gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına 

önceden yetki verir. 
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Parlamento devlet bütçesini kabul edip onaylamakla hükümete, gelirlerin toplanması ve 

belli bir dönem içinde kamu hizmetlerine ne kadar harcama yapacağı konusunda yetki vermiĢ 

olur. Bu yetki, bütçe kanunu aracılığıyla yasama organı tarafından yürütme organına verilmiĢ 

olur. 

TEVZĠN: Bütçede yer alan kamu gelir ve gider tahminleri denk olmalıdır. 

Klasik maliye anlayıĢında denklik, olağan gelir ve giderlerin denkliğidir. Devlet 100 TL 

harcama yapıyorsa 100 TL vergi toplamalıdır. Gerisine karıĢmamalıdır. Klasik maliyeciler 

devlet müdahalesine karĢıdırlar ve mali denge üzerinde dururlar. 

ÇağdaĢ maliye anlayıĢında ise denklik, olağan gelirlerle beraber olağanüstü gelirlerin 

(borçlanma) toplanması sonucu oluĢan gelir ve gider denkliğidir. Devlet 100 TL harcama 

yapıyor ama 80 TL vergi topluyorsa, 20 TL borçlanma yapar. Muhasebesel denklik sağlanmıĢ 

olur. Modern maliyeciler mali denge yanında özellikle ekonomik denge üzerinde de dururlar. 

 

3. BÜTÇE ĠLKELERĠ 

Bir kamu bütçesinde olması gereken temel özellikler vardır. Bu özellikler herkes 

tarafından genel kabul gören ilkelerdir. Bu ilkeler Ģöyle sıralanabilir: 

 Genellik Ġlkesi 

 Birlik Ġlkesi 

 Doğruluk Ġlkesi 

 Önceden Ġzin Alma Ġlkesi 

 Giderlerin Bölümler Ġtibariyle Onaylanması (Ayırım Ġlkesi) 

 Denklik Ġlkesi 

 Yıllık Olma Ġlkesi 

 Alenilik Ġlkesi (UlaĢılabilirlik)             Mali Saydamlık, ġeffaflık 

 Açıklık Ġlkesi (AnlaĢılabilirlik)               ve Hesap Verilebilirlik 

 Tasarruf Ġlkesi 

 Hesap Verme Sorumluluğu Ġlkesi 

 Mali Disiplin Ġlkesi 
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3.1. Genellik Ġlkesi 

Devletin büyük ya da küçük tüm gelir ve giderlerinin bütçede yer alması genellik 

ilkesidir. Genellik ilkesi baĢlıca iki noktada ağırlık kazanır: 

- Bütçede yer alan gelir ve giderlerin gayrisafi (brüt) tutarlar olarak belirtilmesi gerekir. 

Gelirleri toplayan kamu kuruluĢları bundan giderlerini düĢüp kalanını bütçeye net gelir 

yazamaz. 

- Belli gelirlerin belli giderlere tahsis edilmemesi gerekir (adem-i tahsis). Devletin 

bütün gelirleri bir havuzda toplanır, devletin bütün harcamaları bu havuzdan yapılır. 

Adem-i tahsis ilkesi her zaman geçerli olmayabilir. Ġstisnası vardır; Ģartlı bağıĢ ve 

yardımlar bunun en klasik örneğidir. 

3.2. Birlik Ġlkesi 

Tüm gelir ve giderlerin tek bir bütçede yer almasıdır. Ġdeal (olması gereken) bir ilkedir. 

Ancak gerçek hayatta uygulanamayan bir ilkedir. Çünkü kamu sektörünün birçok farklı 

bileĢeni vardır ve bunların hepsinin ayrı bütçeleri olabilir. Dolayısıyla devletin tüm gelir ve 

giderlerinin tek bir bütçede yer alması zordur. 

3.3. Doğruluk Ġlkesi 

Bütçe tahminlerine iliĢkin olan bu ilke, bütçelerin gelir ve gider tahminlerinin samimi 

ve doğru olarak yapılması gerektiği anlamına gelir. 

Sübjektif (öznel) doğruluk, bütçeyi yapan yöneticilerin iyi niyetli olmasını ifade eder. 

Objektif (nesnel) doğruluk ise, gelir ve gider tahminlerindeki isabet gücünü ifade eder 

(bütçenin gider, gelir ve denge tahminleri, ekonominin genel dengesine uygun Ģekilde 

yapılmalıdır). 

3.4. Önceden Ġzin Alma Ġlkesi 

Bu ilkeye göre, bütçe tasarısı veya teklifi, öngörülen harcamaların yapılacağı ve 

gelirlerin toplanacağı mali yıla girmeden önce parlamento tarafından kabul edilip 

onaylanmalıdır. Yürütme organının yasama organından harcama yapma ve vergi toplama 

iznini alması gerekir. 

3.5. Ayırım Ġlkesi (Giderlerin Bölümler Ġtibariyle Onaylanması) 

Ayırım (tahsis) ilkesi, kamu hizmetlerine tüm gelirlerden ödenmek üzere her hizmet 

çeĢidine bir ödenek ayrılmasıdır. Bu nedenle de bütçe onaylanırken harcama kalemleri tek tek 

oylanır. 
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3.6. Denklik Ġlkesi 

Burada kastedilen denklik, muhasebesel denkliktir. Yani aslında bütçede açık bile olsa, 

finansman yöntemlerinin de bütçede gösterilmek suretiyle muhasebesel olarak gelir ve gider 

denkliğinin sağlanmasıdır. Mesela, bütçede 20 TL’lik bir açık olduğunda, devlet 20 TL 

borçlanma yoluna gidecektir. Borçlanma geliri de bütçenin gelir hanesine yazıldığından 

toplamda gelir ve gider rakamları muhasebesel olarak denk olmuĢ olacaktır. 

3.7. Yıllık Olma Ġlkesi 

Bütçede yer alan gelir tahminleri ile giderleri gösteren miktarların bir yıl için geçerli 

olduğunu ifade eder (1 Ocak- 31 Aralık). 

Bugün Türkiye’de üç yıllık bütçeleme vardır (ABD’de olduğu gibi, çok yıllı 

bütçeleme). Söz gelimi, 2014 yılında 2015 yılı bütçesi hazırlanırken 2016 ve 2017 yılı bütçe 

tahminleri de ek olarak hazırlanır. 2015 yılında ise, 2016 bütçesi hazırlanırken rakamlar 

revize edilir; 2017 ve 2018 yılı bütçe tahminleri de ek olarak hazırlanır. 

3.8. Alenilik (UlaĢılabilirlik) Ġlkesi 

Bütçeyle ilgili tüm bilgi, tablo ve verilerin ulaĢılabilir olması gerekir. Mali saydamlığın 

bir ürünüdür. Alenilik ilkesinin istisnası, örtülü ödenektir. 

3.9. Açıklık (AnlaĢılabilirlik) Ġlkesi 

Bu ilkeye göre bütçe tahminleri ve uygulama sonuçları kamuoyu tarafından anlaĢılabilir 

olmalıdır. 

3.10. Tasarruf Ġlkesi 

Bu ilke, belirli miktardaki para ile mümkün olan en yüksek ortak faydayı sağlamak 

demektir.  

3.11. Hesap Verme Sorumluluğu 

Bütçe kullanma yetkisine sahip kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirip 

getirmediğinin hesabını verme zorunluluğudur. 

3.12. Mali Disiplin 

Belirli bir süre içerisinde bütçe açıklarının kapatılmasına yönelik politikaların 

uygulanmasıdır. Mali disiplinin arkasında yatan temel güdü mali uyumdur. Mali disiplinin 

sağlanması için mali kural uygulamaları önerilir. Mali kural, devletin maliye politikası 

uygulamalarına kanun yoluyla sayısal kısıtlar getirilmesidir. 
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4. BĠRLĠK ĠLKESĠNDEN SAPMALAR 

Devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bir bütçede yer alması günümüz modern 

maliyesinde teknik olarak oldukça zordur. Çünkü kamu sektörünün farklı bileĢenleri vardır ve 

bunlar farklı bütçelere sahiptir. Bu bileĢenler teorik olarak temelde beĢ tanedir. 

KAMU KESĠMĠ = Merkezi Yönetim + Yerel Yönetimler + Sosyal Güvenlik KuruluĢları + KĠT’ler + Fonlar 

 

Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kesimini 

temelde ikiye ayırmıĢtır. Bir tarafta devletin iktisadi iĢletmeleri vardır ki, bunlar özerk bütçeli 

kuruluĢlardır. Diğer tarafta ise genel yönetim kapsamında yer alan merkezi yönetim 

kuruluĢları, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik kuruluĢları vardır. Merkezi yönetim üç 

unsurdan oluĢur. Bunlar genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve 

denetleyici kuruluĢlardır. Bu idarelerin bütçe yapıları, usul ve esasları birbirinden farklı 

olmakla birlikte, her biri ayrı bütçelenir ve genel bütçenin dıĢında yer alırlar. 

 

 

 

Genel Yönetim KĠT’ler 

Merkezi Yönetim 

Genel Bütçeli Ġdareler 

Yerel Yönetimler 

Düzenleyici ve Denetleyici KuruluĢlar 

Özel Bütçeli Ġdareler 

 

Sosyal Güvenlik KuruluĢları 

Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri 

Kamu Ġktisadi KuruluĢları 

KAMU KESĠMĠ 
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4.1. Genel Bütçe 

Devlet tüzel kiĢiliğine dâhil olan ve 5018 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 

kamu idarelerinin bütçesidir (devletin gelirlerinin toplandığı bir havuz gibi düĢünebiliriz). 

Genel bütçeli kuruluĢlar sadece kamu hizmeti sunan birimlerdir. Hizmet sunabilmek 

için harcama yaparlar, ancak sundukları hizmetin niteliği itibariyle gelir elde etmezler. Bu 

yüzden bu kurumlar yaptıkları harcamaları genel bütçeden ödenek alarak yaparlar. 

Ülkemizde genel bütçe; yasama (TBMM), yargı (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 

DanıĢtay, SayıĢtay) ve yürütme (CumhurbaĢkanlığı ve bazı bakanlıklara bağlı bağımsız 

bütçeli kuruluĢlar) organları bütçelerinden oluĢmaktadır. Bu kuruluĢların listesi Ģöyledir: 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Bakanlığı 

CumhurbaĢkanlığı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Anayasa Mahkemesi  Ticaret Bakanlığı 

Yargıtay  ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

DanıĢtay Millî Ġstihbarat TeĢkilatı BaĢkanlığı
 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 

Jandarma Genel Komutanlığı  

SayıĢtay Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Adalet Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 

Millî Savunma Bakanlığı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

ĠçiĢleri Bakanlığı Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı
 

DıĢiĢleri Bakanlığı Milli Saraylar Ġdaresi BaĢkanlığı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 

Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı 

UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ĠletiĢim BaĢkanlığı 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Göç Ġdaresi Genel Müdürlüğü 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği BaĢkanlığı 
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4.2. Özel Bütçe 

Bir bakanlığa bağlı ya da ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek için kurulan, 

gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluĢ ve çalıĢma esasları 

kanunla veya CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle düzenlenen ve 5018 sayılı Kanun’a ekli (II) 

sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir. 

Bu kuruluĢlar gelir elde edilebileceği için, bunların yaptıkları harcamalar kendi 

gelirlerinden karĢılanır. Gelir ve giderleri olduğu için kendilerine ait bütçeleri vardır. Bu 

kuruluĢların gelirleri giderlerini bazen karĢılamayabilir. O zaman genel bütçeden ödenek 

alabilirler. Gelirleri fazla giderleri az ise, kalan gelir genel bütçeye aktarılır. 

Bir kuruluĢun özel bütçeli olabilmesi için, o kuruluĢa bazı özel gelirlerin tahsis 

edilmesi, bu gelirlerden harcama yapma yetkisinin verilmesi ve kanunla özel bütçe ile 

yürütme yetkisinin verilmesi gerekir. 

5018 sayılı Kanun’un (II) sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli kuruluĢlar Ģöyle 

listelenebilir: 

 

Tüm Kamu Üniversiteleri Türk Standartları Enstitüsü 

Yükseköğretim Kurulu Türk Patent ve Marka Kurumu 

Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı Maden ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

Savunma Sanayi BaĢkanlığı Türkiye Uzay Ajansı 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 

Atatürk AraĢtırma Merkezi Türk ĠĢbirliği ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı 

Atatürk Kültür Merkezi GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi  

Türk Dil Kurumu ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Türk Tarih Kurumu Kamu Denetçiliği Kurumu 

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden AraĢtırma 

Kurumu 

Ceza ve Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri ĠĢ Yurtları 

Kurumu 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Meslekî Yeterlilik Kurumu 

Türkiye Bilimler Akademisi YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 

Türkiye Adalet Akademisi  Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaĢkanlığı 

Türk Akreditasyon Kurumu Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğü Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı  

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve 

Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresi 

BaĢkanlığı 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye Su Enstitüsü 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türkiye Ġlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu 

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye Ġnsan Hakları ve EĢitlik Kurumu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye Sağlık Enstitüleri BaĢkanlığı 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Helal Akreditasyon Kurumu  

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kapadokya Alan BaĢkanlığı 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Türkiye Ġstatistik Kurumu 
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4.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi 

Kanunla veya CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle Kurul, Kurum veya Üst Kurul Ģeklinde 

teĢkilatlanan ve 5018 sayılı Kanun’a ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve 

denetleyici kurumun bütçesidir. Bu kuruluĢlar genel bütçeye dâhil olmadığından, birlik 

ilkesinden sapma söz konusudur. 

Özellikle 1980 sonrasında yaĢanan özelleĢtirme furyasıyla beraber, doğal tekel 

niteliğinde olan bazı hizmetlerin veya stratejik olduğu için kamunun tekelinde olan bazı 

sektörlerin özelleĢtirilmesi fikri ortaya çıkmıĢtır. Ancak bu hizmetlerin bu sefer de özel sektör 

tekelinde olmasının yaratacağı tehlikeler söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bu hizmetlerin 

özel sektöre bırakılması, ancak devletin ilgili organları tarafından da düzenlenmesi ve 

denetlenmesi gereği doğmuĢtur. Bu da karĢımıza regülasyon (düzenleme) kavramını 

çıkarmaktadır. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumların üçer aylık dönemler itibariyle oluĢacak gelir 

fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın on beĢine kadar genel bütçeye aktarılır. 

5018 sayılı Kanun’un (III) sayılı cetvelinde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

Ģöyle listelenebilir: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kamu Ġhale Kurumu 

Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu
 

Rekabet Kurumu 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu KiĢisel Verileri Koruma Kurumu 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Nükleer Düzenleme Kurumu
 

Sermaye Piyasası Kurulu  

 

4.4. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü Bütçesi 

KĠT’ler devletin iktisadi iĢletmeleridir. KĠT’lerin kendi gelirleri ve giderleri vardır. 

Genel bütçe ile alakaları yoktur, ayrıdırlar. Bunların bütçelerine Özerk Bütçe denir. 

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ 

Kamu Ġktisadi KuruluĢları (KĠK) Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri (ĠDT) 

- Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve 

tekel niteliğindeki mallar ile temel mal 

ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere 

kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan 

kamu iktisadi teĢebbüsüdür. 

- Sosyal kaygı içeren kuruluĢlardır. 

- Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi 

alanda ticari esaslara göre faaliyet 

göstermek üzere kurulan kamu iktisadi 

teĢebbüsüdür. 

- Ticari kaygı içeren kuruluĢlardır. 
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4.5. Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi 

Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla veya CumhurbaĢkanlığı kararnamesiyle 

kurulan ve 5018 sayılı Kanun’a ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin 

bütçesidir. Kendi gelirleri vardır. Geliri, çoğunlukla sigortalı çalıĢan insanların maaĢlarından 

kesilen primlerdir. 

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü olmak 

üzere iki tanedir. 

4.6. Mahalli Ġdarelerin Bütçeleri 

Mahalli idareler, il, belediye veya köy halkının müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

kuruluĢ esasları kanunla belirtilen ve karar organları genel kanunda gösterilen, seçmenler 

tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢileridir. Mahalli idare bütçesi, mahalli idare 

kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesidir. Türkiye’de mahalli idareler bütçe uygulamaları 

için SayıĢtay denetimine tabidirler. 

4.6.1. Ġl Özel Ġdaresinin Bütçesi 

Ġl özel idaresi, il halkının mahalli müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan, idari ve mali özerkliğe 

sahip kamu tüzel kiĢileridir. Ġl özel idaresi üç organdan oluĢur: vali, il genel meclisi, il 

encümeni. Vali, il özel idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Ġl genel meclisi, il özel 

idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler 

tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢur. Ġl encümeni ise, valinin baĢkanlığında, il genel 

meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beĢ üye ile valinin her 

yıl birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur. 

Ġl özel idaresinin bütçe hazırlık süreci valinin sorumluluğunda olan stratejik planın 

hazırlanması ile baĢlar. Vali bütçeyi hazırlamakla görevlidir. Ġl özel idare bütçesi 

hazırlanırken üst yönetici olan vali, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve 

performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere “Bütçe 

Çağrısı” yapar. Temmuz sonuna kadar birimler gider tekliflerini mali hizmetler birimine 

verirler. Mali hizmetler birimi idarenin bütçe tasarısını oluĢturur ve Vali 1 Eylül’e kadar bütçe 

tasarısını il encümenine verir. Ġl encümeni 30 gün içerisinde bütçe tasarısını inceler ve bir 

rapor hazırlar. Encümene sunulan bütçe tasarısı aynı zamanda 5018 sayılı Kanun uyarınca 

merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’na da 

gönderilir. Bütçe tasarısı Vali tarafından son kez incelenir ve 1 Kasım’dan önce il genel 

meclisine sunulur. Ġl genel meclisi bütçeyi kendi bünyesinde oluĢturduğu Plan ve Bütçe 
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Komisyonunda inceletir. Ġl genel meclisi, komisyondan gelen bütçeyi Komisyon toplantı 

süresi de dâhil olmak üzere en çok 20 gün içinde görüĢüp, karara bağlar. Böylece il özel idare 

bütçesi oluĢmuĢ olur. 

4.6.2. Belediye Bütçesi 

Belediye, belde sakinlerinin mahalli müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmen tarafından seçilerek oluĢturulan, idari ve mali özerkliğe sahip 

kamu tüzel kiĢisidir. Belediye idaresinin kurulabilmesi için, yerleĢim biriminin nüfusunun 

5000 ve üzerinde olması ilk Ģarttır. Belediyeler üç organdan oluĢur: belediye baĢkanı, 

belediye meclisi, belediye encümeni. Belediyelerin gelirlerini sıralayacak olursak, vergi 

gelirleri, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar, denkleĢtirme ödenekleri, 

harcamalara katılma payları ve vergi dıĢı gelirlerden bahsedebiliriz. 

Belediyelerin bütçe hazırlık süreci belediye baĢkanının sorumluluğunda olan stratejik 

planın hazırlanması ile baĢlar. Belediye baĢkanı bütçeyi hazırlamakla görevlidir. Belediye 

bütçesi hazırlanırken üst yönetici olan belediye baĢkanı, her yıl Haziran ayının sonuna kadar 

stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere 

birimlere “Bütçe Çağrısı” yapar. Temmuz sonuna kadar birimler gider tekliflerini mali 

hizmetler birimine verirler. Mali hizmetler birimi idarenin bütçe tasarısını oluĢturur ve 

belediye baĢkanı 1 Eylül’e kadar bütçe tasarısını belediye encümenine verir. Belediye 

encümeni 30 gün içerisinde bütçe tasarısını inceler ve bir rapor hazırlar. Encümene sunulan 

bütçe tasarısı aynı zamanda 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına 

eklenmek üzere Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’na da gönderilir. Bütçe tasarısı belediye 

baĢkanı tarafından son kez incelenir ve büyükĢehir ilçe belediyelerinde 1 Ekim’den önce, 

büyükĢehir belediyelerinde ve diğer belediyelerde 1 Kasım’dan önce belediye meclisine 

sunulur. Belediye meclisi bütçeyi kendi bünyesinde oluĢturduğu Plan ve Bütçe 

Komisyonunda inceletir. Belediye meclisi, komisyondan gelen bütçeyi Komisyon toplantı 

süresi de dâhil olmak üzere en çok 20 gün içinde görüĢüp, karara bağlar. Böylece belediye 

bütçesi oluĢmuĢ olur.  

4.6.3. BüyükĢehir Belediyesi Bütçesi 

BüyükĢehir belediyesinin kuruluĢu il belediyelerinin büyükĢehir belediyesine 

dönüĢtürülmesi ile gerçekleĢir. Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan yerlerdir. 

BüyükĢehir belediyelerinin bütçe süreci, normal belediyelerin bütçe süreciyle aynıdır. 

Sadece büyükĢehir ilçe belediyeleri, uyum sağlayabilmek adına bütçelerini büyükĢehir 

belediyelerine gönderirler. 
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5. BÜTÇE SĠSTEMLERĠ 

Bütçe sadece yazılı bir belge değil, aynı zamanda devlet faaliyetlerinin takip edilebildiği 

ve gelir-gider dengesinin incelenebildiği bir mali belgedir de. Bu nedenle bütçenin teknik 

açıdan nasıl düzenlendiği, bütçe kayıtlarının nasıl tutulduğu önemli bir konudur. Bütçe 

düzenleme tekniği ve bu tekniklerdeki öncelikleri ifade eden bütçe sistemleri, zaman içinde 

yaĢanan tecrübelere bağlı olarak değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir. Ġlk zamanlarda kurumların sadece 

harcama ve gelir kalemlerinin listelendiği en ilkel bütçe sisteminden çıktı ve sonuç odaklı 

bütçe sistemine kadar birçok değiĢim yaĢanmıĢ ve farklı bütçe sistemleri uygulanmıĢtır. 

5.1. Geleneksel (Klasik) Bütçe Sistemi 

Klasik maliyeciler tarafından geliĢtirilen geleneksel bütçe sistemine göre hazırlanan 

bütçede denklik esastır. 

 Bu sistemde malzeme ve ücret sıralaması ya da madde sıralaması söz konusudur. 

Yapılan harcama sonucunda ne elde edildiği üzerinde durulmaz. 

 Esası mali disiplindir. 

 Gelir ve giderler kalem kalem yazılır. 

 En ilkel ve basit bütçe sistemidir. Günümüzde uygulanmaz. 

 Devletin organizasyon yapısına dayalıdır. Bu nedenle örgüt bütçesi de denir. 

 Organik sınıflandırma söz konusudur. 

 Tamamen girdi odaklıdır. Malzeme ve girdilerin satın almasına odaklıdır. 

5.2. Performans Bütçe Sistemi 

Kamu yönetimince mali yıl için kendilerine ayrılan ödeneklerle amaçlarını 

gerçekleĢtirme derecelerini ortaya koyan; bu amaçla hizmet etkinliğini ve fayda-maliyet 

analizlerini esas alan bir bütçeleme sistemidir. Ne satın alındığı değil, ne yapıldığı ve 

baĢarıldığı üzerinde durulur. Ġlk olarak ABD’de uygulanmıĢtır. 

Performans bütçe sisteminde, çeĢitli kamu birimlerine ihtiyaç duydukları ödeneklerin 

tahsis edilmesinden çok; hedeflenen amaçların belirlenip bu hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığını 

gösterme çabası vardır. 

Bu sistemin temel özelliği, giderlerin kategorik olarak değil; fonksiyon, program, iĢ 

veya proje Ģeklinde sınıflandırılmasıdır. Performans bütçenin 3 aĢaması vardır: 

- Bütçenin faaliyetler ve iĢ yüklerine göre sınıflandırılması, 

- Performans ölçümlerinin yapılması, 

- GerçekleĢen maliyetlerle hedeflenen maliyetlerin karĢılaĢtırılması  

(performans raporlarının hazırlanması). 
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5.3. Program Bütçe Sistemi 

Aynı kurumsal amaca yönelik çalıĢan tüm faaliyet ve programları, hangi kamu 

kuruluĢunun sorumluluğu altında olduğuna bakmaksızın düzenlemeye çalıĢan bir bütçeleme 

sistemidir. Bu sistemde devletin yürüttüğü faaliyetler fonksiyonlar (hizmetler) olarak 

belirlenmekte ve bu fonksiyonların amacına ulaĢması için bütçede program sınıflandırmasına 

geçilmektedir. Bu programlama ise programlar, alt programlar ve faaliyet/proje Ģeklinde 

sınıflandırılmaktadır. 

Program bütçe sistemi, fayda-maliyet analizine önem vermektedir. Böylece kurumlar 

yaptıkları harcamaların gerekçelerini göstermek zorundadır. 

5.4. Planlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi (PPBS) 

Ġlk olarak ABD’de uygulanmıĢtır. Program bütçe sisteminin geliĢmiĢ halidir. PPBS, 

“Hükümetin faaliyet programlarını gerçekleĢtirmek için amaçların, kaynakların ve 

aralarındaki iliĢkilerin ele alındığı bir süreçtir.” Alternatif programlardan en uygun olanı 

seçilerek, bütçeyle kaynak-hizmet iliĢkisi kurulur ve böylece ödeneklerin hizmetlere tahsisi 

sağlanır. PPBS dört aĢamadan oluĢur; 

1. Planlama: Karar alma aĢamasıdır. Amaçlar saptanmakta, fiziksel analiz ve 

seçeneklerin analizi gerçekleĢmekte, maliyet tahminleri yapılmakta ve son aĢamada 

model ortaya konulmaktadır. 

2. Programlama: Belirlenen amaçlara ulaĢmak için gerekli uygulamaların belirlenmesi 

ve organize edilmesi aĢamasıdır. 

Örnek; * Program (Sağlık) 

  * Alt program (BulaĢıcı hastalıkları önlemek) 

  * Faaliyet (Veremle savaĢ) 

  * Harcama (AĢı) 

3. Bütçeleme: Planlanan ve programlanan harcamalara kaynak tahsis edilmesi 

aĢamasıdır. 

4. Sistem Analizi: Sistem analizi, karar alma aĢamasında yöneticilere en iyi proje ya da 

programı seçme konusunda yardımcı olmaktadır. Sistem analizi aĢamasında fayda-

maliyet analizi, maliyet-etkinlik analizi, sistem planlaması, doğrusal programlama 

gibi teknik yöntemlerle analiz yapılmaktadır. 



16 

5.5. Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi 

Buradaki temel mantık; geçmiĢten kalan kemikleĢmiĢ ve artık ihtiyaç duyulmayan 

harcamaların kaldırılmasıdır. Bu sistemde bütçenin önceki yıl bütçeleri ile iliĢkisi kesilir. 

Yani geçmiĢ yıllarda yapılan bütçeler hiç yapılmamıĢ kabul edilir. 

Sıfır tabanlı bütçe sistemi savurganlığı önler, kaynakların daha etkin kullanımını 

öngörür. 

Ancak bunların yanında kırtasiyeciliği artıran bir sistemdir. ĠĢ yükünü artırır. Hazırlık 

süreci uzun ve zor olmakta, süreklilik arz eden kamu hizmetlerini ve yıllara yaygın yatırımları 

hesaba katmamaktadır. Bu sistemde bütçenin geleneksel, siyasi, sosyal fonksiyonu göz ardı 

edilir. 

5.6. Torba Bütçe Sistemi 

Harcamacı kuruluĢlara ödenek verilmesinde, kuruluĢlara verilen ödeneklerin 

kullanımında, harcama yerleri bakımından bir sınırlama getirmeyen; ödeneklerin 

kullanımında kuruluĢları serbest bırakan bütçeleme sistemidir. 

Teorik bir bütçe sistemidir. Uygulamada bulunmamaktadır. 

En basit ve en çok inisiyatif sağlayan bütçedir. 

5.7. Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Program Bütçe 

Bu bütçe sistemi parasal kaynak sağlamanın ve diğer kararların bir örgüt tarafından 

gerçekleĢtirilmesine dayanan hedef yönelimli ve sonuç odaklı bir bütçe sistemidir. 

2000’li yıllarda yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Türkiye’de halen uygulanmakta olan bütçe 

sistemidir. 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesiyle birlikte Türkiye’de de stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçe 

sistemine geçilmiĢtir. 2020 yılında 7254 sayılı Kanun yoluyla 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda değiĢiklikler yapılmıĢ ve mevcut sistem program bütçe 

temelinde yeniden yapılandırılmıĢtır. Böylece sistemin yeni adı “stratejik planlamaya dayalı 

performans esaslı program bütçe” olmuĢtur. 

Söz konusu bütçe sistemindeki amaç, politika yapıcıların belirlediği makro ekonomik ve 

mali hedeflere ulaĢmak amacıyla hazırladıkları plan ve programlar çerçevesinde, kamu 

kurumlarının stratejik planlarını ve performans programlarını hazırlaması ve bütçe tekliflerini 

de bu çerçevede oluĢturmasıdır. Böylece hem kamu kurumları ve politika yapıcılar arasında 

bütçeleme konusunda bir eĢgüdüm sağlanmıĢ olacak, hem de kamu kaynakları stratejik amaç 

ve hedefler doğrultusunda verimli kullanılmıĢ olacaktır. 
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Bu bütçe sistemi 3 unsur üzerine kuruludur; 

a) Stratejik Planlama: Kurumların ileriye dönük misyon ve vizyonlarını ortaya 

koyarak, kurumun orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerini belirleyen bir 

süreçtir. Tüm kamu kurumları bir stratejik plan hazırlamak ve kamuoyuna 

duyurmak zorundadır. Kamu kurumları stratejik planlarında hem içinde 

bulundukları durumu hem de geleceğe dönük stratejik hedeflerini ortaya koyar. Bu 

stratejik planlar yürütme organının belirlediği plan ve programlarla uyumlu olmak 

durumundadır. 

b) Performans Programı: Stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve hedefler 

doğrultusunda kurumun bir mali yıldaki performans hedef düzeylerini ve bu 

hedeflere ulaĢmak için yürütülmesi gereken faaliyet ve projeleri içeren belgelerdir. 

Performans programlarında gösterilen faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyaçları, 

kamu kurumlarının bütçesinin oluĢumuna ıĢık tutmaktadır. 

c) Faaliyet Raporu: Kurumun performans programı uyarınca yürüttüğü faaliyet 

sonuçlarını, hedeflerden sapmalarını ve nedenlerini içeren, hesap verme 

sorumluluğunu gerçekleĢtirmek üzere hazırlanan raporlardır. Bütçenin 

uygulanmasını takip eden dönemde harcama yetkilileri birim faaliyet raporunu, üst 

yöneticiler ise idare faaliyet raporunu hazırlar. En alt birimden baĢlayıp 

CumhurbaĢkanlığı ve TBMM’ye kadar uzanan bir raporlama süreci söz konusudur. 

Böylece hem kurumsal düzeyde hem de makro düzeyde kamu sektörünün 

performans hedeflerine ne kadar ulaĢtığı ve uygulaması sona ermiĢ olan bütçede 

kamu kaynaklarının ne kadar verimli kullanıldığı tespit edilmiĢ ve değerlendirilmiĢ 

olmaktadır. 

Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı program bütçe sistemi, çıktıdan çok sonuç 

üzerinde durmaktadır. Örnek; 

Amaç: Grip olan çocuk sayısını azaltmak. 

Hedef: 2014 yılı sonunda çocuk grip oranlarını %5’ten %3’e indirmek. 

Girdi: Sağlık personeli, bina ve malzeme miktarı. 

Çıktı: Tedavi programına alınan çocuk sayısı. 

Sonuç: Kampanyanın sonunda gripten korunan çocuk sayısı. 

 

Bütçe sisteminin baĢarılı bir Ģekilde uygulanabilmesi için tamamlayıcı olarak, Analitik 

Bütçe Sınıflandırması geliĢtirilmiĢtir. 
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Analitik Bütçe Kodlaması 3’e ayrılır; 

1. Harcama ve Borç Vermenin Kodlaması 

  * Program Kodlama (16.10.2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun ile getirildi) 

  * Kurumsal (Organik) Kodlama 

  * Fonksiyonel Kodlama (16.10.2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun ile kaldırıldı) 

  * Finansman Tipi Kodlama 

  * Ekonomik Kodlama 

2. Gelirin Kodlanması 

3. Açık/ Fazlanın Finansman Kodlaması 

Türkiye’de analitik bütçe kodlaması konusunda 2002 yılında altı kurumda pilot 

uygulama denenmiĢ, 2003 yılında tüm kamu kurumları program bütçelerini aynı zamanda 

analitik kodlamaya göre sınıflandırmıĢ, 2004 yılından itibaren ise tamamen analitik bütçe 

uygulamasına geçilmiĢtir. 16.10.2020 tarihli ve 7254 sayılı Kanun ile analitik kodlamadan 

fonksiyonel sınıflandırma (kodlama) kaldırılmıĢ ve 2021 yılı bütçesinden itibaren program 

yapısı esas alınarak analitik bütçe uygulamasına devam edilmiĢtir. 

Fonksiyonel kodlama devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Uluslararası 

sınıflandırma standartları ve uluslararası karĢılaĢtırmalar açısından fonksiyonel sınıflandırma 

önemlidir. Fonksiyonel kodlamanın birinci düzeyinde Ģu fonksiyonlar yer almaktadır: Genel 

Kamu Hizmetleri; Savunma Hizmetleri; Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Ekonomik İşler 

ve Hizmetler; Çevre Koruma Hizmetleri; İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri; Sağlık 

Hizmetleri; Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri; Eğitim Hizmetleri; Sosyal Güvenlik ve Sosyal 

Yardım Hizmetleri. 

Program bütçe sisteminde, istatistikî veri üretme kabiliyetinin korunması ve geçmiĢe 

yönelik veri kaybının engellenmesi hususları dikkate alınarak fonksiyonel sınıflandırmanın ilk 

üç düzeyi korunmakla birlikte 2021 yılından itibaren bütçe kanununda gösterilmemekte, söz 

konusu sınıflandırma tertip yapısından çıkarılarak bilgi sistemleri üzerinden izlenmektedir. 

Kurumsal kodlamada kamu kesimini oluĢturan idareler yer almaktadır. Siyasi ve idari 

sorumluluğun bütçede gösterilmesi amacıyla kullanılan kurumsal kodlamanın ilk düzeyi 5018 

sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idareleri (genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları gibi) , ikinci düzeyi ise bu 

idarelerin hizmet birimlerini göstermektedir. 

Finansman tipi kodlama ise yapılan harcamanın finanse edildiği kaynağı 

göstermektedir. Bu nedenle de ödemenin nereye yapıldığını değil, ödemenin nereden finanse 
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edildiğini anlamamızı sağlamaktadır. Finansman tipi kodlama tek haneli koddan ibarettir ve 

Ģu kalemleri içermektedir: Genel Bütçe; Özel Bütçeli İdareler; Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlar; Sosyal Güvenlik Kurumları; Mahalli İdareler; Özel Ödenekler; Dış Proje 

Kredileri; Bağış ve Yardımlar. 

Ekonomik kodlama ise devlet faaliyetlerinin ulusal ekonomiye olan etkilerini 

planlamakta ve bu etkilerin izlenmesini sağlamaktadır. Ekonomik kodlamanın birinci düzeyi 

Ģu kalemlerden oluĢmaktadır: Personel Giderleri; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri; Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Faiz Giderleri; Cari Transfer; Sermaye Gideri; 

Sermaye Transferi; Borç Verme; Yedek Ödenek. 

2021 yılından itibaren analitik kodlamaya program sınıflandırma dâhil edilmiĢtir. 

2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi (2020: 16-19) program sınıflandırmasını Ģöyle 

özetlemektedir: “Program sınıflandırması bütçe ve harcamaların, hükümet faaliyetlerinin 

tamamını kapsayacak Ģekilde oluĢturulan program yapısına göre sınıflandırılmasıdır. Bu 

sınıflandırma kurumsal ve ekonomik sınıflandırma gibi diğer sınıflandırmalar ile birlikte 

kullanılmaktadır. (...) Program sınıflandırması, bütçe kaynaklarının yönetimi açısından 

'Program - Alt Program - Faaliyet' Ģeklinde üç düzeyden oluĢmaktadır. (...) Programlar, 

kamu idarelerinin temel görev ve sorumlulukları esas alınarak kaynak tahsis edilen, birbiriyle 

uyumlu ve anlamlı Ģekilde bir araya getirilmiĢ faaliyetler grubudur. Programlar, program 

amacı ve alt program hedefleri aracılığıyla politika belgelerinde belirlenen hedeflerle 

iliĢkilendirilir. (...) Alt program, programın alt unsurlarını içerecek Ģekilde düzenlenir. 

Program kapsamındaki ürün ve hizmetlerin, nitelikleri itibarıyla alt gruplara ayrılmasını 

sağlar. (...) Sınıflandırmanın ikinci düzeyi olan alt programlar, idarelere özgü hizmetleri 

göstermekte olup programlara göre daha özellikli bir alanı ifade etmektedir. (...) Faaliyet, 

kamu kaynağı kullanmak suretiyle belirli bir ürünün üretilmesi ya da hizmetin sunulması 

amacıyla, planlama aĢamasından üretim ve hedef kitleye sunum aĢamasına kadar 

gerçekleĢtirilen iĢ, iĢlem ve süreçler bütünüdür. Bu kapsamda faaliyet, programın belirli çıktı 

ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine yönelik alt bölümlerini ifade edecek Ģekilde tanımlanmıĢtır. 

(...) Faaliyetler, programlar ve alt programlar gibi süreklilik arz etmeyebilir. Dolayısıyla 

program kapsamında sunulan hizmetler ile iliĢkili olarak yıllar itibarıyla değiĢiklik 

gösterebilecektir. Faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecinde kullanılacak olup yönetim 

ve raporlama ihtiyaçlarının karĢılanması için kullanılacaktır.” 
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6. BÜTÇENĠN HAZIRLANMA SÜRECĠ 

Bütçenin hazırlanma süreci aĢağıdaki Ģablonla özetlenebilir: 

 

 

Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 

Orta Vadeli Program 
En Geç Eylül Ayının Ġlk 

Haftası Sonuna Kadar 
CumhurbaĢkanı Resmi Gazete 

(onaylar) 

En Geç 15 

Eylül’e Kadar 

 

CumhurbaĢkanlığı 

Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe 

Hazırlama Rehberi 

Yatırım Genelgesi ve eki 

Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberi 

Kamu Ġdarelerine 

Eylül Sonuna 

Kadar 
Gelir ve Gider Teklifi Kamu Ġdareleri CumhurbaĢkanlığı 

Mali YılbaĢından 

75 Gün Önce 
CumhurbaĢkanı Bütçe Kanun Teklifi TBMM BaĢkanlığı 

Bütçe Komisyonu 

(30 üyeden oluĢur) Bütçe Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu 
(onaylar) (sunar) 

Mali YılbaĢından 

Önceki 75 Günün 

Son 20 Günü 

Meclis Genel Kurulu Bütçe Kanunu CumhurbaĢkanı 
(onaylar) 

CumhurbaĢkanı BÜTÇE Resmi Gazete 
(yayımlar) 

(veto edemez) 

Bütçe onaylandıktan 

sonra 15 gün içinde 
CumhurbaĢkanı Kararıyla Kamu Yatırım Programı Resmi Gazete 

(hazırlar) 

Mali YılbaĢından 

Önceki 75 Günün 

Ġlk 55 Günü 
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7. BÜTÇENĠN UYGULANMA SÜRECĠ 

Bütçenin uygulanma süreci 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında bütçe kanunun 

uygulanmasına dair yapılan her türlü iĢlemi içermektedir. Bu nedenle bütçenin uygulanma 

süreci oldukça detaylı ve geniĢ bir alandır. Burada, bütçenin uygulanmasına dair belirli 

konular özet bir Ģekilde ve parça parça verilmektedir. 

7.1. Geçici Bütçe Uygulaması 

 Merkezî yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici 

bütçe kanunu çıkarılır. 

 Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe baĢlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı 

esas alınarak belirlenir. 

 Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul 

edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak 

uygulanır. 

 Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe veya yeniden değerleme oranına 

göre artırılarak belirlenen bütçe uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan 

harcamalar ve giriĢilen yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dâhil 

edilir. 

7.2. Yedek Ödenek 

 CumhurbaĢkanlığı bütçesinde yer alan ve genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisini 

geçemeyen bir ödenektir. 

 Genel bütçeli idareler ile bütçe kanununda belirtilmiĢ olan özel bütçeli idarelerin 

önceden öngörülmemiĢ bir harcamaları olduğunda CumhurbaĢkanı yedek ödenekten bu 

idarelere aktarma yapmaya yetkilidir. 

7.3. Örtülü Ödenek 

 Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği 

ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar 

ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere 

CumhurbaĢkanlığı bütçesine konulan ödenektir. 

 Bu ödenekten ne için harcama yapıldığı kamuoyundan gizli tutulur. 

 Ġlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe baĢlangıç ödenekleri 

toplamının binde beĢini geçemez. 

 Mali saydamlık ilkesine aykırıdır. 
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7.4. Ek Ödenek (Ek Bütçe) 

Bütçenin hazırlığında tahmin edilmeyen hizmetlerin ortaya çıkması ya da bütçeye 

konulan ödeneklerin yetmemesi nedeniyle baĢvurulan bir uygulamadır. 5018 sayılı Kanun’a 

göre, “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz 

kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, karĢılığı gelir 

gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir”. 

7.5. Ödenek Aktarmaları 

 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek 

aktarmaları, genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu geçmemek kaydıyla, kanunla 

yapılır. 

 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin 

yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Ancak, 

ihtiyaç halinde yüzde yirmiyi aĢan ödenek aktarma iĢlemlerini kurum bütçesinin 

baĢlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya 

CumhurbaĢkanlığı yetkilidir. 

 Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmıĢ 

tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmıĢ tertiplerden diğer tertiplere ödenek 

aktarılamaz. 

7.6. Harcama Yapmaya Yetkili KiĢiler 

5018 Sayılı Kanun’a göre kamu harcaması yapmaya yetkili kiĢiler Ģunlardır: 

 Bakan: CumhurbaĢkanının tayin ettiği bakanlar, kendi bakanlıklarının ve 

bakanlıklarına bağlı kuruluĢların bütçelerinin mevzuata ve politikalara uygun bir 

Ģekilde hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu en yüksek düzeydeki yetkililerdir. 

 Üst Yönetici: Bir kamu kurumunun en üst yöneticisi “üst yönetici” olarak ifade edilir. 

Genel Müdürlüklerde Genel Müdür, BaĢkanlıklarda BaĢkan, Üniversitelerde Rektör, 

Hastanelerde BaĢhekim, Belediyelerde Belediye BaĢkanı, Valilik veya Ġl Özel 

Ġdarelerinde Vali gibi. 

 Harcama Yetkilisi: Üst yöneticinin yönettiği kamu kurumlarını oluĢturan ve ödenek 

tahsis edilen idari birimler birer harcama birimidir ve bu birimlerin en üst yöneticileri 

ise harcama yetkilisidir. Daire baĢkanı, genel sekreter, dekan, müdür gibi unvanlar 

harcama yetkilisine örnek olarak verilebilir. 

 GerçekleĢtirme Görevlisi: Bir harcama biriminin giderlerinin gerçekleĢebilmesi için 

harcama yetkilisi tarafından ödeme emri belgesinin imzalanması gerekmektedir. 
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Harcama yetkilisinin belirlediği gerçekleĢtirme görevlileri, harcama birimlerinde 

çalıĢmaktadır ve ödeme emri belgesinin doğru bir Ģekilde hazırlanıp mali hizmetler 

birimine gönderilmesiyle yükümlüdür. 

 Muhasebe Yetkilisi: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine 

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 

saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî iĢlemlerin kayıtlarının 

yapılması ve raporlanması iĢlemlerini yapan kiĢiler muhasebe yetkilileridir. Muhasebe 

yetkilileri, kamu idarelerinin mali hizmetler biriminde çalıĢmaktadırlar. 

 

8. BÜTÇENĠN KAPATILMA SÜRECĠ 

Bütçenin hazırlanma ve uygulanma sürecinin ardından gelen bütçenin kapatılma süreci, 

faaliyet raporlarının hazırlanması ve Kesin Hesap Kanununun onaylanmasından oluĢur. 

8.1. Faaliyet Raporu Süreci 

Faaliyet raporlama süreci iki koldan ilerlemekte ve tümevarımcı bir yöntem 

izlemektedir. Bir tarafta merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kuruluĢları, diğer tarafta yerel 

yönetimler bu süreci uygulamaktadır. BaĢlangıçta tüm kamu kurumlarının harcama yetkilileri 

birim faaliyet raporlarını hazırlar ve bağlı oldukları üst yöneticilere sunarlar. Üst yöneticiler 

ise kendilerine gelen birim faaliyetlerine dayanarak yönettikleri kurumun idare faaliyet 

raporunu hazırlar. Merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kurumlarının üst yöneticilerinin 

hazırladıkları idare faaliyet raporları kamuoyuna, SayıĢtay’a ve CumhurbaĢkanlığına sunulur. 

Yerel yönetim idare faaliyet raporları ise kamuoyuna, SayıĢtay’a ve Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı’na sunulur. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ise tüm yerel yönetimlerden gelen idare 

faaliyet raporlarına dayanarak mahalli idareler değerlendirme raporu hazırlar ve bu raporu 

kamuoyuna, SayıĢtay’a ve CumhurbaĢkanlığına sunar. Böylece genel yönetim kapsamındaki 

tüm kamu kurumlarının faaliyet raporları CumhurbaĢkanlığında toplanmıĢ olur. 

CumhurbaĢkanlığı da buna dayanarak genel faaliyet raporu hazırlar ve kamuoyu ile SayıĢtay’a 

sunar. SayıĢtay ise merkezi yönetim ve sosyal güvenlik kurumlarının idari faaliyet raporlarını, 

mahalli idareler değerlendirme raporunu ve genel faaliyet raporunu (dıĢ denetim sonuçlarını 

dikkate alarak görüĢlerini de belirtmek suretiyle) TBMM’ye sunar. Böylece genel yönetim 

kapsamındaki kamu kurumlarının faaliyet raporları, bütçe hakkına sahip olan parlamentoya 

ulaĢmıĢ olur. TBMM bu raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde 

edilmesi ve kullanılmasına iliĢkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme 

sorumluluklarını görüĢür. 
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Merkezi Yönetim ve SGK Mahalli Ġdareler 

Harcama Yetkilisi 

Üst Yönetici 

CumhurbaĢkanlığı 

SayıĢtay (Ağustos) 

TBMM 

Harcama Yetkilisi 

Üst Yönetici 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

Kamuoyu 

ve 

SayıĢtay 

Birim Faaliyet Raporu (Ocak) Birim Faaliyet Raporu (ġubat) 

Ġdare Faaliyet Raporu (ġubat) 
Ġdare Faaliyet Raporu 

(Ġl özel idarelerinde Mart, 

belediyelerde Nisan) 

Genel Faaliyet Raporu (Haziran) 

(1), (2) ve (3)’ü 

Değerlendirme Raporu (Haziran) 

Kamuoyu 

(1) 

(2) 

(3) 
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8.2. Kesin Hesap Kanunu 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını 

onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. UygulanmıĢ bir bütçenin kapatılmasının son 

aĢamasını ifade eden kesin hesap kanunu teklifini Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlar ve bu 

teklif izleyen mali yılın Haziran sonuna kadar CumhurbaĢkanı tarafından TBMM’ye sunulur. 

Söz konusu teklifin bir örneği de SayıĢtay’a sunulur. SayıĢtay, kesin hesap kanunu teklifinin 

verilmesinden baĢlayarak yetmiĢ beĢ gün içinde (en geç 13 Eylül’de) genel uygunluk 

bildirimini hazırlar ve TBMM’ye sunar. Genel uygunluk bildirimi; dıĢ denetim raporları, 

idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkate alınarak hazırlanır. Kesin hesap 

kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiĢ 

olması, ilgili yıla ait SayıĢtay’ca sonuçlandırılmamıĢ denetimleri önlemez ve hesapların kesin 

hükme bağlandığı anlamına gelmez. Kesin hesap kanunu teklifi parlamentoda onaylanarak 

kanunlaĢır ve bütçe kapanmıĢ olur. 

Not 1: Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının 

düzenlenmesine iliĢkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Not 2: Ġdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dıĢ denetim genel 

değerlendirme raporu ve kesin hesap kanunu teklifi ile merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi 

birlikte görüĢülür. Ancak, bu raporlar ile genel uygunluk bildirimi Türkiye Büyük Millet 

Meclisi komisyonlarında öncelikle görüĢülür. 

Not 3: Mahallî idare bütçeleri ile sosyal güvenlik kurumları bütçelerinin uygulama 

sonuçlarının kesin hesaba bağlanması, ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır. 

Hazine ve Maliye 

Bakanlığı hazırlar, 

CumhurbaĢkanı sunar 

Kesin Hesap Kanunu Teklifi SayıĢtay 

Genel Uygunluk Bildirimi TBMM 

(75 gün içinde) 

(En geç 13 Eylül) 

(bir örneğini) 

(Ġzleyen mali yılın 

Haziran sonuna kadar) 
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9. BÜTÇENĠN DENETĠMĠ 

Bilindiği üzere, bütçenin denetim fonksiyonu bulunmaktadır ve bütçe aynı zamanda 

kamu yöneticilerinin denetlenmesine olanak tanıyan bir süreçtir. Bütçe denetiminin sağlıklı 

bir Ģekilde yürütülmesi, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin önem verildiği modern 

bütçe anlayıĢı için vazgeçilmez bir unsurdur. Türkiye’de uygulanan ve 5018 sayılı Kanun’la 

ifade edilen bütçe denetimini Ģu Ģekilde ĢemalaĢtırabiliriz. 

 

 

  

MALĠ KONTROL VE DENETĠM 

ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 

(Ġdari Denetim) 

DIġ DENETĠM 

(Yargı Denetimi) 

ÖN MALĠ KONTROL 

* Harcama öncesi yapılır 

* Kamu idarelerinin mali 

hizmetler birimi tarafından 

yapılır 

* Usul ve esaslarını Hazine ve 

Maliye Bakanlığı belirler 

ĠÇ DENETĠM 

* Harcama sonrası yapılır 

* Kamu idarelerindeki iç 

denetçiler tarafından yapılır 

* Usul ve esaslarını Ġç 

Denetim Koordinasyon 

Kurulu belirler 

SAYIġTAY DENETĠMĠ 

* TBMM adına SayıĢtay yapar 

* Harcama sonrası yapılır 

Düzenlilik 

Denetimi 

Performans 

Denetimi 

Mali Denetim Hukuka Uygunluk 

Denetimi 
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YEREL 

YÖNETĠMLER 

MALĠYESĠ 
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10. YERĠNDEN YÖNETĠM VE YEREL YÖNETĠMLER: TEORĠK ÇERÇEVE 

10.1. Yerel Yönetim Kavramı 

Yerel yönetim, merkezi yönetimce yerine getirilen kamusal fonksiyonlardaki yetki ve 

sorumluluğun merkezi yönetim altındaki diğer kamu birimlerine veya özel sektöre 

aktarılmasıdır. (Ülkenin yönetim Ģekline bağlı olarak, kimilerinde merkeze bağlı olarak 

kimilerinde merkezden bağımsız olarak ama nihayetinde yerel hizmetleri yöneten 

birimlerdir). 

Yerinden yönetim, yerel yönetim, adem-i merkeziyet (decentralization) kavramları 

genellikle birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. 

Yerel yönetim kavramı 2 türlü tanımlanabilir: 

1. Yetki Genişletmesi: Yetki devri (delegation) veya yetki yayılması (deconcentration) 

olarak da ifade edilir. Bir yerde toplanmıĢ olan (merkez) yetkinin merkezden uzakta 

bir örgüte aktarılması söz konusudur. En önemli özelliği, bu yetkinin merkez adına 

kullanılmasıdır. Bu nedenle de genellikle üniter devlet yapısındaki yerinden yönetim 

kavramına daha yakın bir ifadedir. 

2. Gerçek Yerinden Yönetim: Yasalar uyarınca oluĢturulmuĢ yönetim organlarının yine 

yasaların belirlediği ya da merkeze bırakılmıĢ olanlardan baĢka iĢlevleri görebilmeleri 

için hukuki, siyasi ve mali yetkilerle donatılmalarıdır. Federal devlet yapılarında 

görülen yerel yönetimler buna örnek olabilir. 

Hem yetki geniĢletmesine, hem de gerçek yerinden yönetime dayanan yönetim birimleri 

yetkilerini merkezin izin ve iradesi ile alırlar. 

NOT: Ġdari vesayet, merkezi yönetimin bazı yetkileri yerel yönetimlere vermesi, yerel 

yönetimlerin merkezi yönetimler tarafından denetlenmesidir. 

10.2. Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri 

10.2.1. Ġdari Nedenler 

Yerel yönetimlerin varlık nedenleri idari bir gerekliliktir. Daha yerel düzeyde sunulması 

mümkün olan kamusal hizmetlerin her zaman merkezden sunulması beklenemez. Bu nedenle 

de bu hizmetler yerel yönetim birimleri tarafından sunulur. Dolayısıyla günümüzde 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim birbirinin karĢıtı olan değil, birbirlerinin güçsüz 

yanlarını tamamlayan yönetim biçimleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Yerinden yönetimler birçok hizmetin halka sunulmasında çabukluk ve kolaylık sağlar. 

Ayrıca yerel toplulukları oluĢturan bireylere kendi sorunlarını çözmenin türlü yollarını 
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deneme olanağını verir. Merkezi yönetimin, yereldeki ihtiyaçları değerlendirmede yetersiz 

kalması, hizmeti götürmede gecikmesi de bazı hizmetlerin yerelden yapılmasını gerekli kılar. 

Temizlik, kanalizasyon, otopark, çevre, kent içi yol yapımı, açık ve yeĢil alanlar, gıda 

maddelerinin sağlık denetimi, kent içi ulaĢım gibi konular yerel hizmetler olarak 

algılanmaktadır. 

10.2.2. Toplumsal Nedenler 

Yöre halkının demokratik, katılımcı eğilimlere sahip olması, o yörede yerel yönetim 

talebini artırır. Her Ģeyin devletten beklendiği devletçi ve merkeziyetçi eğilimlerin güçlü 

olduğu yerlerde, yerel yönetim geleneğinin tam oturduğu söylenemez. 

Nüfus yoğunluğu da yerel yönetimlerin geliĢmesinde önemli bir etkendir. Nüfus 

yoğunluğu az ise yerel yönetimler kolayca geliĢemez. 

10.2.3. Ġktisadi Nedenler 

Yerel yönetimlerin ekonomik nedenlerden olduğunun en önemli gerekçesi kaynak 

tahsisindeki etkinliktir. Buna göre, bir kamu harcamasının yapılmasına iliĢkin karar verecek 

olan idari birim, o harcamadan etkilenecek olan yöreye ne kadar yakın ise, hem o harcama 

kararı yerel ihtiyaçlara merkeze oranla daha duyarlı olur, hem de yerel hizmet talebi o 

harcama ile merkeze göre daha kolay ve etkin karĢılanır. 

YerelleĢmeye iliĢkin ikinci ekonomik neden, kamu otoritesinin yaratıcılığı ve rekabetçi 

özelliklerini geliĢtireceği yönündedir. 

Üçüncü neden de insanların kendileri için öncelik taĢıyan ihtiyaçlara yönelik 

hizmetlerin bedelini ödemeye ve bu tür kararlara katılmaya daha fazla eğilimli olmalarıdır. 
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11. TÜRKĠYE’DE YEREL YÖNETĠMLERĠN YASAL VE ANAYASAL ÇERÇEVESĠ 

Türkiye’de yerel yönetimlerin yasal ve anayasal yapılarını incelemeden önce kısa bir 

tarihçesini vermek doğru olacaktır. Batı’da yerel yönetim birimlerinin sunduğu hizmetlerin 

Osmanlı Devleti’nde meslek örgütleri, vakıflar vb. örgütler tarafından sunulduğu 

görülmektedir. Osmanlı’da ilk belediye 1855 yılında Kırım SavaĢı sonrası Ġstanbul’da 

kurulmuĢtur. 1870 tarihli Ġdare-i Umumiye-i Nizamnamesi ve 1876 tarihinde hazırlanan 

Vilayet Belediye yasası ile Ġstanbul dıĢına belediye kurulması giriĢimleri baĢlamıĢtır. Bir yerel 

yönetim birimi olarak il özel idarelerinin oluĢumu ve geliĢimi 1850 sonrası döneme 

gitmektedir. Ġl özel idarelerinin bugünkü yapısını oluĢturan düzenleme ikinci meĢrutiyeti 

izleyen 1913 tarihli Ġdare-i Umumiye-i Vilayet adlı geçici yasanın özel yönetimlerle ilgili 

bölümüdür. 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlet sistemini öngörmüĢtür. 1961 

Anayasası devlet yapısını ve örgütlenmesini daha merkeziyetçi bir yapıya dönüĢtürmüĢtür. 

Cumhuriyetle birlikte il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç kademeli bir yerel 

yönetim sistemi getirilmiĢtir. 

11.1. Anayasal Çerçeve 

Anayasa’da yerel yönetimler, il, belediye veya köy halkının mahalli müĢterek 

ihtiyaçlarını karĢılamak üzere, kuruluĢ esasları kanunla belirlenen ve karar organları yine 

kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢiler olarak 

tanımlanır. 

Yerel yönetimlerin seçimleri, 5 yılda bir yapılır. Belirli Ģartları taĢıyan her vatandaĢ, 

yerel yönetimlere aday olma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Seçimler serbest, eĢit, gizli, tek 

dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetimi ve denetimi altında 

yapılır. 

Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruĢturma veya kovuĢturma açılan 

mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, ĠçiĢleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, 

kesin hükme kadar görevden uzaklaĢtırabilir. 

Yasa yapma yetkisi merkezi yönetime aittir. Yerel yönetimler yasalara aykırı olmamak 

kaydıyla, görev alanlarına giren hususlarda düzenleme yapmak üzere yönetmelik ve diğer 

düzenlemeleri yapabilirler. Yerel yönetim birimlerinin eylem ve iĢlemleri de yargı denetimine 

açıktır. 
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11.2. Yasal Çerçeve 

 Belediyelerin kuruluĢ ve sınırları, görev, yetki ve sorumlulukları, organları, teĢkilatı, 

gelir ve giderleri, bütçesi, borçlanma ve ekonomik faaliyetleri 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nda; 

 BüyükĢehir belediyelerinin kuruluĢ ve sınırları, organları, teĢkilatı ve personeli, gelir 

ve giderleri, bütçesi 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nda; 

 Yerel yönetim birliklerinin kuruluĢu, tüzüğü, görev ve yetkileri, organları, gelirleri, 

giderleri 5355 sayılı Mahalli Ġdare Birliği Kanunu’nda düzenlenmiĢtir. 

11.3. Yerel Yönetimlerin Özerklik Açısından Değerlendirilmesi 

Siyasi Özerklik, yerel yönetim biriminin yürütme, yasama ve yargıda serbest hareket 

etmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin siyasi özerkliği yoktur. 

Ülkemizde siyasi yönetim sistemi federal değil, üniterdir. 

Ġdari Özerklik, yerel yönetim biriminin, kuruluĢ kanununda verilen yetkilere 

dayanarak karar alması anlamına gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetimler, kuruluĢ 

kanunlarında kendilerine verilen yetkiler kapsamında karar alma ve uygulama yetkisine 

sahiptirler. Türkiye’de yerel yönetim birimlerinin idari özerkliği bulunmaktadır. 

Mali Özerklik, yönetim biriminin kendi gelir ve giderleri ile ayrı bir bütçesinin olması 

anlamına gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetim birimleri mali özerkliğe sahiptirler. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliği vardır, siyasi özerkliği yoktur. Bu 

nedenle de yerel yönetimlerin yasa çıkarma yetkileri yoktur. 

NOT: Ġdari vesayet (yönetsel vesayet), idari ve mali özerkliğe sahip yerel yönetim 

birimlerinin merkezi yönetim tarafından denetlenmesidir. Türkiye’de idari vesayetin Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığı tarafından denetlenebileceği anayasa ve yasalarda hüküm altına 

alınmıĢtır. 
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12. TÜRKĠYE’DE YEREL YÖNETĠMLER 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yerel yönetim birimlerinin, 

yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren 

belediye, il özel idaresi ile bunların kurdukları birlik ve idareyi kapsadığı hüküm altına 

alınmıĢtır. 5018 sayılı Kanun’da yerel yönetim tanımına köyler dâhil edilmemiĢtir. 

12.1. Ġl Özel Ġdaresi 

Ġl halkının mahalli müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kurulan ve karar 

organı seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel 

kiĢisidir. Ġl özel idaresinin görev alanı il sınırlarıdır. 

Ġl özel idarelerini diğer yerel yönetimlerden ayıran temel özellik, il özel idaresi 

organlarının seçilmiĢ ve atanmıĢ kiĢilerden oluĢmasıdır. Ġl özel idaresinin üst yöneticisi olan 

vali atanarak göreve gelir. Diğer yerel yönetim birimleri ise tamamen seçilmiĢ kiĢilerden 

oluĢur. 

NOT: Türkiye’de toplam 51 il özel idaresi vardır. BüyükĢehir belediyesi olan illerde il 

özel idaresi bulunmamaktadır. 

12.1.1. Ġl Özel Ġdaresinin Görev ve Sorumlulukları 

Tüm İl Sınırları İçindeki Sorumlulukları: 

 Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret 

 Ġlin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân 

 Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi 

 Sosyal hizmet ve yardımlar 

 Yoksullara mikro kredi verilmesi (il özel idarelerini belediyelerden ayıran unsur) 

 Çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları 

 Ġlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile 

diğer ihtiyaçlarının karĢılanmasına iliĢkin hizmetler vermek 

Belediye Sınırları Dışındaki Sorumlulukları: 

 Ġmar, yol, su, kanalizasyon 

 Katı atık, çevre 

 Acil yardım ve kurtarma 

 Kültür, turizm, gençlik ve spor 

 Orman köylerinin desteklenmesi 

 Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi 
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12.1.2. Ġl Özel Ġdaresinin Organları 

12.1.2.1. Ġl Genel Meclisi 

Ġl özel idaresinin karar organıdır. Ġldeki seçmenler tarafından seçilmiĢ üyelerden oluĢur. 

Ġl genel meclisi kendi üyeleri arasından bir baĢkan seçer. 

Ġl genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az 

olamaz. 

12.1.2.2. Ġl Encümeni 

Ġl encümeni üyeleri; valinin baĢkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri 

arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 5 üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere 

valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği 5 üyeden oluĢur. 

Vali Meclis Üyelerinden Birim Amirlerinden 

1 5 5 

 

Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla 

karar verir. Oyların eĢitliği durumunda baĢkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser 

oy kullanılamaz. 

12.1.2.3. Vali 

Ġl özel idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisi validir. 

NOT: Bütçeyi vali hazırlar, Ġl Genel Meclisi’ne sunar. Ġl Encümeni inceler ve Ġl Genel 

Meclisi’ne görüĢ bildirir. Ġl Genel Meclisi onaylar ve Vali uygular. 
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12.2. Belediyeler 

Belediyelerin iki temel özelliği bulunur. Bunlar; 

 Karar organlarının seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulması 

 Ġdari ve mali özerkliğe sahip olmalarıdır. 

12.2.1. Belediyenin KuruluĢu ve Sınırları 

Belediye Kanunu’nun 4. maddesine göre nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleĢim 

birimlerinde belediye kurulabilir. Nüfusu ne olursa olsun, il ve ilçe merkezlerinde belediye 

kurulması zorunludur. 

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleĢerek belediye kurabilmeleri için, meskûn 

sahalarının, merkez kabul edilecek yerleĢim yerinin meskûn sahasına azami 5000 metre 

mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5000 ve üzerinde olması gerekir. 

12.2.2. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 

Mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel 

altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, 

itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; 

ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 

sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

12.2.3. Belediyenin Organları 

Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye baĢkanından 

oluĢmaktadır. 

12.2.3.1. Belediye Meclisi 

 Belediyenin karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiĢ 

üyelerden oluĢur. 

 Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden 

az olamaz. Oylamada eĢitlik çıkması durumunda meclis baĢkanının bulunduğu taraf 

çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eĢitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, 

eĢitliğin bozulmaması durumunda meclis baĢkanı tarafından kura çekilir. 

 Belediye baĢkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek 

yeniden görüĢülmek üzere 5 gün içinde meclise iade edebilir. 
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 Yeniden görüĢülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüĢülmesi istenip de belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleĢir. 

 Belediye baĢkanı, meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari 

yargıya baĢvurabilir. 

 Kararlar kesinleĢtiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki 

idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe 

girmez. 

 Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine idari yargıya baĢvurabilir. 

12.2.3.2. Belediye Encümeni 

Nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde belediye encümeni, belediye baĢkanı, 

belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, biri 

mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl 

için seçeceği üç üye olmak üzere toplam yedi kiĢiden oluĢur. 

Belediye BaĢkanı Meclis Üyelerinden Birim Amirlerinden 

1 3 3 

 

Diğer belediyelerde ise belediye encümeni, belediye baĢkanı, belediye meclisinin her yıl 

kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, biri mali hizmetler birim amiri 

olmak üzere belediye baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak 

üzere toplam beĢ kiĢiden oluĢur. 

Belediye BaĢkanı Meclis Üyelerinden Birim Amirlerinden 

1 2 2 

 

 Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte 

toplanır. 

 Belediye encümeni, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt 

çoğunluğuyla karar verir. Encümen toplantılarında, çekimser oy kullanılamaz. 

 Encümen baĢkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın 

hısımları ve evlatları ile iĢlerin görüĢüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. 

12.2.3.3. Belediye BaĢkanı 

Belediye idaresinin baĢı ve belediye tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Belediye baĢkanı, 

ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 
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12.3. BüyükĢehir Belediyeleri 

BüyükĢehir Belediyesi; sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe 

belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla 

verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluĢturulan kamu tüzel kiĢisini ifade eder. 

12.3.1. BüyükĢehir Belediyesinin KuruluĢu ve Sınırları 

Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükĢehir 

belediyesine dönüĢtürülebilir. BüyükĢehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. Ġlçe 

belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır. 

NOT: Mevcut uygulamada 30 büyükĢehir belediyesi vardır. BüyükĢehir belediyesi olan 

illerde il özel idaresi bulunmamaktadır. 

12.3.2. BüyükĢehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri 

 Ġlçe belediyelerinin görüĢlerini alarak büyükĢehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık 

hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak; 

 Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükĢehir belediye sınırları içinde 

1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve 

onaylayarak uygulamak; büyükĢehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak 

hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değiĢiklikleri, 

parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiĢtirerek onaylamak ve 

uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 

yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe 

belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya 

yaptırmak; 

 Kanunlarla büyükĢehir belediyesine verilmiĢ görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, 

yapım, bakım ve onarım iĢleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon 

plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak; 

 BüyükĢehir belediyesi tarafından yapılan veya iĢletilen alanlardaki iĢyerlerine 

büyükĢehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iĢletilecek yerlere ruhsat 

vermek ve denetlemek; 

 BüyükĢehir ulaĢım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; 

 BüyükĢehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 

yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun 
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olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara iliĢkin yükümlülükler koymak; ilân ve 

reklam asılacak yerleri ve bunların Ģekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, 

yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi iĢlerini 

gerçekleĢtirmek; 

 Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak; 

 Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 

havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî iĢyerlerini, 

eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini kentin belirli 

yerlerinde toplamak; inĢaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini, 

hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıĢ ve 

depolama sahalarını belirlemek, bunların taĢınmasında çevre kirliliğine meydan 

vermeyecek tedbirler almak; büyükĢehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; 

katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taĢınması hariç katı 

atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine 

iliĢkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iĢletmek 

veya iĢlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara iliĢkin hizmetleri yürütmek, bunun için 

gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; deniz araçlarının 

atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri 

yapmak; 

 Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve 

denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar 

kurmak ve iĢletmek; 

 BüyükĢehir belediyesinin yetkili olduğu veya iĢlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini 

yerine getirmek; 

 Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, iĢletmek, 

iĢlettirmek veya ruhsat vermek; 

 BüyükĢehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat 

bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri 

yerleri yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; gerektiğinde amatör spor 

kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, 

amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dıĢı 

müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, 

antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek; 
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 Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler 

yapmak, kamu kurum ve kuruluĢlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her 

türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak; 

 Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan 

mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını 

yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa etmek; 

 BüyükĢehir içindeki toplu taĢıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri 

kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek, büyükĢehir sınırları içindeki kara ve 

denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taĢıma araçlarına ruhsat vermek; 

 Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri 

kurmak, kurdurmak ve iĢletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma 

sonunda üretilen suları pazarlamak; 

 Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlık tesis etmek, iĢletmek, iĢlettirmek, defin ile 

ilgili hizmetleri yürütmek; 

 Her çeĢit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, iĢletmek veya 

iĢlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 

ruhsatlandırmak ve denetlemek; 

 Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer 

hazırlıkları büyükĢehir ölçeğinde yapmak; 

 Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiĢkinler, yaĢlılar, engelliler, 

kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri 

yürütmek, geliĢtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri 

kazandırma kursları açmak, iĢletmek veya iĢlettirmek, bu hizmetleri yürütürken 

üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluĢları ve sivil toplum 

örgütleri ile iĢbirliği yapmak; 

 Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek veya iĢlettirmek; 

 Afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluĢturan binaları 

tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği 

sağlamak. 
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12.3.3. BüyükĢehir Belediyesinin Organları 

BüyükĢehir belediyesi üç organdan oluĢur. Bunlar büyükĢehir belediye meclisi, 

büyükĢehir belediye encümeni ve büyükĢehir belediye baĢkanıdır. 

12.3.3.1. BüyükĢehir Belediye Meclisi 

BüyükĢehir belediyesinin karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 

göre seçilen üyelerden oluĢur. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı, belediye meclisinin baĢkanı olup, büyükĢehir içindeki 

diğer belediyelerin baĢkanları, büyükĢehir belediye meclisinin doğal üyesidir. 

BüyükĢehir belediye baĢkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi 

gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüĢülmek üzere belediye meclisine iade 

edilebilir. BüyükĢehir belediye baĢkanı, meclisin ısrarı ile kesinleĢen kararlar aleyhine idari 

yargıya baĢvurabilir. 

Kararlar kesinleĢtiği tarihten itibaren, en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki 

idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. 

12.3.3.2. BüyükĢehir Belediye Encümeni 

BüyükĢehir belediyelerinde belediye encümeni, belediye baĢkanı, genel sekreter, 

belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beĢ üye, biri 

mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baĢkanının birim amirleri arasından bir yıl 

için seçeceği dört üye olmak üzere toplam on bir kiĢiden oluĢur. 

Belediye BaĢkanı Genel Sekreter Meclis Üyelerinden Birim Amirlerinden 

1 1 5 4 

 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı encümene baĢkanlık eder. Belediye BaĢkanı’nın 

katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter baĢkanlık eder. 

12.3.3.3. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

BüyükĢehir belediye idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. BüyükĢehir 

belediye baĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükĢehir belediyesi 

sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 
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12.4. Mahalli Ġdare Birlikleri 

Mahallî idare birliği; birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları 

hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kiĢisini 

ifade eder. 

12.4.1. Mahalli Ġdare Birliğinin KuruluĢu 

Mahalli idare birlikleri, birlik tüzüğünün kesinleĢmesinden sonra CumhurbaĢkanının 

izni ile kurulur ve tüzel kiĢilik kazanırlar. 

KurulmuĢ bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen mahalli idare meclisinin kararı ve buna 

dayalı baĢvuru üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olur. Bu durumda CumhurbaĢkanının izni 

aranmaz. Ayrılmada ilgili mahalli idare meclisinin kararı yeterlidir. 

Mahalli idare birlikleri, kurulduktan sonra kendi tüzüklerini hazırlarlar. 

12.4.2. Mahalli Ġdare Birliğinin Organları 

12.4.2.1. Mahalli Ġdare Birliği Meclisi 

Birlik meclisi, birliğin karar organı olup birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinden 

kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kiĢiler arasından, birlik 

tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluĢur. 

Birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali, belediye için belediye baĢkanı ve köy için 

muhtar, birlik meclisinin doğal üyesidir. 

Ġl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclis 

üyeliği de sona eder. 

Birlik baĢkanı, aynı zamanda birlik meclisinin de baĢkanıdır. 

12.4.2.2. Mahalli Ġdare Birliği Encümeni 

Mahalli idare birliği encümeni, birlik baĢkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere birlik 

tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluĢur. 

Birlik BaĢkanı Meclis Üyelerinden 

1 en faza 7 

 

Birlik encümeni, birlik tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır; bu süre bir ayı aĢamaz. 

12.4.2.3. Mahalli Ġdare Birliği BaĢkanı 

Birlik idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin temsilcisidir. Birlik meclisi tarafından meclis 

üyeleri arasından gizli oyla seçilir.  
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13. YEREL YÖNETĠMLERĠN HARCAMA VE GELĠR TOPLAMA SORUMLULUĞU 

YerelleĢme kavramı, idari anlamda yerel yönetimlere verilen yetki ve sorumlulukların 

geniĢletilmesidir. Mali yerelleĢme (fiscal decentralization) ise, yerel yönetimlerin yetki ve 

görevlerine bağlı olarak harcama yapma ve gelir elde etme sorumluluklarının geniĢ 

tutulmasıdır. 

13.1. Yerel Yönetimler ve Harcama Sorumluluğu 

Bilindiği üzere, kamusal mal ve hizmetler yerel, ulusal ve küresel düzeyde 

olabilmektedir. Ulusal savunma gibi ulusal kamusal mallar merkezi yönetim tarafından 

sunulabilmektedir. Çevre, küresel sağlık, küresel güvenlik, bilgi, ekonomik istikrar gibi 

küresel kamusal mallar da hem merkezi yönetim tarafından hem de uluslararası örgütlenmeler 

tarafından organize edilmekte ve sunulmaktadır. Park, bahçe, su, kanalizasyon gibi yerel 

kamusal mal ve hizmetler ise teknik olarak merkezi yönetim tarafından sunulma olanağı olsa 

da, hizmet kalite ve verimliliği açısından yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Haliyle söz 

konusu hizmetlerin sunumu için bir takım harcamalar yapılmaktadır. Yerel yönetimlere 

merkezi yönetim tarafından verilen görev ve yetkiler, beraberinde harcama yapma 

sorumluluğunun da verilmesini getirmektedir. Tahmin edileceği üzere bir ülkede yerel 

yönetimlerin harcama sorumluluklarının geniĢliği, o ülkenin yönetim yapısına bağlıdır. Bir 

diğer ifadeyle siyasi, idari ve mali özerkliğin varlığına bağlıdır. Yerel yönetimlerin 

özerkliğinin bir boyutu da geniĢ ölçüde hangi harcamaları yapacakları konusunda sahip 

oldukları serbestiye bağlıdır. 

13.2. Yerel Yönetimler ve Gelir Toplama Sorumluluğu 

Yerel yönetimlere verilen harcama sorumluluğu, beraberinde gelir toplama 

sorumluluğunu da getirmektedir. Ancak ekonomideki gelir kaynaklarının ne kadarının hangi 

yollarla yerel yönetimlere bırakılacağı konusunda bir standart yoktur. Ekonomide kaynakların 

daha etkin kullanılması açısından gelir paylaĢım sisteminin optimal bir noktada belirlenmesi 

gerekmektedir. 

13.3. Yönetimlerarası Kaynak PaylaĢım Sistemleri 

Gelir toplama sorumluluğuyla ilgili vergileme yetkisini tamamen yerel yönetimlere 

bırakmak olanaksızdır. Bu nedenle merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında kaynakların 

belli esaslara göre paylaĢılması gerekir. Ġyi bir gelir paylaĢım sistemi için çok farklı niteliklere 

gereksinim duyulur. Bunların baĢında merkezi yönetimden yerel yönetimlere yapılan 

transferlerin yatay ve dikey eĢitliği sağlaması gelmektedir. 
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Dikey EĢitsizlik: Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında görev ve 

sorumluluklara göre ulusal mali kaynakların paylaĢımı ve gelir yaratma imkânları arasındaki 

dengesizliği ifade etmektedir. Dikey eĢitsizlik belirli bir yönetim seviyesinin yasal olarak 

sorumlu olduğu kamu hizmetlerinin uygun bir miktar ve kalitede sunulabilmesi için gerekli 

maliyet ile sağlanan gelirlerin karĢılaĢtırılması suretiyle ölçülür. Vergi tabanı, vergi gayreti ve 

vergi kapasitesi gibi unsurlar yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında değiĢiklik 

gösterdiği için dikey eĢitsizlik söz konusudur. 

Dikey EĢitleme: Yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetlerin maliyeti ile doğrudan gelir 

kaynaklarından sağladıkları gelirler arasındaki farkın kapatılması demektir. 

Yatay EĢitsizlik: Aynı yönetim düzeyindeki yönetim birimleri arasında görev ve hizmet 

sorumluluklarına göre sağlanan mali kaynaklar arasındaki eĢitsizliği ifade etmektedir. 

Yatay EĢitleme: Yerel yönetim birimlerinde kiĢi baĢına düĢen gelirler ile harcama 

ihtiyaçları arasındaki farklılıkların giderilmesidir. Diğer bir ifadeyle, ulusal düzeyde kamu 

kaynaklarının yerel yönetim birimleri arasında görev ve sorumlulukları ile orantılı olarak 

paylaĢılmasıdır. 

Mali EĢitleme: Yatay ve dikey eĢitsizlikleri birlikte düzeltmeyi içeren bir kavramdır. 

Mali eĢitlemeyi sağlamak adına uygulanan kaynak paylaĢım sistemleri birbirinin 

alternatifi olmamakla birlikte, bir ekonomide hepsi de uygulanabilmektedir. Yönetimler arası 

kaynak paylaĢım sistemleri temelde dört tanedir: 

 Belirli gelirlerin yerel yönetimlere devredilmesi (Gelir devri) 

 Belirli gelirlerin paylaĢımı (Gelir paylaĢımı) 

 Her yıl merkezi yönetim bütçesinden yerel yönetimlere transfer yapılması (Ödenek tahsisi) 

 Yerel yönetimlerin yürüttükleri hizmetlerin maliyetinin karĢılanması (Maliyet paylaĢımı) 

 

13.3.1. Belirli Gelirlerin Yerel Yönetimlere Devredilmesi 

Bu uygulamada yerel düzeyde toplanan bazı vergiler tamamıyla yerel yönetimlere 

devredilmektedir. Yerel yönetimler, kendilerine devredilen vergi tabanının belirlenmesi, 

tahakkuku, takibi ve tahsilinde yetki sahibidirler. 

Gelir devri, genellikle yerel düzeyde toplanması kolay olan vergiler için tercih edilir. 

Ancak yerel yönetim gelirlerinin sadece gelir devrinden oluĢması tek baĢına yeterli bir 

yöntem olmamakta ve hatta bir takım sorunlara yol açabilmektedir. GeliĢmiĢlik düzeyi farklı 

bölgelerin vergi potansiyeli de farklı olduğundan, vergi toplama konusunda bölgeler 

arasındaki geliĢmiĢlik farkı daha da büyüyebilmektedir. Bunun yanı sıra gümrük vergileri 

veya ithalde alınan katma değer vergileri gibi vergiler sadece gümrük giriĢi yapılan bölgelerde 
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tahsil edilirse, bölgeler arası gelir eĢitsizliği söz konusu olabilecektir. Bu durum yerel 

yönetimler arasında yatay eĢitsizliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle gelir devrinin baĢka 

bazı kaynak paylaĢım yöntemleriyle de desteklenmesi gerekir. 

13.3.2. Belirli Gelirlerin PaylaĢımı 

Bu sistemde tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil yetkisi merkezi yönetime ait olan bazı vergi 

gelirlerinin önceden belirlenmiĢ bir yüzdesinin yerel yönetim birimlerine verilmesi söz 

konusudur. Burada merkezi yönetim tarafından belirlenmiĢ herhangi bir verginin tahsilât 

toplamının belirli bir yüzdesi yerel yönetim birimlerine aktarılabilirken, bütün genel bütçe 

vergi gelirlerinin belirli bir yüzdesi de yerel yönetimlere aktarılabilmektedir. 

13.3.3. Merkezi Yönetim Bütçesinden Yerel Yönetimlere Transfer Yapılması 

Bu uygulamada yerel yönetimlere vergi ve diğer gelir kaynakları devredilmemekte, her 

yıl merkezi yönetim bütçesine konulan ödenek yerel yönetim birimlerine ihtiyaçları oranında 

dağıtılmaktadır. Bu sistemde merkezi yönetimin bütçeyi hazırlarken yerel yönetimlere belli 

kriterlere göre ödenek ayırması söz konusudur. 

13.3.4. Yerel Yönetimlerin Yürüttükleri Hizmetlerin Maliyetinin KarĢılanması 

Bu uygulamada merkezi yönetim belirli kamu hizmetlerini belirler ve yerel yönetimlerin 

bu hizmetler için yapacakları harcamaları karĢılamayı garanti eder. Maliyet paylaĢımı da 

denilen bu mekanizma, merkezi yönetimce sübvanse edilmeye layık görülen öncelikli yerel 

faaliyetlerin harcamalarının karĢılanmasıdır. Bu tarz ödenekler, maliyetlerin tamamını veya 

bir kısmını karĢılayabilir. 
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14. KAMU BORÇLARI KAVRAMI 

Kamu bütçesi, devletin gelir ve giderlerini bir arada görmemizi sağlayan bir 

platformdur. Ancak devletin bu gelirleri, giderlerini her zaman karĢılamayabilir. Bu durumda 

oluĢan bütçe açıklarını kapatma yollarından biri de kamu borçlanmasıdır. Devletin çeĢitli 

mali, ekonomik ve sosyal nedenlerle iç veya dıĢ piyasalardan edindiği ve belirli bir vade 

sonunda alacaklıya faiz menfaati sağlayan gelirine kamu borcu denir. 

Kamu borçlanması geleneksel (klasik) maliyede olağanüstü bir kamu geliri olarak kabul 

edilir. Buna göre, devlet geleneksel iĢlevlerini yerine getirmeli ve sadece bunu karĢılayacak 

miktarda vergi toplamalıdır. Diğer bir ifadeyle küçük ve denk bir bütçe uygulanmalıdır. Bu 

nedenle de bütçe açığı verilmemeli ve buna bağlı olarak da borçlanma yoluna gidilmemelidir. 

Klasik maliyecilere göre, ancak yatırım gibi ekonomik kapasiteyi geniĢletici harcamaların 

finansmanı için uzun vadeli borçlanma yoluna gidilebilir (altın kural). Keynes’le birlikte 

geliĢen modern (çağdaĢ) maliyede ise kamu borçlanması olağan bir kamu geliri olarak kabul 

edilmektedir. Çünkü modern maliyede konjonktüre yön vermek için kontrol edilebilir bütçe 

açıkları vermek olağandır ve devletin maliye politikası uygulayabilmesi için kullandığı 

araçlardan biri de kamu borçlanmasıdır. 

Bir kamu geliri olarak kamu borçlanması elbette ana kamu geliri olan vergilerden belli 

özellikleriyle ayrılmaktadır. Ancak vergilerin de kamu borcunun da ortak özelliği, ikisinin de 

kanunla alınıyor olmasıdır. 

Kamu borçları ile vergiler arasındaki farklılıklar: 

 Vergiler zorunludur (cebridir); kamu borçları ise genellikle gönüllüdür. 

 Vergilerin nereye kullanılacağı belli değildir (adem-i tahsis); kamu borçlarının 

ise genellikle nereye kullanılacağı bellidir. 

 Vergiler nihai kamu geliridir; kamu borçları ise vadesi geldiğinde faiziyle 

birlikte geri ödenir. 

 Verginin yükü yaĢayan kuĢaklar üzerinde kalırken, kamu borcu gelecek 

kuĢaklara yük aktarmaktadır. 

Bir borç elbette devlet tarafından alındığında kamu borcu olur. Özel sektörün 

bileĢenlerinden biri (bireyler, firmalar vb.) borçlandığında bu, özel borç olur. Kamu borcu ile 

özel borç arasında birtakım benzerlikler ve farklılıklar vardır. 
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Kamu borçları ile özel borçlar arasındaki benzerlikler: 

 Her iki borçlanmanın da temel nedeni kaynak yetersizliğidir. 

 Her iki borçlanmada da bir vade ve vade sonunda faiz bulunmaktadır. 

 Her iki borçlanmada da tarafların birbirine inanması gerekir. 

Kamu borçları ile özel borçlar arasındaki farklılıklar: 

 Kamu borçları toplumsal ihtiyaçlar için, özel borçlar bireysel ihtiyaçlar için 

alınmaktadır. 

 Kamu borçlarında Ģartlar devlet tarafından tek taraflı olarak belirlenmekte, özel 

borçlarda ise Ģartları taraflar birlikte belirlemektedir. 

 Kamu borçları hem iç hem de dıĢ piyasalardan sağlanabilirken, özel borçlar 

genellikle iç piyasalardan sağlanır. 

 Kamu borçlarında vade özel borçlara göre daha uzun olabilmektedir. 

 Cebrilik unsuru sadece kamu borçlarında olabilirken, özel borçlarda yoktur. 

 Kamu borçlarının ödenmemesi durumunda borçlunun (devletin) mal varlığına 

gidilemezken, özel borçlarda borçlunun malvarlığına gidilebilir. 

 Kamu borçlarının etkileri özel borçlara göre daha büyüktür. 

Devletin temel borçlanma nedenleri: 

 Devlet bütçesinde zaman ve mekan bakımından oluĢan yetersizlikler 

 Büyük ölçekli yatırımların finansmanı 

 Konjonktürel dengesizliklerle mücadele 

 Politikacıların vergiler yerine borçlanmayı tercih etmesi 

 Borçların vergilere göre daha hızlı temin edilebilmesi 

 Olağanüstü doğa olaylarının yarattığı hasarın finansmanı 

 Uluslararası gerginlikler ve savaĢlar 

 Refinansman 
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15. KAMU BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI 

15.1. Vadelerine Göre Borçlar 

Borçların vadesi, borcun son ödeme tarihidir. Vadesi bir yıla kadar olan borçlar kısa 

vadeli, bir yıldan fazla olan borçlar ise uzun vadeli olarak kabul edilir. 

Not: Kısa vadeli borçlar para piyasalarından, uzun vadeli borçlar ise sermaye 

piyasalarından alınmaktadır. 

15.1.1. Kısa Vadeli (Dalgalı) Borçlar 

Vadesi bir yılı (12 ayı) geçmeyen ve para piyasalarından sağlanan devlet borçlarıdır. 

Alacaklının parası daha kısa süre alıkonulduğundan faiz oranları daha düĢük borçlardır. 

Genellikle devletin bütçesindeki zaman bakımından dengesizlikleri (kısa vadeli nakit 

açıklarını) gidermek için alınır. Bunun dıĢında ucuz bir finansman kaynağı olması, daha az 

prosedüre sahip olması, kolay takip edilebilmesi ve konjonktüre yön vermede bir araç 

olabilmesi de kısa vadeli borçların nedenleri arasındadır. 

Devletin uygulamadaki en temel kısa vadeli borçlanma kâğıtları Hazine Bonolarıdır. 

Genellikle bütçedeki zamansal dengesizlikleri gidermek için kullanılır. 

15.1.2. Uzun Vadeli Borçlar 

Vadesi bir yılın üzerinde olan, sermaye piyasalarından sağlanan ve faiz oranı daha fazla 

olan devlet borçlarıdır. Kısa vadeli borçlara nazaran nereye harcandığı belli olan borçlardır. 

Genellikle kamu yatırımlarının finansmanını sağlamak, konjonktüre yön vermek, kısa vadeli 

borçları uzun vadeli hale getirmek, olağanüstü giderlerin finansmanını sağlamak gibi 

nedenleri vardır. 

Devletin uygulamadaki en temel uzun vadeli borçlanma kâğıtları Kamu Borçlanma 

Tahvilleridir. Tahviller istendiğinde paraya çevrilebilmekte ve devlet ihalelerinde teminat 

olarak kullanılabilmektedir. 

15.2. Sağlandıkları Kaynaklar Bakımından Borçlar 

15.2.1. Ġç Borçlar 

 Devletin yerli piyasalardan yaptığı borçlanmalardır. 

 Devletin iç borçlanmayı tercih etme nedenlerinin baĢında prosedürünün sınırlı olması, 

esnek kullanım olanaklarına sahip olması ve konjonktüre yön verebilme olanağı yer 

almaktadır. 

 Ġç borçlanma yerli para cinsinden yapılmaktadır. 
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 Ġç borçlar kısa, orta ve uzun vadeli olabilmektedir. 

 Ġç borçlanmayla satın alma gücü özel ve kamu sektörü arasında el değiĢtirmektedir. 

Yani iç borçlanma ekonomiye ilave bir kaynak sağlamaz. 

 Ġç borçlarla ilgili iĢlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. 

 Ġç borçlar bireylerden, özel ve mali kurumlardan, ticari bankalardan ve merkez 

bankasından alınabilmektedir. 

15.2.2. DıĢ Borçlar 

 Devletin yabancı piyasalardan (yabancı devletler, uluslararası kuruluĢlar, yabancı özel 

kuruluĢlar) yaptığı borçlanmalardır. 

 DıĢ borçlar ekonomiye ilave bir kaynak sağladığından, alındıklarında milli geliri 

artırıcı ve ödendiklerinde milli geliri azaltıcı bir etki yaratmaktadırlar. 

 DıĢ borçlar genellikle nereye harcanacağı belli olan kaynaklardır. 

 DıĢ borçlanmanın temel nedenleri arasında ekonomiye ilave kaynak sağlamak, 

ödemeler dengesi açıklarını gidermek, döviz darboğazını aĢmak, yurtiçi sermaye 

birikiminin yetersiz olduğu ülkelerde alternatif kaynak yaratmak, ithalatın finansmanını 

sağlamak bulunmaktadır. 

 Ödeme Ģartları uygun kredilere “dıĢ yardım” denir. KarĢılıksız kaynak yardımlarına ise 

“hibe” denir. 

 

16. BORÇ YÖNETĠMĠ 

En basit tanımla, borcun alınmasından ödenmesine kadar geçen sürecin yönetilmesine 

borç yönetimi denir. 

Türkiye’de 1980’lere kadar modern anlamda bir kamu borç yönetiminden bahsetmek 

olanaklı değildir. Borçlanma ve nakit yönetimini 1984 yılına kadar Maliye Bakanlığı 

yürütmüĢtür. Bu yıldan itibaren borç yönetimi bütçe yönetiminden ayrılmıĢ ve Hazine 

MüsteĢarlığı’na devredilmiĢtir. 1986 yılına kadar kamu borçlarının hem anaparası hem de 

faizi bütçede yer almıĢ; bu yıldan sonra sadece faiz ödemeleri bütçede yer almıĢ ve anapara 

ödemeleri Hazine hesaplarında yer almıĢtır. 

2018 yılı itibariyle Hazine MüsteĢarlığı’nın Maliye Bakanlığı’na bağlanmasıyla beraber, 

borç yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aittir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kamu 

borç yönetiminden sorumlu birim Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’dür. DıĢ Ekonomik 

ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü ise dıĢ borç yönetimine yardımcı olmaktadır. 
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17. KAMU BORÇLARINDA ALACAKLILARA SAĞLANAN MENFAATLER 

 Ana Menfaatler 

- Faiz: Kamu borçlarında alacaklılara sağlanan en önemli menfaat faizdir. Borçlanma 

kanunla yapıldığına göre, faiz oranları da kanunla belirlenmektedir. Nominal faiz, borçlanma 

kâğıtlarının üzerinde yazılı olan faiz oranıdır. Reel faiz ise, piyasada iĢlem gören faiz oranıdır. 

Bir ekonomide faiz oranlarını etkileyen faktörlerin baĢında Ģunlar gelmektedir: a) halkın 

psikolojik durumu; b) devletin paraya olan ihtiyacının Ģiddeti; c) devlete duyulan güven; d) 

borçlanma kâğıtlarının vadesi; e) konjonktürel dalgalanmalar; f) mevduat faizleri ve serbest 

piyasa faiz oranları. 

- Başa Başın Altında İhraç: Borçlanma kâğıtlarının üzerinde yazılı olan değerden daha 

düĢük bir bedelle satılmasıdır. Böylece alacaklıya önemli bir menfaat sağlanmıĢ olur. BaĢa 

baĢın altında ihraç genellikle Ģu konularda eleĢtirilmektedir: a) devletin borç yükünü 

artırmaktadır; b) gelecek nesiller üzerine ağır yük getirmektedir; c) gelir dağılımında adaleti 

bozmaktadır; d) kırtasiyeciliği artırmaktadır; e) borçlanma kâğıtlarının anlaĢılabilirliğini 

azaltmaktadır; f) gelecekte konversiyona baĢvurma olanağını azaltmaktadır. 

- Primli İhraç: Devlet borçlanma kâğıtlarını cazip hale getirmek için ödeme sırasında 

anapara ve faizin dıĢında ek bir ödeme yapılmasıdır. Primli ihraç söz konusu olduğunda reel 

faiz oranı nominal faiz oranından büyük olmaktadır. 

- Piyangolu veya İkramiyeli İhraç: Devlet borçlanma kâğıtlarını cazip hale getirmek 

için, bu kâğıtları alanlar içerisinde yapılacak bir çekiliĢle birtakım ek menfaatlerin 

sağlanmasıdır. 

 Diğer Menfaatler 

- Vergi Muafiyet ve İstisnası: Devletin çıkarmıĢ olduğu borçlanma kâğıtlarının vergi 

dıĢı tutulmasıdır. 

- Vadesinden Önce Paraya Çevrilebilme: Devletin çıkarmıĢ olduğu borçlanma 

kâğıtlarının vadesi gelmeden önce nakde çevrilebilmesinin sağlanmasıdır. 

- Başa Başın Altına Düşmesine Engel Olma: Devletin çıkarmıĢ olduğu borçlanma 

kâğıtlarının ikinci piyasalarda değerinin düĢmesine engel olunmasıdır. 

- Para Yerine Kullanılabilme: Devletin çıkarmıĢ olduğu borçlanma kâğıtlarının bazı 

kamu ihalelerinde teminat olarak kullanılabilmesine ve bazı kurum ve kuruluĢlara borç 

ödemesinde bir araç olarak kullanılabilmesine izin verilmesidir. 
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18. KAMU BORÇLARINDA GARANTĠ 

Kamu borçlarında garanti, enflasyona karĢı alacaklının alacağının değer 

kaybetmemesinin sağlanmamasıdır. Enflasyona karĢı garanti türleri aĢağıda sıralanmaktadır. 

 Tahvil Değerindeki Düşmelere Karşı Garanti: Ġkincil piyasalarda borçlanma 

kâğıtlarının nominal değerinin düĢme tehlikesine karĢılık, devletin bu kâğıtların 

nominal gelirini sabit tutmasıdır. 

 En Yüksek Faydayı Alma Garantisi: Devletin daha yüksek menfaatli yeni kâğıtlar 

çıkarması durumunda, eski tahvil sahiplerinin yeni kâğıtları almada öncelikli olmasıdır. 

 Altın Garantisi: Borçlanma kâğıtlarının değer kaybetmemesi adına altına 

endekslenmesidir. 

 Fiyat Endeksleriyle Ayarlama Garantisi: Borçlanma kâğıtlarının değer kaybetmemesi 

adına TÜFE veya ÜFE gibi fiyat seviyelerine endekslenmesidir. 

 Sağlam Dış Para Garantisi: Borçlanma kâğıtlarının değer kaybetmemesi adına 

dünyada kabul gören yabancı paralara endekslenmesidir. 

 

19. ĠSTĠSNAĠ BORÇ YÖNETĠMĠ 

Devletin olağan dıĢı borç yönetimi uygulamalarıdır. Her zaman rastlanmaz; genellikle 

zor durumlarda baĢvurulan yöntemlerdir. Temelde iki tanedir: konsolidasyon ve konversiyon. 

19.1. Konsolidasyon (Tahkim) 

Kısa vadeli bir borcun uzun vadeli hale getirilmesidir. Devletin konsolidasyona 

gitmesinin temelde iki nedeni olabilir. Ġlki, vadesi gelen borçların ödenmesinde darboğazın 

yaĢanması; ikincisi ise borçların kısa vadede ödenmesinin ekonomideki geniĢletici etkisinden 

kaçınmaktır. Konsolidasyon, (a) hazinenin ödeme planında bir rahatlama sağladığı için; (b) 

piyasaya sürülen para miktarını azaltarak enflasyonist eğilimleri azalttığı için ve (c) 

refinansman yoluyla borçlanmak yerine vadeyi uzatarak finansman ihtiyacını ileri bir tarihe 

ertelediği için devlet açısından faydalıdır. Ancak aynı zamanda konsolidasyon, (a) 

alacaklıların tasarruflarından beklediklerinden daha fazla uzak kalmalarına yol açtığı için; (b) 

devlete duyulan güveni azalttığı için ve (c) devletin borç yükünü artırdığı için zararlıdır da. 

19.2. Konversiyon 

Yüksek faizli borçlanma kâğıtlarının düĢük faizli kâğıtlarla değiĢtirilmesidir. Burada 

amaç devletin borç yükünü hafifletmektir. Konversiyon uygulaması borcun ödenebilirliğini 

artırması ve ödemelerde rahatlık sağlaması açısından devlet için faydalıdır. Ancak alacaklıları 

faiz kaybına uğratması ve devlete duyulan güveni azaltması açısından da sakıncalıdır. 



51 

20. KAMU BORÇLARININ ORTADAN KALKMASI 

Kamu borçlarını ortadan kaldıran durumlar ödeme, borcun reddi ve moratoryumdur. 

- Kamu Borçlarının Ödenmesi (İtfası): Devlet borçlarında iki türlü ödeme 

(amortisman) Ģekli söz konusudur. İhtiyari ödeme, devletin vadesi gelmeden kendi rızasıyla 

borcunu erken ödemesidir. Bunlar doğrudan doğruya piyasada değeri düĢen kâğıtların satın 

alınmasıyla da olabilir; bazı vergi gelirlerinin doğrudan borç ödemesine tahsis edilmesiyle de 

olabilir; bütçede yaratılan faiz dıĢı fazlayla borçların ödenmesiyle de olabilir. Cebri ödeme 

ise, devletin vadesi geldiğinde anapara ve faizi ödemek zorunda olmasıdır. Bu ödemeler toplu 

bir Ģekilde olabileceği gibi, kademeli de olabilmektedir. 

- Borçların Reddi: Devletin tek taraflı olarak borcun tamamını veya bir kısmını kabul 

etmeyerek ödemeyeceğini duyurmasıdır. Sovyet Rusya’nın Çarlık Rusya’sının borçlarını 

reddetmesi bunun en klasik örneğidir. 

- Moratoryum: Devletin mali anlamda güç duruma düĢmesi sonucunda yeni bir anlaĢma 

yapmak suretiyle borcun Ģartlarını değiĢtirmesine denir. Burada borç reddedilmemekte, 

sadece ödenemeyeceği ilan edilmektedir. Moratoryumda borç ortadan kalkmamakta, sadece 

borçlunun lehine koĢullar yeniden belirlenmektedir. Türkiye’de 1958 yılında moratoryum ilan 

edilmiĢtir. 

 

21. BORÇ YÜKÜ 

Borçlanmanın toplum refahını azaltıcı etkisine borç yükü denir. Klasik maliyeci ve 

iktisatçılar kamu borçlanmasının gelecek kuĢaklara bir yük aktardığını iddia etmektedirler. 

Çünkü onlara göre, devlet bugünkü kuĢaklara hizmet sunmak için borçlanarak gelecekteki 

kuĢakların borç faizini vergileriyle finanse etmesine yol açacaktır. Modern maliyenin babası 

olan Keynes’e göre ise, devlet borçları atıl fonların ekonomiye kazandırılması anlamına 

geldiğinden, gelecek kuĢaklara yük değil refah aktarmaktadır. 

Temel bazı borç yükü rasyoları Ģunlardır: 

Ġç Borç Stoku / GSMH --> Ġç borç yükü 

Toplam DıĢ Borçlar / GSMH --> DıĢ borç yükü 

Toplam DıĢ Borçlar / Ġhracat Gelirleri --> DıĢ borç ödeme kapasitesi 

Toplam DıĢ Borç Ödemeleri / Toplam Döviz Gelirleri --> DıĢ borç ödeme kapasitesi 

DıĢ Borç Faizi + Anapara Ödemesi / Döviz Gelirleri --> Borç servis oranı 
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MALĠYE 

POLĠTĠKASI 
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22. MALĠYE POLĠTĠKASININ DOĞUġU VE GELĠġĠMĠ 

Yirminci yüzyıla kadar genel kabul görmüĢ olan klasik iktisadi yaklaĢımın temel fikri, 

devletin ekonomideki yerinin sadece adalet ve diplomasi gibi tam kamusal mal ve hizmetleri 

sunmakla sınırlı kalması gerektiği yönündedir. Buna göre devletin yaptığı harcamalar ve 

topladığı vergilerin sadece mali (fiskal) amacı olmalı ve devlet olağanüstü dönemler dıĢında 

ekonomiye müdahalesini minimum düzeyde tutmalıdır. Bu yaygın görüĢ, 1929 Ekonomik 

Buhranı ile tartıĢılmaya baĢlamıĢ ve dünyada yaĢanan durgunluğun yarattığı tahribat bilim 

insanlarını yeni politika arayıĢlarına itmiĢtir. Böyle bir ortamda Ġngiliz iktisatçı John Maynard 

Keynes’in “Ġstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı kitabı alıĢılagelmiĢ iktisat 

söylemlerinin dıĢında devletin ekonomiye müdahalesini savunmuĢtur. Ġçinde bulundukları 

iĢsizlik döneminde geniĢletici maliye politikaları ile ekonominin dengeye gelmesinin 

mümkün olduğunu, enflasyonist dönemlerde de daraltıcı maliye politikaları ile istikrarın 

sağlanabileceğini savunan Keynes’in analizi aslında dünyanın yeniden keĢfi değildir. Zira o 

güne kadar bu politikalardan söz eden iktisatçılar muhakkak olmuĢtur. Ancak tüm dünyada 

yaĢanan bir iktisadi kriz ortamında ezber bozan bir söylemle devlet müdahalesini sistematik 

bir Ģekilde analiz ettiği için Keynes, yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar genel kabul 

görmüĢtür. 

Modern anlamda maliye politikasının Keynes’le birlikte doğduğunu söylemek 

mümkündür. Zira devlet müdahalesinin klasik iktisatçıların bahsettiği mali (fiskal) 

amaçlarının yanı sıra iktisadi, sosyal ve siyasal amaçlarının da olabileceğini Keynes ortaya 

koymuĢtur. Buna göre maliye politikasını, “bir ülkedeki iktisadi, sosyal ve siyasal amaçlara 

ulaĢmak için kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin miktar ve bileĢenlerinde değiĢiklik 

yapmak” Ģeklinde tanımlamak mümkündür. 

Maliye politikası iktisat politikasının bir bileĢenidir. Çünkü iktisat politikası; para 

politikası, maliye politikası ve dıĢ ticaret politikasından oluĢmaktadır. Para politikası, para 

arzı ve faiz oranları gibi araçların Merkez Bankası tarafından belirli ekonomik ve parasal 

hedeflere ulaĢmak amacıyla kullanıldığı bir iktisat politikası bileĢenidir. DıĢ ticaret politikası, 

tarifeler ve tarife dıĢı araçlar kullanarak dıĢ denge amacına ulaĢmayı hedefleyen bir iktisat 

politikası bileĢenidir. Maliye politikası da, hükümetin (politika yapıcıların) birtakım mali, 

iktisadi, sosyal ve siyasal amaçlara ulaĢmak için kamu gelir ve giderlerini kullandığı bir 

iktisat politikası bileĢenidir. Dolayısıyla maliye politikalarının temel aktörü Maliye 

Bakanlığıdır. 
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23. MALĠYE POLĠTĠKASININ AMAÇLARI VE ARAÇLARI 

Maliye politikası birtakım ekonomik amaçlara ulaĢmak için bazı mali araçların 

kullanılması olduğuna göre, bu amaç ve araçların açıklanması gerekir. 

Maliye politikasının amaçları Ģunlardır: 

 Ekonomik Ġstikrar (Fiyat Ġstikrarı ve Tam Ġstihdam), 

 Ġktisadi Büyüme ve Kalkınma, 

 Gelir Dağılımında Adalet. 

Ekonomik istikrar, hem fiyat istikrarını hem de tam istihdamı ifade eder. Fiyat istikrarı, 

fiyatlar genel seviyesinin ne çok yükselmesi ne de çok düĢmesi, diğer bir ifadeyle sabit 

kalması anlamına gelir. Tam istihdam ise, ekonomideki tüm üretim faktörlerinin üretime 

koĢulduğu bir seviyeyi ifade eder. Bu nedenle devletin ekonomik istikrarı sağlaması demek, 

hem enflasyonla mücadele etmesi hem de iĢsizliği önlemesi demektir. 

Ekonomik büyüme bir ekonomide milli gelirin yıldan yıla artıĢını ifade etmektedir. En 

basit örnekle milli geliri 100 TL olan bir ekonominin ertesi yıl milli geliri 103 TL olursa, bu 

ekonomi %3 büyümüĢ demektir. Kalkınma ise ekonomik büyümeyle birlikte sosyal birtakım 

göstergelerin iyileĢmesini ifade eder. Söz gelimi hasta baĢına düĢen doktor sayısı, öğrenci 

baĢına düĢen öğretmen sayısı, okuryazarlık oranı, bebek ölüm oranları, kiĢi baĢına düĢen 

kalori miktarı gibi göstergelerin iyileĢmesi kalkınmanın sağlandığını gösterir. 

Gelir dağılımında adalet ise ulusal gelirin kiĢiler veya üretim faktörleri arasında adil 

dağılmasını ifade eder. Maliye politikasının bu amacı devletin sosyal yönünü göstermektedir. 

Maliye politikasının söz konusu amaçları bir bütün olarak devletin arzuladığı 

hedeflerdir. Ancak bu amaçlar arasında birtakım çeliĢkiler ortaya çıkabilmektedir. Söz gelimi 

fiyat istikrarını sağlamak amacıyla enflasyonla mücadele eden bir hükümet, enflasyonun 

temel nedeni olan talebi baskı altına almaya kalktığında iktisadi büyüme amacına ters hareket 

etmiĢ olmaktadır. Ya da iktisadi büyümeyi sağlamak adına sermaye gruplarının üzerindeki 

vergi yükünün hafifletilmesi düĢük gelir gruplarının aleyhine bir sonuç vererek gelir 

dağılımında adaleti olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle politika yapıcıların bir amaca 

ulaĢırken baĢka bir amaca aykırı hareket etmemesi gerekmektedir ki maliye politikasını 

uygulamada zor kılan da bu durumdur. Bu nedenle politika yapıcıların çok dikkatli 

davranması, ciddi ve gerçekçi hesaplamalar yaparak ince ayar politikaları uygulaması 

gerekmektedir. 

Yukarıdaki amaçlara ulaĢmak için maliye politikasının kullanabileceği araçlar ise 

Ģunlardır: 
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 Kamu Harcamaları 

 Kamu Gelirleri 

 Kamu Borçlanması 

 Kamu Bütçesi 

Kamu harcamaları temel makroekonomik özdeĢliğin önemli bileĢenlerinden biridir. 

Devletin yaptığı her türlü (cari, yatırım ve transfer) harcamayı kapsar. Kamu harcamalarının 

miktarındaki bir değiĢim maliye politikasının amaçlarını muhakkak etkileyecektir. Ancak 

maliye politikasının aracı derken kastedilen sadece harcamaların miktarındaki değiĢim 

değildir. Aynı zamanda harcamaların kompozisyonundaki değiĢimler de bir maliye politikası 

aracıdır. Söz gelimi iĢsizlikle mücadele için geniĢletici maliye politikası uygulanması demek, 

kamu harcamalarının miktarının artırılması demektir. Ama aynı zamanda düĢük gelir 

gruplarına yapılan sübvansiyonların artırılması gibi bir kompozisyon değiĢikliği de maliye 

politikası aracı olarak kabul edilir. 

Kamu gelirleri de devletin cebri olan veya olmayan yollarla karĢılıklı veya karĢılıksız 

elde ettiği parasal değerlerdir. Kamu gelirlerinin baĢında vergiler gelmektedir. Burada da 

maliye politikası aracı sadece vergi oranı veya miktarının değiĢtirilmesi değil, aynı zamanda 

vergi türlerindeki dağılımın değiĢtirilmesi veya yeni vergi türlerinin konmasıdır. Söz gelimi 

enflasyonla mücadele için daraltıcı maliye politikası uygulanması demek, vergilerin 

miktarının artırılması demektir. Ama aynı zamanda bazı vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payını artırmak ya da yeni vergiler uygulamaya koymak da bir maliye politikası aracı 

olarak kabul edilir. 

Kamu borçlanması, her ne kadar devletin bütçe açıklarının finansman yollarından biri 

olarak görülse de, iktisadi ve sosyal amaçlar için de bir maliye politikası aracı olarak 

kullanılabilir. Ancak burada sadece borç miktarının azalması veya artması değil, borcun 

vadesi ve/veya kaynağının tespit edilmesi de bir maliye politikası aracıdır. Mesela 

enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide fiyat artıĢlarını daha da körüklememek adına kısa 

vadeli borçlar yerine uzun vadeli borçların tercih edilmesi kamu borçlanmasını bir maliye 

politikası aracı yapar. 

Kamu bütçesinde açık veya fazla verilerek de birtakım maliye politikası amaçlarına 

ulaĢılabilir. Açık bütçe, harcamaların gelirden fazla olması anlamına geldiğinden, geniĢletici 

maliye politikasını ifade eder. Fazla bütçe ise tersine daraltıcı maliye politikasını ifade eder.  
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24. MALĠYE POLĠTĠKASININ ETKĠNLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ĠKTĠSADĠ YAKLAġIMLAR 

Devletin ekonomiye müdahalesi tartıĢmaları çok eski zamanlara dayanmaktadır. 

Devletin müdahale amaçlı uyguladığı maliye politikası araçları kimi görüĢlere göre etkin 

değildir, kimi görüĢlere göre ise etkindir. Bu yaklaĢımlar özetle aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

 

MERKANTĠLĠZM 

- 16. ve 18. yüzyıl arasındaki dönemde genel kabul görmüĢ bir düĢünce yapısıdır. 

- Temel amaç devletin zenginleĢmesidir. 

- ZenginleĢmenin yolu da ülkeye kıymetli maden giriĢiyle olur. 

- Kıymetli maden giriĢinin ise iki yolu vardır: dıĢ ticaret ve sömürgecilik. 

- DıĢ ticaret fazla vermelidir. Bunun için de endüstri devlet tarafından desteklenmelidir. 

- Deniz ticareti ve taĢımacılığı geliĢtirilmelidir. 

- Deniz aĢırı yerlerde mülkler edinilmelidir. 

- Devlet müdahalesi önemlidir. 

 

FĠZYOKRASĠ 

- Fizyokrasi, insan toplumlarının doğal kanunla yönetilmesidir. 

- 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıĢtır. Kurucusu François Quesnay kabul edilir. 

- Doğal düzen, bireycilik, serbest piyasa önceliklidir. 

- Üretken olan tek alan tarımdır. 

- Tek vergi: sadece TARIM vergilendirilmelidir. 

- Klasiklere ıĢık tutmuĢlardır ve devlet müdahalesine karĢıdırlar. 

 

KLASĠK ĠKTĠSADĠ DÜġÜNCE 

- Öncüleri A. Smith, D. Ricardo, R. Malthus, J. S. Mill’dir. 

- Doğal düzen, doğal hukuk, bireycilik, faydacı felsefe önceliklidir. 

- Tam rekabet koĢulları geçerlidir. 

- Ekonomi tam istihdamda dengededir. 

- Her arz kendi talebini yaratır (Say kanunu). 

- Ücret, fiyat, faiz gibi değiĢkenler esnektir. 

- Görünmez El: Ekonomi kendiliğinden dengeye gelir; devlet sınırlandırılmalıdır. 

- Devlet sadece adalet, diplomasi, savunma gibi hizmetler sunmalıdır. 
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- Vergiler sadece kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla toplanmalıdır. 

- Kamu harcamaları dolaylı vergilerle karĢılanmalıdır. 

- Bütçe küçük ve denk olmalı, bu nedenle borçlanmaya gidilmemelidir. 

- Kamu borçlanması gelecek nesillere yük aktarmak demektir. 

- Ancak savaĢ vb. olağanüstü durumlarda devlet borçlanmalıdır. 

- Devlet müdahalesine karĢıdırlar. 

 

KEYNESYEN ĠKTĠSADĠ DÜġÜNCE 

- 1929 Büyük Bunalımı sonrası ortaya çıkmıĢtır (J. M. Keynes). 

- Talep yönlüdür. 

- Her talep kendi arzını yaratır. 

- Ekonomi tam istihdamda dengede olmak zorunda değildir. 

- Tam istihdama varıncaya kadar devlet ekonomiye müdahale etmelidir. 

- Kamu harcamalarındaki artıĢ istihdamı canlandırır. 

- Vergilemenin sadece mali (fiskal) amacı yoktur; ekonomik, sosyal ve siyasal amaçları 

da vardır. 

- Kontrol edilebilir ve küçük bütçe açıkları da bir maliye politikası aracıdır. 

- OluĢacak bütçe açıkları için borçlanmaya baĢvurulabilir. 

- Kamu borçlanması piyasadaki atıl fonların ekonomiye kazandırılması demektir. 

- Maliye politikası önem kazanmıĢtır ve devlet müdahalesi önemlidir. 

 

MONETARĠST YAKLAġIM 

- 1970’lerde stagflasyon olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte Keynesyen politikalara 

getirilen eleĢtirilerin öncüsü olmuĢtur. 

- Para arzını önemli bir araç olarak gören bir paradigmadır (Parasalcılık da denir). 

- Milton Friedman öncüsüdür. 

- Sürekli Gelir Hipotezi: Tüketim harcamaları sürekli gelirin sabit bir oranıdır. 

- Uzun dönemde maliye politikası etkin değildir. 

- DıĢlama etkisi: Kamu harcamaları özel yatırım harcamalarını ekonomiden dıĢlar. 

- Doğal ĠĢsizlik Hipotezi: Bir ekonomideki maksimum sürdürülebilir üretim oranına 

tekabül eden iĢsizliktir. Ekonomi her zaman tam istihdamda dengede olamaz. 

- Enflasyonun temel nedeni hükümetlerin para arzını kuralsızca artırmasıdır. 

- Para arzındaki artıĢ büyüme oranına eĢit olmalıdır. 
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RASYONEL BEKLENTĠLER YAKLAġIMI 

- Neoklasik çatı altındaki yaklaĢımlardan biridir. 

- 1960’larda ortaya çıkmıĢtır ve öncüleri J. Muth, R. Lucas, .T. Sargent olmuĢtur. 

- Bireyler piyasadaki tüm bilgiye sahiptir ve kararlarını alırken rasyonel (akılcı) 

davranır. 

- Fiyat, ücret gibi değiĢkenler esnektir. 

- Bireyler rasyonel olduğundan, konjonktürdeki herhangi bir değiĢim karĢısında 

sistematik hatalar içermeyen akılcı kararlar alırlar. Böylece ekonomi kendiliğinden dengeye 

gelecektir. 

- Bu nedenle devletin uygulayacağı bir maliye politikasının kısa dönemde bile reel 

etkileri ortaya çıkmaz. Politika etkinsizliği söz konusudur. 

 

ARZ YÖNLÜ ĠKTĠSAT YAKLAġIMI 

- Neoklasik çatı altındaki yaklaĢımlardan biridir. 

- 1970’li yıllarda talep merkezli Keynesyen yaklaĢıma karĢı bir tepki olarak doğmuĢtur. 

- Üretimin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin artması için vergi indirimlerinin gerekli 

olduğu savunulmaktadır. 

- Vergilerin azaltılması talebi canlandırdığı için değil, üretimi canlandırdığı için 

etkilidir. 

- Maliye politikalarının reel etkileri vardır. Ancak, vergi oranlarının azaltılması 

durumunda ekonomik büyüme sağlanabilir. 

- Temel politika aracı vergilerdir. 

- Laffer Eğrisi: Vergi oranı arttıkça toplam vergi hasılatı artar. Ancak vergi oranları 

belli bir eĢiği aĢtıktan sonra toplam vergi hasılatı azalmaktadır. 

 

YAPISALCI YAKLAġIM 

- 1950’li yıllarda Latin Amerika’da R. Prebisch’in öncülüğünde ortaya çıkmıĢtır. 

- Ülkelerin yapısal özelliklerinin dikkate alınarak modellenmesi gerektiğini savunan bir 

yaklaĢımdır. 

- GeliĢmiĢ (merkez) ve azgeliĢmiĢ (çevre) ülkeler arasındaki serbest dıĢ ticaretin 

azgeliĢmiĢ ülkeler aleyhine sonuçlandığını iddia etmektedirler. Bu nedenle de ithal ikameci 

sanayileĢme politikalarını savunurlar. 
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- Devlet müdahalesi önemli ve gereklidir. Devlet eliyle sanayileĢmenin getireceği 

yapısal değiĢim kalkınmayı sağlayacaktır. 

- Enflasyonun temel nedeni yapısal darboğazlardır. Bu yapısal darboğazların aĢılması 

için maliye politikası araçları kullanılmalıdır. 

- Günümüzdeki temsilcileri olan Neoyapısalcılar ekonomik büyümeyle gelir 

dağılımında adaletin birlikte sağlanmasında yine maliye politikalarına önem vermektedirler. 

Ancak eskisine nazaran daha dıĢa açık bir ekonomi modeli sunmaktadırlar. 

 

POST KEYNESYEN YAKLAġIM 

- 1970’li yıllarda stagflasyon sorunu karĢısında yetersiz kalan Keynesyen iktisada yeni 

yorumlar getiren bir yaklaĢımdır. 

- Öncüsü John Robinson’dur. 

- Ekonomide eksik rekabet ve oligopolistik bir yapı vardır. Bu nedenle mark up 

fiyatlama söz konusudur. 

- Belirsizlik kavramına vurgu yaparlar. 

- Ekonomik büyüme ve gelir dağılımının temel belirleyicisi yatırımlardır. 

- Maliye politikası önemli ve etkindir. 

 

YENĠ KEYNESYEN YAKLAġIM 

- 1980’lerde ortaya çıkan ve G. Mankiw, A. Okun, J. Stiglitz, gibi öncüleri olan bir 

yaklaĢımdır. 

- Makroekonomik Keynesyen analize mikroekonomik unsurlar katmıĢlardır. 

- Ücret ve fiyatlar aĢağı doğru esnek değildir (yapıĢkandır). Bu nedenle ekonominin 

kendiliğinden tam istihdam dengesine gelmesi olanaklı değildir. 

- Maliye politikası önemlidir. 

 

Yukarıda iktisadi düĢünce okullarının tüm unsurlarına yer verilmemiĢtir. Sadece maliye 

politikasına bakıĢ açılarını netleĢtirecek özet bilgiler bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi devletin ekonomideki büyüklüğüne kimi dönemlerde sıcak bakılmıĢ, 

kimi dönemlerde ise Ģüpheli bakılmıĢtır. Kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü konusunda 

kesin bir yargı olmamakla birlikte, konuyla ilgili tartıĢmalar bugüne kadar sürmeye devam 

etmektedir.  
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25. MALĠYE POLĠTĠKASININ UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN YÖNTEMLER 

Hükümet tarafından maliye politikasının uygulanmasının üç yolu bulunmaktadır. 

Bunlardan en sık görüleni ihtiyari maliye politikası, diğerleri ise otomatik istikrarlandırıcılar 

ve formül esnekliği yöntemleridir. 

25.1. Ġhtiyari (Ġradi) Maliye Politikası 

Ġradi maliye politikası uygulaması, politika yapıcıların önceden belirlenmiĢ herhangi bir 

karar olmaksızın konjonktürel geliĢmelere bağlı olarak maliye politikası araçlarının 

kullanılmasıdır. Bu yönteme göre, geliĢen konjonktür karĢısında hükümet uygulayacağı 

politikayı belirler ve uygular. Söz gelimi amaç enflasyonla mücadeleyse daraltıcı, amaç 

durgunlukla mücadeleyse geniĢletici maliye politikası uygulanabilir. 

Bir iradi maliye politikasının baĢarılı olabilmesi için konjonktürel durumun (hastalığın) 

doğru teĢhis edilmesi; konjonktürel duruma karĢı doğru araçların (tedavinin) seçilmesi; 

uygulamadaki gecikmelerin (tedavi süresinin) asgari tutulması ve politikanın uygulandığı 

zaman ile etkisinin (tedavi sonucunun) görüldüğü zaman arasındaki sürenin en aza indirilmesi 

gerekir. 

25.2. Otomatik Ġstikrarlandırıcılar (Stabilizatörler) 

Ekonomide baĢka amaçları gerçekleĢtirmek üzere oluĢturulmuĢ bazı mekanizmalar, 

konjonktürdeki değiĢimler karĢısında hükümetin herhangi bir karar ve iradi politika 

uygulamasına gerek kalmadan ekonominin kendiliğinden istikrarlanmasını sağlayabilirler. 

Otomatik istikrarlandırıcılar olarak anılan bu mekanizmalar ekonominin ve değiĢen 

konjonktürün tümüne yön veremese de, istikrarsızlığı yumuĢatmaktadır. Özetle otomatik 

istikrarlandırıcılar enflasyon dönemlerinde ekonominin kendiliğinden daralmasını, durgunluk 

dönemlerinde ise kendiliğinden geniĢlemesini sağlayan mekanizmalardır. 

En yaygın bilinen otomatik istikrarlandırıcılar Ģunlardır: 

İşsizlik Sigortası: Bilindiği gibi iĢsizlik sigortası uygulamasında devlet iĢsiz kalanlara 

belirli bir süre için iĢsizlik ödemesi yapar. Bu da bir kamu harcamasıdır. Durgunluk 

döneminde iĢsizlik artacağından devletin yapacağı iĢsizlik sigortası ödemeleri de artacaktır. 

Bu durum kamu harcamalarının artması anlamına gelir. Kamu harcamalarının artması 

ekonomide geniĢletici bir etki yaratacağından, baĢlangıçtaki durgunluğun etkisi azalacaktır. 

Tam tersine enflasyon döneminde iĢsizlik azalacağından devletin yapacağı iĢsizlik sigortası 

ödemeleri de azalacaktır. Bu durum kamu harcamalarının azalması anlamına gelir. Kamu 

harcamalarının azalması da ekonomide daraltıcı bir etki yaratacağından baĢlangıçtaki 



61 

enflasyonun etkisi azalacaktır. Burada hükümetin hiçbir iradi politikası söz konusu değilken 

otomatik olarak (kendiliğinden) konjonktür karĢıtı bir geliĢme olmaktadır. 

Tarımsal Destekleme Alımları: Devlet bazı tarımsal ürünleri desteklemek için 

satılmayan ürünleri satın almayı garanti edebilir. Bu tarımsal bir sübvansiyon, yani kamu 

harcamasıdır. Dolayısıyla durgunluk dönemlerinde devletin tarımsal alımları artacak ve kamu 

harcamalarındaki bu artıĢ otomatik olarak geniĢletici bir etkiye sahip olacaktır. 

Artan Oranlı Gelir Vergisi: Bilindiği gibi artan oranlılık matrah arttıkça uygulanan 

vergi oranının da artmasıdır. Durgunluğun olduğu bir ekonomide kiĢisel gelir azalacak ve 

kiĢiler artık daha düĢük oranda vergilendirilecektir. Böylece toplam vergi miktarı azalacak ve 

bu da ekonomide geniĢletici bir etki doğuracaktır. Böylece otomatik olarak bir istikrarlanma 

söz konusu olmuĢ olacaktır. Artan oranlı gelir vergisinin otomatik istikrarlandırıcı olabilmesi 

için (a) her kiĢi ve gelirden alınan genel nitelikli bir vergi olması; (b) muafiyet ve istisnaların 

en düĢük seviyede tutulması; (c) dik artan oranlı olması, diğer bir ifadeyle dilimlere 

uygulanan vergi oranları arasındaki farkın büyük olması; (d) verginin kaynakta kesme (stopaj) 

yoluyla tahsil edilmesi; (e) verginin gerçek usule göre tarh edilmesi gerekir. 

Birey Tasarrufları: Ekonominin geniĢleme dönemlerinde yapılan tasarruflar, tüketimin 

alternatifi olduğundan, toplam talebin azalmasına yol açarak kendiliğinden daraltıcı bir etkiye 

yol açabilir. Durgunluk dönemlerinde de tersine, azalan tasarruflar tüketimin canlanmasına 

yol açmakta ve otomatik olarak ekonominin geniĢlemesine neden olmaktadır. 

25.3. Formül Esnekliği 

Konjonktürde herhangi bir değiĢim olmadan önce hükümetin olası bir değiĢime karĢı 

otomatik olarak devreye girecek politikayı belirlemesidir. Bu durum, politikanın 

kendiliğinden devreye girmesi itibariyle otomatik istikrarlandırıcıya, politikayı hükümetin 

belirlemesi itibariyle de iradi maliye politikasına benzemektedir. Mesela, hükümet enflasyon 

oranlarının belli bir seviyeyi aĢması durumunda vergi oranlarının da buna bağlı olarak 

artmasını önceden bir formüle bağlayabilir. Böylece söz konusu konjonktür gerçekleĢtiğinde 

iradi maliye politikasının olası gecikmeleri yaĢanmamıĢ olacaktır. 
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26. MALĠYE POLĠTĠKASININ SINIRLARI 

Maliye politikası uygulamalarının baĢarısını kısıtlayan bazı durumlar söz konusudur. 

26.1. ĠĢlemsel Kısıtlar 

Maliye politikasının uygulanma aĢamasında meydana gelen kısıtlardır. Bunları iki 

Ģekilde inceleyebiliriz. Ġlki, maliye politikası araçlarında ne miktarda değiĢikliğin yapılacağını 

belirleyememe sorunudur. Herhangi bir ekonomik istikrarsızlık durumunda hangi politikanın 

uygulanacağı teorik olarak tespit edilebilir. Ancak hangi miktarda uygulanacağını tespit etmek 

oldukça güçtür. Söz gelimi, durgunluğun olduğu bir ekonomide kamu harcamalarının 

artırılması bilinen bir durumdur. Ancak kamu harcamalarının ne kadar artırılması gerektiğini 

hesaplamak kolay değildir. Bir diğer iĢlemsel kısıt gecikme sorunuyla alakalıdır. Maliye 

politikası uygulamasının en baĢından sonuna kadar her evresinde bir gecikme söz konusudur. 

Bu gecikme evreleri üç tanedir: tanıma gecikmesi, uygulama gecikmesi ve tepki gecikmesi. 

Tanıma gecikmesi, konjonktürel sorunun hissedilip teĢhis edilmesinde geçen süredir. 

Uygulama gecikmesi, sorunun çözümü için tercih edilen maliye politikası aracının 

uygulanmasında yaĢanan gecikmedir. Bunun en klasik örneği harcama veya vergi toplama 

için bütçe hazırlama sürecidir. Tepki gecikmesi ise, uygulanan politikaların piyasada 

hissedilmesi ve beklenen davranıĢların gerçekleĢmesi için geçen süredir. Bu üç gecikme de 

iĢlemsel olarak maliye politikasının baĢarısını engelleyen kısıtlardandır. 

26.2. Yapısal Kısıtlar 

Ekonominin kalkınma düzeyindeki gerilik, ekonomik istikrarsızlıkların derinliği, fiyat 

katılığı, arz ve talep katılığı, yüksek iĢlem maliyetleri, verimsizlik, yolsuzluk, bürokrasinin 

hantallığı gibi yapısal özellikler de maliye politikasının baĢarısını kısıtlar. Bu yapısal 

özellikler doğal olarak ülkeden ülkeye değiĢmektedir. 

26.3. Siyasi (Politik) Kısıtlar 

Siyasetçiler ekonomik istikrarı sağlamaya çalıĢırken aynı zamanda oy kaybetmemeye ve 

siyasi hayatlarını devam ettirmeye çalıĢırlar. Dolayısıyla uygulanması gereken bir maliye 

politikası eğer oy kaybına yol açacaksa, bu politikanın uygulanması siyasetçiler tarafından 

pek tercih edilmeyebilir. Bu durum da maliye politikasının uygulanmasını sınırlar. Durumun 

en klasik örneği, enflasyon dönemlerinde vergileri artırmaktan siyasetçilerin çekinmesidir. 

Çünkü vergilerin artması seçmenlerin istemeyeceği bir durumdur. 
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27. ENFLASYONLA MÜCADELEDE MALĠYE POLĠTĠKASI 

27.1. Enflasyon Kavramı 

Enflasyon, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıĢı ifade etmektedir. 

Enflasyon oranı ise, yıldan yıla fiyatlar genel düzeyindeki yüzdesel değiĢim demektir. 

Enflasyon maliye politikasının amaçlarından biri olan fiyat istikrarının bozulması anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle enflasyon sorununu çözmek için önce enflasyonun kaynaklarını 

tespit etmek gerekir. 

Enflasyonun en önemli nedenlerinden biri ekonomide toplam talebin toplam arzı 

aĢmasıdır; diğer bir ifadeyle talep fazlalığıdır. Bilindiği gibi bir malın miktarı sabitken ona 

olan talep arttığında malın fiyatı artar. Bunu ekonominin geneline yaydığımızda, ekonomide 

toplam arz (üretim miktarı) sabitken toplam talebin artması fiyatlar genel seviyesinin 

artmasına yol açar. Tam istihdam seviyesinde toplam arzı aĢan bu fazlalığa enflasyonist açık 

denmektedir. Talep fazlalığı nedeniyle oluĢan bu enflasyona da talep enflasyonu denmektedir. 

Enflasyonun bir diğer nedeni de üretim sürecindeki maliyet artıĢlarıdır. ÇeĢitli nedenlerle 

üretim girdilerinin fiyatlarındaki artıĢ ürün fiyatlarına yansımakta ve ekonomide enflasyona 

yol açmaktadır. Bu duruma maliyet enflasyonu da denmektedir. Özellikle yapısalcıların 

bahsettiği bir diğer enflasyon türü de yapısal enflasyondur. Genellikle azgeliĢmiĢ ülkelerde 

birtakım yapısal darboğazlardan kaynaklanan fiyat yükseliĢleridir. Ülkelerin kendine has 

sorunları olabilir. ĠĢgücü verimliliğindeki düĢüĢ, enerji veya hammadde eksikliği gibi yapısal 

sorunların genel sonucu olarak fiyatlar genel seviyesi artabilir. Son olarak bahsedebileceğimiz 

enflasyon türü ithal enflasyondur. YurtdıĢından ithal edilen ürünlerin fiyatlarındaki artıĢın 

yurtiçinde enflasyona neden olmasıdır. Genellikle ara mal ithalatında söz konusu olan bir 

enflasyon türüdür. Bu nedenle ithal enflasyon, girdi konusunda dıĢa bağımlı olan 

ekonomilerin sıkça yaĢadığı bir durumdur. 

Enflasyonun hesaplanmasında yöntem olarak farklı endeksler kullanılabilmektedir. 

Ortalama bir tüketicinin tükettiği bir mal sepetindeki fiyat değiĢimini ölçen Tüketici Fiyat 

Endeksi (TÜFE), üreticiden perakende satıcıya satıĢ aĢamasındaki fiyat artıĢını görmemizi 

sağlayan ve hammadde ve yarı mamul fiyat değiĢimini ölçen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 

nominal GSYH’nin reel GSYH’ye oranını gösteren GSYH Deflatörü bu endekslerin baĢında 

gelmektedir. 

Enflasyonun artması ekonomide birçok sorunu doğurmaktadır. Özellikle kamu 

sektöründe yaĢanan sorun Olivera-Tanzi etkisidir. Yüksek enflasyon ortamında verginin 

tahakkuk ettiği zaman ile tahsil edildiği zaman arasında paranın alım gücü azalmaktadır. Bu 

durum kamu sektöründe reel olarak bir gelir kaybı anlamına gelmektedir. 
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27.2. Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikaları 

Bir ekonomik istikrarsızlık olarak enflasyon sorununun çözülmesinde maliye 

politikasına önemli görevler düĢmektedir. Ama öncelikle bilinmesi gerekir ki, enflasyon 

olgusu toplam talebin toplam arzı aĢması olduğuna göre, enflasyonla mücadelede toplam 

talebi dizginleyecek politikaların tercih edilmesi gerekir. Bu da daraltıcı maliye politikası 

demektir. 

- Kamu Harcamaları: Enflasyonla mücadelede toplam talebi dizginlemek amacıyla 

daraltıcı maliye politikası uygulanması gerektiğine göre, kamu harcamalarının azaltılması 

gerekmektedir. Çünkü kamu harcamaları ekonomide canlılık yaratan, bir baĢka ifadeyle 

toplam talebi artıran bir politika aracıdır. Bu nedenle enflasyonun kaynağı olan talep 

fazlalığını azaltmanın yolu, kamu harcamalarını azaltmaktır.  

- Kamu Gelirleri: Bir maliye politikası aracı olarak kamu gelirlerinin önemli bir kısmını 

tek baĢına vergiler oluĢturduğundan ve vergilerin ekonomik etkileri daha hissedilir 

olduğundan, genellikle kamu gelirleri aracına vergi politikası da denir. Enflasyonla 

mücadelede daraltıcı maliye politikası uygulamak amacıyla vergilerin artırılması 

gerekmektedir. Zira vergiler geliri aĢındıran enstrümanlardır. Bu nedenle ekonomide daraltıcı 

bir etkiye sahiptir. 

- Kamu Bütçesi: Enflasyonla mücadelede daraltıcı maliye politikası uygulanması 

gerektiğine göre kamu bütçesinin fazla vermesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, kamu harcamaları 

azaltılırken kamu gelirlerinin artırılması bütçe fazlalığına yol açmaktadır. 

- Kamu Borçlanması: Enflasyonla mücadelede kamu borçlanması da etkili bir araçtır. 

Kamu borçlarının etkilerini anlayabilmek için hem borçların kaynağına yani nereden 

borçlanıldığına hem de borçların vadesine bakmak gerekir. 

Enflasyonla mücadelede en etkili borç kaynağı birey ve firmalardır. Çünkü birey ve 

firmalar tüketim amaçlı kullanabilecekleri fonları devlete borç vermede kullandıkları takdirde 

toplam talepte azalma olacaktır. Devletin ticari bankalardan borçlanması durumunda 

enflasyona nasıl bir etkisinin olacağını anlamak için ticari bankaların elindeki hangi fonu 

kullandığını bilmek gerekir. Eğer bankalar kredi kullandırmak üzere ayırdıkları fonu devlete 

borç olarak veriyorsa bunun ekonomideki etkisi talebi azaltma yönündedir. Ancak bankalar 

ellerindeki atıl fonu borç olarak veriyorsa bunun daraltıcı etkisi olmayacaktır. Merkez 

bankasından borçlanma ise para arzını artırma özelliğinden dolayı enflasyonu daha da 

körükleyici bir özelliğe sahiptir. DıĢ borçlar da ilk alındığında milli geliri artırıcı, geri 

ödenirken milli geliri azaltıcı bir etkiye sahiptir. Diğer bir ifadeyle kısa vadede daraltıcı etkisi 
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yoktur. Bu nedenle enflasyonla mücadelede hem merkez bankasından hem de yurtdıĢından 

borçlanma tercih edilmez. 

Kamu borçlarının vadelerine göre etkilerine baktığımızda ise kısa vadeli (12 ayı 

geçmeyen) borçların enflasyonu daha da körüklediğini görmekteyiz. Çünkü kısa vadede 

borçlar faiziyle birlikte geri ödendiğinde alıcıların tüketim taleplerinde bir artıĢ olacaktır. Kısa 

vadeli borçlar toplam talebi artırıcı bir etkiye sahip olduğundan enflasyonist ortamda tercih 

edilmeyen bir maliye politikası aracıdır. Bu nedenle enflasyonist bir ortamda uzun vadeli 

borçlar tercih edilir. 

 

28. DURGUNLUKLA MÜCADELEDE MALĠYE POLĠTĠKASI 

28.1. Durgunluk Kavramı 

Bir ekonomide toplam talebin toplam arzın altında kalması durgunluk olarak 

adlandırılmaktadır. Çünkü bir ekonomide üretilen mallar (toplam arz) talep edilmediği 

takdirde üretim kapasiteleri atıl kalacak, ekonomik iĢleyiĢ yavaĢlayacak ve iĢsizlik oluĢmaya 

baĢlayacaktır. ĠĢsizlik toplam talebin daha da düĢmesine yol açacak ve durgunluk daha da 

derinleĢecektir. Bu nedenle durgunluk bir ekonomide olabilecek en kötü hastalıklardan biridir. 

Toplam talebin toplam arzın altında kalması durumunda oluĢan aradaki fark deflasyonist açık 

olarak anılır. Zira ekonomideki durgunluk fiyatlar genel seviyesinin de düĢmesine neden 

olmaktadır. 

Ekonomide iĢsizliğin birçok nedeni olabilir. Buna bağlı olarak birçok iĢsizlik türü de 

olabilir. Mesela piyasa ücret düzeyinde çalıĢmak istendiği halde iĢ bulunamaması gayri iradi 

işsizlik; piyasada iĢ bulma olanağı olduğu halde çalıĢmak istenmemesi ise iradi işsizliktir. Bir 

ekonominin kendine has yapısal özelliklerinden kaynaklanan iĢsizlik yapısal işsizlik; 

ekonomideki konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak iĢgücü talebindeki azalmadan 

kaynaklanan iĢsizlik ise konjonktürel (devrevi) işsizliktir. ĠĢ değiĢtirme ve mevsimlik iĢleri 

bırakma gibi nedenlerle veya yeni mezunların kısa süreli iĢ aramaları gibi nedenlerle geçici 

olarak oluĢan iĢsizlik türü de friksiyonel (arızi) işsizliktir. 

Durgunluğun neden olduğu iĢsizlik, maliye politikası amaçlarından biri olan tam 

istihdamdan uzaklaĢma anlamına gelmektedir. Bu nedenle iĢsizlikle mücadelede geniĢletici 

maliye politikasının uygulanması gerekir. Diğer bir ifadeyle kamu harcamalarının artırılması 

ve/veya vergilerin azaltılması gerekmektedir. Toplam talebi canlandırmaya yönelik geniĢletici 

bir maliye politikasının uygulanması telafi edici maliye politikası olarak adlandırılmaktadır. 
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28.2. Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikaları 

- Kamu Harcamaları: Durgunlukla mücadelede geniĢletici maliye politikası 

uygulanması gerektiğine göre kamu harcamalarının artırılması gerekir. Kamu harcamalarının 

artması çarpan mekanizması aracılığıyla milli gelirde daha fazla bir artıĢa yol açacak ve 

ekonomi canlanmaya baĢlayacaktır. Çünkü devlet kendisi doğrudan mal ve hizmet satın 

alarak ekonomide doğrudan bir talep artıĢı yaratabilir ya da kamusal hizmetlerini sunarken 

istihdam yaratarak dolaylı olarak talepte bir artıĢa yol açabilir. 

- Kamu Gelirleri: Durgunlukla mücadelede geniĢletici maliye politikasının bir parçası 

olarak vergilerin azaltılması gerekmektedir. Çünkü vergi kiĢilerin gelirini törpüleyen bir 

araçtır. Vergilerin azaltılması kiĢilerin harcanabilir gelirini artıracak ve daha fazla mal ve 

hizmet talep etmelerini sağlayacaktır. Böylece ekonomik durgunluk yavaĢlamaya 

baĢlayacaktır. Vergi azalıĢının yanı sıra vergi muafiyet ve istisnaları da geniĢletici bir etkiye 

sahiptir. Çünkü devlet tarafından alınması gereken bir verginin kısmen veya tamamen 

alınmaması kiĢilerin yine harcanabilir gelirini artıracaktır. 

- Kamu Bütçesi: Durgunlukla mücadelede geniĢletici maliye politikası uygulanması 

gerektiğine göre kamu bütçesinin açık vermesi gerekir. Diğer bir ifadeyle, kamu harcamaları 

artırılırken kamu gelirlerinin azaltılması bütçe açığına yol açmaktadır. 

- Kamu Borçlanması: Borçlanma bireyler ve firmalardan yapıldığı takdirde ekonomide 

daraltıcı bir etki yaratacaktır. Bu nedenle durgunluk dönemlerinde tercih edilmez. Ticari 

bankalardan borçlanmanın durgunluğu gidermede olumlu bir etkisinin olabilmesi için 

bankaların kredi kullandırmak üzere ayırdığı fonlardan değil de ellerindeki atıl fonlardan 

borçlanılması gerekir. Merkez Bankası kaynaklarından borçlanma ekonomiyi oldukça 

canlandıracaktır. Zira açık finansman denilen bu borçlanma türü para arzının artması 

anlamına gelmektedir. Bu da ekonomiyi canlandırmaktadır. Ancak bu borçlanma türünde, 

ileride enflasyonist eğilimlerin ortaya çıkmaması için dikkat edilmelidir. Ġç borç aktörleri 

dıĢında yurtdıĢından yapılan dıĢ borçlanmanın da ekonomik canlanmayı sağlama iĢlevi vardır. 

Çünkü yurtdıĢından bir kaynak transfer edilerek ekonomide talep artıĢı yaratılmaktadır ve bu 

da milli geliri artırır. Ancak unutulmamalıdır ki, dıĢ borçlar ilk alındığında milli geliri artırıcı 

bir etkiye sahipken, borcun ödenmesi aĢamasında milli geliri azaltıcı bir etkiye sahiptir. 

Kamu borçlarını vadelerine göre incelediğimizde ise, kısa vadeli (12 ayı geçmeyen) 

borçların toplam talebi canlandırdığını söyleyebiliriz. Çünkü kısa vadeli borçlar bir bütçe 

dönemi içinde faiziyle birlikte geri ödendiğinden alacaklıların gelirinde bir artıĢa yol açarak 

toplam talebin geniĢlemesine yol açarlar. Bu nedenle durgunluk dönemlerinde uzun vadeli 

borçlanmanın bir etkisi olmayacaktır.  
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29. STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALĠYE POLĠTĠKASI 

29.1. Stagflasyon Kavramı 

1929 Büyük Bunalımından 1970’li yıllara kadar genel kabul gören Keynesyen 

politikalar ya enflasyon ya da durgunluk karĢısında uygulanacak maliye politikalarından 

oluĢmaktadır. Çünkü enflasyon ile iĢsizlik arasında ters yönlü bir iliĢki vardır ve bu iliĢki 

Phillips eğrisi ile gösterilmektedir. Yani iĢsizliğin arttığı bir ekonomide toplam talep 

azalacağından fiyatlar azalacaktır. Ancak 1970’li yıllarda dünyada yaĢanan ekonomik kriz 

daha önce görülmemiĢ yeni bir ekonomik rahatsızlığa Ģahit olmuĢtur: stagflasyon. Stagflasyon 

ekonomik durgunluk ve enflasyonun birlikte görülmesi halidir. Diğer bir ifadeyle durgunluk 

içinde enflasyondur. Stagflasyon olgusuyla birlikte kısa dönemde geleneksel Phillips eğrisinin 

geçerli olmadığı görülmüĢ, özellikle de monetaristlerin geliĢtirdiği doğal iĢsizlik oranında 

dikey eksene paralel uzun dönemli bir Phillips eğrisi geliĢtirilmiĢtir. Buna göre uzun dönemde 

enflasyon oranı ne olursa olsun iĢsizlik düzeyi değiĢmeyecektir. 

 

Stagflasyon olgusunun ortaya çıkmasında çeĢitli faktörlerin payı vardır. Bunların 

baĢında yapısal özellikler gelmektedir. Yapısal iĢsizliğin olduğu bir ekonomide yapısal 

dönüĢümler yaĢamadan sadece iĢsizlikle mücadeleye yönelik geniĢletici politikalar 

uygulanması durumunda iĢsizlik azalmamakla birlikte enflasyonun da artmasına neden 

olmaktadır. Stagflasyonun bir diğer nedeni de güçlü sendika pazarlıklarıdır. Hâlihazırda 

iĢsizlik olsa bile sendikaların pazarlık güçleri ücretlerin aĢağı doğru esnek olmamasına neden 

olmaktadır. Bir maliyet unsuru olan bu ücret artıĢları da iĢsizlik seviyesinde hiçbir azalma 

yokken fiyatların artmasına yol açmaktadır. Eksik rekabet koşulları da stagflasyonun bir diğer 

nedenidir. Özellikle tekelci piyasaların varlığı durumunda tekelci firmanın fiyatı tek baĢına 

belirlemesi, ekonomide iĢsizlik olsa bile fiyatların artmasına yol açabilmektedir. Bunların 

dıĢında dış şoklar da stagflasyona yol açabilir. Bunun en klasik örneği 1974 petrol krizidir. 

Petrol ihracatçısı ülkelerin satıĢı durdurması petrol fiyatlarının artmasına yol açmıĢ ve bu 

durum iĢsizlik veri iken fiyatlar genel seviyesinin yükselmesiyle sonuçlanmıĢtır. 
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29.2. Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası 

Stagflasyonla mücadelede maliye politikası oldukça dara düĢmüĢtür. Zira hem iĢsizlik 

hem de enflasyonun olduğu bir ekonomide nasıl bir maliye politikası uygulanacağı belirsizdir. 

GeniĢletici maliye politikası uygulansa iĢsizlik sorunu azalacak ama mevcut enflasyon daha 

da körüklenecektir. Daraltıcı maliye politikası uygulansa enflasyon sorunu çözülecek ama 

mevcut iĢsizlik daha da artacaktır. Bu nedenle stagflasyon karĢısında net bir maliye 

politikasından bahsetmek güçtür. 

Kamu harcamalarının azaltılması her ne kadar daraltıcı etkide bulunarak enflasyon 

sorununu çözse de, durgunluk sorunu için mevcut kamu harcamalarının ekonomideki atıl 

üretim kapasitesini harekete geçirecek verimli alanlara kayması gerekmektedir. Stagflasyon 

karĢısında kamu harcamalarının miktarından ziyade nerelere harcandığı yani verimliliği 

önemlidir. 

Stagflasyon karĢısında uygulanması gereken vergi politikaları ise ücret artıĢlarını 

dizginlemeye yönelik olmalıdır. Buna göre, aĢırı ücret artıĢı uygulayan firmaları cezalandıran 

ve tersini uygulayan firmaları ödüllendiren vergi politikaları, ücret maliyetine bağlı olarak 

fiyatların artmasını engelleyecektir. 

Para politikasıyla koordineli iĢleyen bir kamu borçlanma politikası da uzun vadeli 

uygulandığında baĢarıya ulaĢabilir. 

29.3. Stagflasyonla Mücadelede Gelirler Politikası 

Enflasyonu kontrol altına almak ve gelir dağılımında adaleti sağlamak adına devletin 

ücret ve fiyatları dondurmak yoluyla piyasaya müdahale etmesine, diğer bir ifadeyle ücret ve 

fiyatların oluĢum sürecine doğrudan müdahale etmesine gelirler politikası denilmektedir. 

Ücret ve fiyatların dondurulmasına yönelik bir gelirler politikası geniĢletici maliye 

politikasıyla birlikte uygulandığında daha etkili bir çözüme ulaĢılabilir. GeniĢletici maliye 

politikasının durgunluğu çözmesinin yanı sıra ücret ve fiyatların dondurulması enflasyonu 

baskılayacaktır. Böyle bir gelirler politikasından beklenen, enflasyonist beklentilerin 

kırılmasıdır. 

Görüldüğü gibi stagflasyon karĢısında maliye politikaları tek baĢına yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle gelirler politikası veya para politikasıyla desteklenen bir politika 

karması uygulanmalıdır. Söz gelimi, geniĢletici bir maliye politikası daraltıcı bir para 

politikasıyla desteklenebilir. Böylece geniĢletici maliye politikası durgunluğu çözerken, 

daraltıcı para politikası da enflasyonu çözecektir.  
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30. ĠKTĠSADĠ KALKINMA VE MALĠYE POLĠTĠKASI 

30.1. Kalkınma Kavramı 

Ġkinci Dünya SavaĢı’ndan sonra bağımsızlıklarını kazanan yeni ülkelerin geliĢme 

çabaları sonucunda iktisat alanında yeni bir disiplin doğmuĢtur: kalkınma iktisadı. 

Öncülüğünü Rosenstein Rodan, Arthur Lewis, Ragnar Nurkse gibi isimlerin yaptığı kalkınma 

iktisadı, azgeliĢmiĢ ülkelerin geliĢmiĢ ülkeler seviyesini nasıl yakalayabileceğini 

incelemektedir. 

Ekonomik büyüme milli gelirin yıldan yıla artıĢ oranıdır. Büyüme niceliksel bir 

olgudur. Kalkınma kavramı ise ekonomik büyümeyle birlikte sosyal bir takım göstergelerin 

de geliĢmesidir. Kalkınma niteliksel bir olgudur. Kalkınmayı bir toplumun istediği refah 

seviyesine ulaĢmak için yaĢadığı yapısal dönüĢümler Ģeklinde tanımlayabiliriz. Tarım ağırlıklı 

bir ülkenin sanayileĢme çabası, sanayileĢmiĢ bir ülkenin de hizmet sektörlerine kayması gibi 

yapısal değiĢimler kalkınma yolunun basamaklarıdır. Ancak kalkınma aslında sosyal 

geliĢmiĢlikle alakalıdır. 

KalkınmıĢlığın birçok göstergesi vardır. Bir ülkedeki okuryazarlık oranı, yüksek tahsil 

oranı, hasta baĢına düĢen doktor sayısı, bebek ölüm oranları, kiĢi baĢına düĢen kalori miktarı, 

kitap okuma oranı gibi yüzlerce kalkınma kriterinden bahsetmek mümkündür. Bu 

göstergelerin iyileĢmesi o ülkenin kalkınmaya baĢladığı anlamına gelmektedir. 

Ekonomik büyüme kalkınmanın lokomotifidir. Ancak her ekonomik büyüme yaĢayan 

ülke kalkınmaktadır diye bir kural da yoktur. Mesela petrol ihracatçısı Arap ülkelerinde kiĢi 

baĢına gelir oldukça yüksektir. Ancak kalkınma göstergelerinde dünya ortalamasının 

altındadırlar. Doğal kaynak zengini bir ülke olmaları kalkınabildikleri anlamına 

gelmemektedir. Bu nedenle kalkınma olgusu sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, 

siyasal ve hatta iklimsel bir olgudur. Ġklimlerin insan davranıĢları ve alıĢkanlıkları üzerindeki 

etkisi düĢünüldüğünde kalkınmada belirleyici olduğu söylenebilir. Toplumsal yapılar, gelenek 

görenekler, insan davranıĢları, siyasal yapı vb. birçok faktör kalkınmada belirleyicidir. 

GeliĢmiĢ ülkeler mevcut büyüme oranlarını korumaya çalıĢırken, azgeliĢmiĢ ülkeler 

kalkınma çabası içindedirler. Bu nedenle bir takım yapısal özelliklerini değiĢtirmeleri gerekir. 

Olumlu anlamda dönüĢümü baĢarabilen ülkeler yükseliĢ eğilimine girerler, ancak yapısal 

dönüĢümü baĢaramayanlar azgeliĢmiĢ olarak kalırlar. Tabii ki azgeliĢmiĢliğin tek nedeni 

yapısal özellikler değildir. DıĢsal faktörlerden bahsetmeden azgeliĢmiĢliği açıklamak büyük 

bir haksızlık olacaktır. AzgeliĢmiĢliğin oluĢumundaki bu dıĢsal faktör uluslararası ticari ve 

politik iliĢkilerdir. Dünyada merkez ülkeler olarak adlandırılan geliĢmiĢ kapitalist ülkeler ile 
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çevre ülkeler olarak adlandırılan azgeliĢmiĢ ülkeler arasındaki serbest ticaret iliĢkisi 

azgeliĢmiĢliğin oluĢumunda önemli bir faktördür. Zira söz konusu serbest dıĢ ticaret iliĢkisi, 

azgeliĢmiĢ ülkelerin ticaret hadlerini olumsuz etkileyerek daha da fakirleĢmesine ve merkez 

ülkelerin daha da zenginleĢmesine yol açmaktadır. Ġktisadi anlamda oluĢan bağımlılık iliĢkisi 

politik bağımlılık süreciyle de tamamlayıcı bir niteliktedir. Sonuç olarak bağımlı ekonomiler 

azgeliĢmiĢlikten zor kurtulmaktadırlar. 

30.2. Kalkınmanın Sağlanmasında Maliye Politikası 

AzgeliĢmiĢ ülkelerin kalkınması için uygulanabilecek standart bir maliye politikası 

yoktur. Çünkü her ülkenin kalkınma dinamikleri ve yapısal özellikleri farklıdır. Ancak 

azgeliĢmiĢ ülkelerin ortak özelliklerine baktığımızda üretim kapasitesi darlığı, aramalı 

üretememe, iĢgücü verimliliğinde düĢüklük, tasarruf ve yatırım azlığı, kamu bütçe açıkları 

gibi sorunlarda birleĢtiklerini görmekteyiz. Bu nedenle uygulanacak maliye politikası 

ekonomiyi ĢiĢirmeye değil, uzun vadede üretim kapasitesini ve kalitesini artırmaya yönelik 

olmalıdır. 

Kamu harcamaları yatırımlara yönelik olduğu takdirde uzun vadede üretim 

kapasitesinin artması sağlanabilir. Bunun için seçilecek yatırımın çok doğru tercih edilmesi 

gerekli ve üretim kapasitesini artırmayacak ölü yatırımlar tercih edilmemelidir. Aksi halde 

kaynaklar etkin kullanılmamıĢ olur. Sübvansiyonlar yoluyla belli sektörler desteklenerek 

ülkede yetersiz olan malların üretimi teĢvik edilmelidir. Bunun yanı sıra kalkınmanın 

finansmanını sağlayacak en iyi araç doğru bir vergi politikasıdır. Çünkü kamu borçlanması, 

kolay bir yol olmasına rağmen, kalkınma sürecinde oldukça tehlikelidir. Zaten yurtiçi 

tasarruflar yetersiz olduğundan iç borçlanma zayıf kalmaktadır. Bu nedenle azgeliĢmiĢ ülkeler 

dıĢ borçlanmaya baĢvurmaktadır. Ancak dıĢ borçlanma politik bağımlılık sürecini 

olgunlaĢtırmakta ve kaynaklar doğru yere kullanılmadığında geri ödenirken ekonomiye büyük 

kayıplar verebilmektedir. Uygulanacak vergi politikası da yatırımları teĢvik edecek nitelikte 

olmalı ve üretim kalitesini artıracak güdüleri oluĢturmalıdır. Piyasayı yapısal değiĢime entegre 

etmenin en iyi yolu yönlendirici vergi politikalarıdır. 

Bunların dıĢında azgeliĢmiĢliğin kaynağını oluĢturan eksiklikleri gidermek amacıyla 

kamu iĢletmeleri kurulmalı ve böylece kaynak dağılımında etkinlik sağlanmalıdır. Yerli 

üreticiler devlet eliyle korunarak yurtiçinde üretilmesi mümkün malların dıĢ alımı (ithalatı) 

engellenmelidir. 

Tabii ki bütün bunlar yapılırken devlet bütçesinde kronik ve kontrol edilemez 

büyüklükte açıklar verilmemeye özen gösterilmelidir.  
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31. GELĠR DAĞILIMI VE MALĠYE POLĠTĠKASI 

31.1. Gelir Dağılımı Kavramı 

Gelir dağılımı, bir ülkedeki milli gelirin kiĢiler, sektörler veya üretim faktörleri 

arasındaki bölüĢümünü ifade eder. Söz konusu gelirin kiĢiler arasındaki bölüĢümü kiĢisel gelir 

dağılımı, sektörler arasındaki bölüĢümü sektörel gelir dağılımı, üretim faktörleri arasındaki 

bölüĢümü ise fonksiyonel gelir dağılımıdır. Gelir dağılımında adalet kavramı ise, fonksiyonel 

gelir dağılımı açısından bakıldığında, üretim faktörlerinin üretime katkıları oranında gelirden 

pay alması demektir. Söz gelimi bir malın üretim sürecinde %60 emeğin ve %40 sermayenin 

payı varsa; bu maldan yaratılan 100 liralık gelirin 60 lirası emeğe ücret olarak, 40 lirası ise 

sermaye sahibine kâr olarak gittiğinde gelir dağılımında adalet sağlanmıĢ demektir. Ancak söz 

konusu maldan yaratılan 100 liralık gelirin 20 lirası emeğe ücret olarak, 80 lirası ise 

sermayedara kâr olarak gidiyorsa gelir dağılımında adalet bozulmuĢ demektir. Bu nedenle de 

adalet eĢitlik demek değildir. 

KiĢisel gelir dağılımını belirleme 

konusunda en yaygın bilinen yöntem Lorenz 

eğrisidir. YoğunlaĢma eğrisi adı da verilen 

Lorenz eğrisini Amerikalı istatistikçi Max 

Lorenz (1905) geliĢtirmiĢtir. Grafikte yatay 

eksende toplam nüfus gelir seviyesine göre 

kümülatif (birikimli) yüzdelik dilimlere 

bölünmüĢtür. Dikey eksende ise bu nüfusun 

geliri kümülatif (birikimli) yüzdelik dilimlere bölünmüĢtür. Nüfusun yüzde kaçının gelirin 

yüzde kaçını aldığını gösteren noktaların birleĢtirilmesi ile Lorenz eğrisi elde edilmektedir. 

Ekonomideki milli gelirin tüm bireylere eĢit bölüĢülmesi durumunda Lorenz eğrisi 45
0
’lik bir 

doğru Ģeklinde olacaktır. Mutlak eşitlik doğrusu veya tam eşitlik doğrusu olarak da bilinen bu 

doğru göstermektedir ki, ülke nüfusunun her oranı milli gelirden aynı oranı almaktadır. Diğer 

bir ifadeyle nüfusun %50’si gelirin %50’sine, nüfusun %80’i gelirin %80’ine vb. sahiptir. 

Zaman içinde eğrinin mutlak eĢitlik doğrusundan uzaklaĢması o ülke için gelir dağılımının 

bozulduğu anlamına gelir. 

Gelir dağılımındaki eĢitsizliği ölçmede kullanılan diğer bir araç da “Gini Katsayısı”dır. 

Ġtalyan ekonomist ve istatistikçi Corrado Gini tarafından geliĢtirilen bu katsayı 0 ile 1 

arasında çıkan ondalık bir değerdir ve yüksek değerler daha büyük eĢitsizliğe tekabül eder. 

Örneğin herkesin aynı gelire sahip olduğu bir toplumun Gini katsayısı 0 iken, tüm gelirin bir 

kiĢide toplandığı toplumun Gini katsayısı 1’dir. Bu sayı Lorenz Eğrisinin Ģeklinden 
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bulunmuĢtur. BaĢka bir deyiĢle katsayı, mutlak eĢitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi arasında kalan 

alanın, mutlak eĢitlik doğrusu altında kalan üçgenin alanına oranıdır [Gini=A/(A+B)]. 

Serbest piyasa ortamında ekonominin normal iĢleyiĢi sonucunda kendiliğinden oluĢan 

bölüĢüm iliĢkisi birincil gelir dağılımı olarak adlandırılır. Piyasanın doğası gereği birincil 

gelir dağılımı bozulmaktadır. Çünkü kâr güdüsüyle hareket edilen bir piyasa ortamında 

kapitalistler diğer üretim faktörlerini ve bölüĢüm iliĢkilerinde adaleti göz önünde 

bulundurmadan hareket etmektedirler. Bu nedenle devlet maliye politikası araçları 

uygulayarak gelir dağılımında adaleti yeniden sağlamaya çalıĢır. Gelirin devlet eliyle yeniden 

dağıtılması ikincil gelir dağılımı olarak adlandırılır. Gelirin yeniden dağılımı (redistribution of 

income) olarak da ifade edilen bu durum maliye politikasının amaçları arasındadır. 

31.2. Gelir Dağılımı Adaletinin Sağlanmasında Maliye Politikaları 

- Kamu Harcamaları: Gelir dağılımında adaleti sağlamak amacıyla kamu harcamalarını 

düĢük gelir gruplarının daha çok faydalanabileceği alanlara yoğunlaĢtırmak doğru olacaktır. 

Bunların baĢında sosyal transfer harcamaları gelmektedir. Emekli maaĢları, öğrenci bursları, 

iĢsizlere yapılan ödemeler, yoksullara yapılan yardımlar bunlara örnektir. 

- Kamu Gelirleri: Gelir dağılımında adaleti sağlamada vergi politikaları oldukça 

önemlidir. Özellikle kiĢisel gelir vergisinde artan oranlı bir tarifenin uygulanması gelir 

dağılımını olumlu etkileyecektir. Çünkü böylece üst gelir grupları daha yüksek oranda 

vergilendirilecek ve düĢük gelir grupları da daha düĢük oranda vergilendirilecektir. Bunun 

yanı sıra kurum kazançlarından alınan kurumlar vergisin azaltılması gelir dağılımını olumsuz 

etkileyebilir. Çünkü kurumlar vergisi mükellefleri sermaye kesiminden oluĢmaktadır. Bu 

nedenle sermaye kazançlarından alınan vergilerde indirim tercih edilmemelidir. 

Tüketim üzerinden alınan vergiler ise kiĢilerin gelirleri ve Ģahsi durumları dikkate 

alınmadan uygulandığından gelir dağılımını olumsuz etkilemektedir. Bu tarz dolaylı vergiler 

aslında tersine artan oranlı vergilerdir. Çünkü tüketim üzerinden alınan vergiler marjinal 

tüketim eğilimi yüksek olan düĢük gelir gruplarından daha çok alınan, marjinal tüketim 

eğilimi daha düĢük olan yüksek gelir gruplarından daha az alınan vergilerdir. Ayrıca tüketim 

üzerinden alınan vergiler genellikle düz oranlıdır. Düz oranlı vergiler de gelir dağılımını 

olumsuz etkiler. Çünkü böylece bireylerin ödedikleri vergi miktarının gelirleri içindeki payı 

yoksullarda daha yüksek ve zenginlerde daha düĢük olmaktadır. Bu nedenle temel tüketim 

mallarına uygulanacak vergi oranlarının daha düĢük olması veya hiç vergi alınmaması gelir 

dağılımı açısından olumlu sonuç doğurmaktadır. 
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Amaç gelir dağılımında adaleti sağlamak olduğunda en güçlü vergi türü servet 

vergileridir. Çünkü üst gelir grupları rahatlıkla mülk edinebilmektedir ve bunların 

vergilendirilmesi gelir dağılımını olumlu etkileyecektir. Ancak orta gelirlilerin nadiren 

edindiği mülklerin vergilendirilmesinin yaratacağı olumsuz etkiyi gidermek adına bunlara 

muafiyet ve istisnalar uygulanabilir. 

Özetle, gelir dağılımında adaleti sağlamak adına gelir vergisi artan oranlı tarifeyle 

uygulanmalı, kurumlar vergisi artırılmalı, tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiler azaltılmalı 

ve servet vergileri artırılmalıdır. 

- Kamu Bütçesi: Ekonomik istikrarın sağlanmasında kamu bütçesinin açık veya fazla 

vermesi bir maliye politikası aracı olabilmektedir. Çünkü enflasyon veya durgunlukta bütçe 

gelir ve giderlerindeki miktarsal değiĢimler önemlidir. Ancak gelir dağılımında kamu gelir ve 

harcamalarının miktarından ziyade bileĢenleri önemlidir. Bu nedenle kamu bütçesinin dengesi 

gelir dağılımında doğrudan belirleyici bir araç değildir. 

- Kamu Borçları: Kamu borçlanması da gelir dağılımını etkileyen maliye politikası 

araçlarından biridir. Özellikle yüksek borç faizlerinin ödendiği bir ekonomide gelir dağılımı 

bozulacaktır. Zira kamuya borç verenler genellikle tasarruf sahibi üst gelir gruplarıdır. Ancak 

kamu borç faizleri yoksullar da dâhil herkesten toplanan vergilerle finanse edilmektedir. 

Böylece yoksullardan da alınan vergiler kamu borç faizi ödemesi yoluyla varsıllara kanalize 

edilmektedir. Bu nedenle genel olarak kamu borçları gelir dağılımını bozucu bir etkiye 

sahiptir. 
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SONUÇ YERĠNE 

Toplumların oluĢmasıyla birlikte, insanların ortak yaĢamını organize edecek bir organ 

olarak devlet kavramı doğmuĢtur. Gerek toplumsal iliĢkileri organize edecek, gerek 

diplomatik iliĢkileri kuracak, gerek iç ve dıĢ güvenlik hizmetlerini sunacak, gerekse de 

ekonomiyi koordine edecek olan devlet tüm bunları yaparken bir takım araçlar kullanır. 

Ekonomiyle ilgili kumanda ve/veya koordinasyon iliĢkilerinde ise devletin temel aracı kamu 

maliyesidir. Diğer bir ifadeyle kamu harcamaları, kamu gelirleri ve bu ikisi arasındaki 

iliĢkidir. 

Devlet kamu hizmetlerini sunarken bir takım harcamalar yapar. Bu harcamaları finanse 

etmek için de kamu gelirleri elde eder. Bu gelirler çeĢitli olmakla birlikte, önemli bir kısmını 

vergiler oluĢturur. Vergiler tabii ki sadece kamu harcamalarını finanse etmek için toplanmaz. 

Aynı zamanda ekonomiye yön vermek, sosyal ve siyasal bir takım amaçlara ulaĢmak için de 

vergiler bir araç olarak kullanılır. 

“Maliye Bilimine GiriĢ” dersi kapsamında her iki dönemde kamunun ekonomideki 

varoluĢ nedenleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri, kamu bütçesi, yerel yönetimler maliyesi, 

kamu borçları ve maliye politikası incelenmektedir. Burada edinilen teorik bilgiler elbette iyi 

bir maliye eğitiminin önemli bir parçasıdır. Ama unutulmamalıdır ki, esas önemli olan, 

edinilen teorik bilgilerin pratik hayata uyarlanabilmesi ve sorgulayabilme gücünü 

kuvvetlendirebilmesidir. Bu bağlamda kamu maliyesinin iĢlevlerinin topluma hizmet etmesi 

gerektiği unutulmamalıdır. Ġnsanların bir araya gelerek toplumu oluĢturmasıyla ortaya çıkan 

devlet olgusu, topluma hizmet etmediği sürece maksadının dıĢına çıkmıĢ olur. Bu nedenle 

kamu maliyesinin sadece ekonomik büyümeyi değil, toplumsal refah seviyesini yüksek 

tutmayı ve gelir dağılımını düzeltmeyi de amaçlaması gerekmektedir. Özetle, halkın seçtiği 

politika yapıcıların egemen sınıflara değil, halka hizmet eden bir kamu maliyesi uygulaması 

gerekir. 
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