
     GİRİŞ   

Yapısal sorunların (gelir 
dağılımındaki adaletsiz-
lik, yüksek işsizlik, enf-
lasyon oranları ve cari 

açık vb) kronikleştiği Türkiye gibi 
az gelişmiş ülkelerde maliye politi-
kasının başta bu yapısal sorunlara 
yönelik çözümler olmak üzere kay-
nak tahsisinde etkinlik ve verimli-
lik sağlamak gibi öncelikleri bulun-
maktadır. 

 Bu tür bir maliye politikası kur-
gusu, 24 ocak 1980 kararlarıyla tü-
müyle devre dışı bırakılarak ekono-
mik istikrarı ve mali disiplini önleyici 
bir maliye politikasına yönelinmiştir. 
Bu politika yaşanan krizlere ve farklı 
hükümetlere rağmen günümüze ka-
dar sürdürülmüştür ve sürdürülme-
ye devam etmektedir.

Bu politikanın en önemli aracı 
olan bütçe, kısa vadeli sermaye ha-
reketlerinin ( sıcak para) önünü açan 
1989 tarihli 32 sayılı Kararla o yıl-

dan bu yana uluslararası konjonk-
türe bağlı dış kaynak girişine bağımlı 
bir konuma getirilmiştir. Bu bağım-
lılık orta uzun dönemde yapısal so-
runları  (büyüme, işsizlik vb) daha da 
derinleştirirken kısa dönemde büt-
çenin olumlu performans gösterme-
sine olanak sağlamıştır.

Sıcak para girişlerinin yarattı-
ğı kredi genişlemesi özel harcanabi-
lir gelir artış hızlarının üzerinde özel 
tüketim harcamalarını olanaklı kıl-
mıştır. Bunun sonucunda KDV, ÖTV 
ve BSMV gibi dolaylı vergiler önem-
li oranda artmıştır. Bu vergi yükü ar-
tışı kimi yıllarda mali aflar  (vergi ve 
sigorta primi afları vb), işsizlik Sigor-
tası Fonundan bütçeye yapılan yük-
lü transferler, yabancılara toprak sa-
tışları, 2 b arazilerinin satışı, katılım 
payı artışları, bedelli askerlik, özel-
leştirmeler gibi bir defalık gelirler yo-
luyla karşılanmıştır. Bu yollarla büt-
çe gelirleri artırılırken bütçe giderleri 
(özellikle yatırımlar ve tarımsal des-
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tekler) mali disiplin politikalarının 
doğal sonucu olarak önemli ölçüde 
kısılmaya çalışılmıştır. Bütçenin bu 
görüntüsü, hizmet üretim kapasi-
tesinin her geçen yıl nüfus artışıyla 
giderek artan kamu talebini karşıla-
maya yetmediğini göstermektedir. 

2015 yılı Merkezi yönetim Büt-
çesi öncesinde bütçenin iktisa-
di açıdan konumu bu noktada-
dır. Durum bütçe hakkı açısından 
da oldukça sorumludur. Bütçe Ka-
nun’larında kamu gider ve gelir-
lerin belirlemesinde halkın söz 
sahibi olması demek olan bütçe 
hakkının kullanımını zorlaştırıcı 
çok sayıda hüküm bulunmaktadır. 
Ayrıca demokraside halkın örgüt-
lü temsilcileri olan kitle ve meslek 
örgütlerinin bütçe sürecine katıla-
bileceği zeminlerin oluşturulma-
dığı görülmektedir.

Çalışmanın amacı, bütçenin ik-
tisadi ve bütçe hakkı açısından 
görünümünün 2015 yılı Bütçesi’y-
le değişip değişmediğinin belir-
lenmesidir.  Bu çerçevede çalışma, 
Giriş hariç üç bölümden oluşmak-
tadır. Birinci bölümde, 2015 yılı-
nın bütçesinin iktisadi analizi ya-
pılacaktır. İkinci bölümde ise, bu 
kez analiz bütçe hakkının kullanı-
mı açısından gerçekleştirilecektir. 
Üçüncüsü olan son bölümde ya-
pılan analizlerin sonuçları ortaya 
konacak ve değerlendirilecektir.

I .2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM
 BÜTÇESİ’ NİN İKTİSADİ  
ANALİZİ
Üç yıllık merkezi yönetim büt-

çesi, yasal dayanağını Anayasa ve 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim 

Kontrol Kanunu’nundan almakta-
dır.1 Bütçe hazırlanırken temel alı-
nan belgeler sırasıyla şunlardan 
oluşmaktadır: Orta vadeli Prog-
ram (OVP),Orta Vadeli Mali Plan 
(OVMP), Bütçe Çağrısı ve eki ,Büt-
çe Hazırlama Rehberi, Yatırım Ge-
nelgesi ve eki Yatırım Programı 
Rehberi 

Bu belgelerden en belirleyici 
olanı OVP’dir. Çünkü 2015 yılı büt-
çesi ve izleyen iki yıllık projeksi-
yonları OVP temel alınarak belir-
lenmektedir. 

1-Yeni OVP ( 2015- 2017 )’nin 
Eleştirisel Değerlendirmesi 
Yeni OVP’yi değerlendirmeden 

önce 2006 yılından bu yana uygu-
lanmakta olan OVP’lerle ilgili tes-
pit ettiğimiz sorunları belirtmekte 
yarar vardır. Bunlar şöyle sırala-
nabilir:

n Varsayımların gerçekçi olma-
ması 

n Bir niyet ve temenniler belgesi 
olmanın ötesine geçilememesi

n Temel amaçlarının birbirleriy-
le çelişmesi

n Makroekonomik hedeflerin ıs-
kalanması (tutmaması) 

n Öngörülen düzenlemelerin emek-
çi kesimini dışlayarak sermaye ke-
simlerinin beklentisine göre şe-
killendirilmesi özellikle hedeflerin 
ıskalanması sorunu çok önemlidir. 
Hedeflerin sürekli olarak tutmama-
sı karar alıcılar nezdinde programa 
duyulan güveni(programın kredibi-

1-Merkezi yönetim bütçesi kapsamına şu kuruluşlar 
girmektedir: Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar. 
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Tablo 1:Orta Vadeli Programlardaki Seçilmiş Temel 
Makroekonomik Göstergelerin Seyri (2011-2017)
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litesini) azaltmaktadır.2

n Tespit ettiğimiz bu sorunlar yeni  
OVP ‘de de devam etmektedir. So-
runların niye devam ettiği, her bir 
sorun itibarıyla gerekçesi belirtilerek 
aşağıda ifade edilmektedir.

n Varsayımların gerçekçi olma-
ması: Yabancı sermaye girişleri-
ne dayalı büyümenin devam edece-
ği varsayımı aynen korunmaktadır. 
Ayrıca Merkez Bankası’nın beklenen 
faiz artırımının Türkiye Ekonomisi-
nin üzerindeki etkisinin sınırlı kala-
cağı varsayımı eklenmektedir. Bu iki 
temel varsayım şu anlama gelmek-
tedir. Uluslararası likidite hacminde 
ciddi bir azalma olmayacaktır. Oysa 
tam tersi bir durum söz konusudur. 
Küresel likiditenin daha da daralaca-
ğı bir konjonktüre girilmektedir.3

n Bir niyet ve temenniler belgesi 
olmanın ötesine geçilememesi: Yapı-
sal sorunların çözümüne yönelik so-
mut projelerden ziyade niyet ve te-
menniler yer almaktadır. Örneğin 
yurtiçi tasarrufların artırılması ve 
üretim ve ihracatın ana malın itha-

2-Türkiye’nin ilk OVP’si 2005 yılında hazırlanmış 
olup 2005 sonrası üç yıllık dönemi (2006- 2008) 
kapsamıştır. İlk OVP ile birlikte böylece üç 
yıllık merkezi yönetim bütçesi uygulaması 
başlatılmıştır.  Ekim 2014 ‘de hazırlanan yeni OVP 
(2015-2017)  Türkiye’nin onuncu üç yıllık programı 
olmuştur. Yapılan bir çalışma, OVP’lerin seçilmiş 
makroekonomik göstergeler itibariyle 2006-2010 
dönemi gerçekleşmeleri dikkate alındığında ilk 
altı OVP’ nin her birinde bu seçilmiş hedeflerin 
ıskalandığını göstermektedir. Ayrıntı için bk. 
(Çağlar,2010).Aynı çalışma bir makroekonomik 
gösterge hariç 2011- 2013 dönemi gerçekleşmeleri 
dikkate alınarak tarafımızdan yinelenmiştir. 
Sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. Çalışmamız, 7, 
8 ve 9. OVP’lerin herbirinde seçilmiş hedeflerin 
ilk çalışmada olduğu gibi ıskalandığını ortaya 
koymaktadır. Bu sonuçlar OVP’ lerin kredibilitesini 
önemli ölçüde azaltmaktadır.
3-Yeni OVP sonrasında AB Merkez Bankası’nın 
tahvil alımı yoluyla piyasaları fonlama kararı 
gündeme geldi. Ancak beklentiler, AB Merkez 
Bankası fonlamasının küresel likidite daralmasını 
tersine çevirmeye yetmeyeceği yönündedir. 
Dolayısıyla küresel likiditenin daha da daralacağı 
gerçeği varlığını sürdürmektedir.

latına bağımlılığın azaltılması, Ka-
dın, genç ve engellilerin işgücüne 
katılım ve istihdam oranlarının ar-
tırılması, çalışma hayatında güven-
lik kültürünün yaygınlaştırılma-
sı, yoksul kesimin üretken duruma 
geçirilmesine yönelik olarak sos-
yal yardım ve istihdam bağlantısı-
nın güçlendirilmesi, dolaylı ve do-
laysız vergi dağılımının daha dengeli 
kılınması bir temenniden öteye ge-
çememektedir.

n Temel amaçların birbiriyle çe-
lişmesi: Örneğin  “cari açığı tedri-
ci olarak düşürmek,” büyümeyi 
artırmak “ ve “enflasyon hedefine 
ulaşmak “ amaçları birbiriyle çe-
lişmektedir. Üretim ve ihracatın 
aşamalı ithalatına yüksek oran-
lı bağımlılığın olduğu bir ekono-
mide büyüme hızı yükseldiğinde 
cari açık kaçınılmaz olarak yük-
selecektir. Benzer çelişki cari açık 
enflasyon amaçları için de ge-
çerlidir. Yabancı sermaye girişle-
ri döviz kurunun düşük kalmasına 
neden olur. Bu ise enflasyona ma-
liyetlerden gelen baskıyı sınırlaya-
rak olumlu katkı sunarken cari iş-
lemler açığını artıracaktır.

n Makroekonomik hedeflerin 
ıskalanması: Hedefler gerçekçi be-
lirlenmediği için kaçınılmaz olarak 
ıskalanmaktadır. Hedeflerde iyim-
ser kalınmasında en önemli etken 
varsayımların gerçekçi olmama-
sıdır. Örneğin 2015-2017 arasında 
ekonominin yeniden tarihsel bü-
yüme ortalamalarını yakalaya-
cak şekilde sırasıyla %4,%5 ve %5 
olarak büyüyeceği öngörüsü kü-
resel likiditenin daraldığı ve daha 
da daralacağı bir ortamda gerçek-
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çi görünmemektedir. Ayrıca Tür-
kiye ekonomisini hiç krizden et-
kilenmiyormuş gibi son dört yılın 
OVP’sinde birbiri ardına gelen üç 
yılda büyüme oranlarının sırasıyla 
%4, %5 ve %5 olarak öngörülmesi 
ve öngörülerini tutmamasına rağ-
men, bu üçlü sıralamanın her se-
ferinde korunmuş olması prog-
ramın güvenirliğini büyük ölçüde 
zedelemektedir. Benzer bir durum 
tek farkla, enflasyon öngörülerin 
de de görülmektedir. Son üç yıl-
dır enflasyon öngörüleri sırasıy-
la %5,3, %5 , %5 iken yeni OVP ‘de 

ilk sayı 6,3 olarak revize edilmiştir4. 
Büyüme oranı gibi enflasyon öngö-
rüleri de gerçekçi görünmemektedir. 
Enflasyon öngörüleri iyimser kur tah-
minlerine dayanmaktadır. 2015-2017 
dönem i için öngörülen ortalama do-
lar kuru tahminleri sırasıyla şöyledir: 
2015 yılında 2,28.-TL, 2016 gerçekçi 
görünmemektedir. Enflasyon öngö-
rüleri iyimser kur tahminlerine da-
yanmaktadır. 2015-2017 dönemi için 

4-Nitekim bu hedefler gerçekçi bulunmamış olmalı 
ki, Aralık 2014 başında IMF tarafından yayımlanan IV. 
Madde Konsültasyon Raporu’ nda yeni OVP’nin 2014 
gerçekleşme tahminleri ve 2015 yılı öngörüleri sil baştan 
değiştirilmiştir. Ayrıntısı için bk. (IMF, 2014:28).

Tablo 2: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE BÜYÜKLERİ

TABLO 3: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİNİN GSYH İÇİNDEKİ PAYLARI (%)
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öngörülen ortalama dolar kuru tah-
minleri sırasıyla şöyledir:2015 yılın-
da 2,28.-TL, 2016 yılında 2,37.-TL, 2017 
yılında ise 2,44.-TL. Şu anda bile ku-
run geldiği düzey, 2017 için belirlenen 
ortalamanın üzerindedir. Küresel li-
kiditenin daralacağı bir konjonktür-
de ortalama dolar kuru düzeyinin 
öngörülenlerden daha yüksekte ger-
çekleşeceği çok açıktır. Bu durum-
da TL’nin beklenen değer kaybının 
enflasyon üzerinde yaratacağı ciddi 
baskı nedeniyle enflasyon öngörü-
lerinin gerçekleşme olasılığı çok dü-
şük düzeyde kalacaktır. Benzer şe-
kilde, OVP’nin diğer makroekonomik 

hedefleri (Dolar cinsinden GSYH, GS-
YH’nin yüzdesi olarak işsizlik oranı, 
ihracat vb.) de gerçekçi değildir. Geç-
mişte bu hedeflerde ciddi sapma-
lar olduğu tespit edilmişti. Bu durum 
yüksek bir olasılıkla yeni OVP için de 
geçerli olacaktır.5

n Öngörülen düzenlemelerin emek-
çi kesimi dışlayarak sermaye kesim-
lerinin beklentilerine göre şekillendi-
rilmesi: Geçmiş OVP’lerde olduğu gibi, 
yeni OVP’de de program bütünüy-
le sermaye kesimlerinin beklentileri-
ne göre şekillendirilmektedir. Sadece 

5-Bk. Tablo 1’ de yer alan büyüme ve enflasyon gös-
tergeleri. 

TABLO 4: SEÇİLMİŞ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE 
BÜYÜKLÜKLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLARI (%)
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OVP’lerde değil kaynak tahsisiyle il-
gili her türlü düzenlemede Post Was-
hington Uzlaşması’nın bir gereği ola-
rak sermaye kesimleri gösterilmiştir6.

6-80’li yıllarda Washington Uzlaşması (Konsensüsü) egemendi. 
Uzlaşmanın Washington’la nitelendirilmesinin nedeni, önerilen 
politikaların Washington tabanlı IMF ve Dünya Bankası 
(DB)’nca empoze edilmiş olmasıdır. 80’lerde reel sosyalizmin 
çökmesiyle önem kazanan bu yaklaşımın temel önermesi, 
“iktisadi kalkınmada devletin değil piyasaların merkezi bir rol 
oynamaları gerektiği” şeklindedir. Bu temel önerme çerçevesinde 
geliştirilen politika önerileri arasında öne çıkanlar mali disiplinin 
sağlanması, özelleştirme ve deregülasyon (kuralsızlaştırma) 
olmuştur. Sonuncusu fiyat kontrolleri ve sübvansiyonlar 
ile faiz oranlarındaki üst sınırların kaldırılması ve finansal 
liberalizasyonun sağlanması demek oluyor. Ne var ki, Washington 
Uzlaşması tarzı tipik neoliberal model uygulamaları 90’lı yıllarda 
fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bu model uygulamaları sonucu, 
gelişmekte olan ülkeler krizlere açık hale gelmiştir. Bir kısmı 
doğrudan krize maruz kalırken(Meksika 1994, Asya 1997, Rusya 
1998 ve Brezilya 1999 krizleri), bir diğer kısmı finansal açıdan 
kırılgan bir konuma gelmiştir. Ayrıca aynı dönemde Washington 
Uzlaşısının bir ürünü olan Yapısal Uyum Programları düşük gelirli 
ülkelerde (özellikle Afrika’da) başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 
başarısızlıklar ve bunlara yönelik eleştiriler sonucunda, yeni bir 
kalkınma gündemi 90’ların ortalarından itibaren şekillenmeye 
başlamıştır. Bu yeni yaklaşıma, Post Washington Uzlaşması, 
Yeni Washington Uzlaşması, ya da Genişletilmiş Washington 
Uzlaşması denilmektedir. Bu yeni yaklaşıma göre, devlet 
(hükümet) ve piyasalar ikame değil tamamlayıcılık ilişkisi içinde 
görülmeli, hükümetler piyasaların oluşturulmasına yardım eden 
kurumlar olarak ele alınmalıdır. Yani devletin, mikro aksaklıkları 
düzeltecek, kurumsal önlemleri hayata geçirebilen bir aktör olması 
istenmektedir. Böylece, Washington Uzlaşması’nın deregülasyon 
ve minimal devlete dayalı anlayışından çark edilerek devletin 
yeniden düzenleyici olduğu piyasa dostu devlet anlayışına 
geçilmiştir. Yeni işlevlerle donatılmış bu devletin yeni görev 
alanları ise şunlardan oluşmaktadır: Yönetişimin sağlanması, 
yolsuzlukla mücadele ve yoksullukla mücadeleye yeniden ilginin 
sağlanarak yoksulluğun azaltılması ve yönetilmesi. Burada öne 
çıkan kavram yönetişimdir. Yönetişimin öne çıkarılmasının 
nedeni toplumlardaki sınıf gerçekliğinin örtülmek istenmesidir. 
Yönetişimi modelinin karar mekanizmasında üçlü bir katılımcılık 
söz konusudur. ’Ekonominin siyasetten ayrıştırılması’ gerekçesiyle 
siyasetçiler katılım mekanizmasının dışında tutulmaktadır. 
Üçlü katılımın aktörleri ise şunlardan oluşmaktadır: TÜSİAD, 
TESEV gibi sivil toplum kuruluşları(STK’lar) ,özel sektörün 
bizzat kendi temsilcileri ve bürokratlar. İlki emek cephesinde 
“Sermaye Tabanlı Kuruluşlar “olarak adlandırılmaktadır. Çünkü 
STK’ların büyük bir çoğunluğu sermaye kesiminin katkıları ile 
oluşturulmuş kuruluşlardır ve dolayısıyla sermayeyi temsil 
etmektedir. İkincisi sermayeyi doğrudan temsil etmektedir. 
Üçüncüsü de hükümetlerin neoliberal politika anlayışının bir 
sonucu olarak sermaye çevreleriyle sıkı fıkı olmaları nedeniyle 
sermayenin etki alanı içeresindedir. Nerede bir resmi karar 
alınsa, bir yasal düzenleme çalışmaları yapılsa bu üçlü yapıdan 
oluşan yönetişim modeli geçerli olmaktadır. Ancak bu model, 
emek tabanlı kuruluşların(TMMOB,TTB,TÜRKİŞ,DİSK vb.) çoğu 
kez devre dışı kalması nedeniyle oldukça sorunlu ve iddiaların 
aksine hiç de demokratik değildir. Bu kuruluşlar bu oluşuma ya hiç 
çağrılmamakta ya da gerektiği durumlarda, konuyla doğrudan ilgili 
görülüyorlarsa ‘’paydaş’’ olarak nitelendirilerek çağrılmaktadır. 
İlgili kurumların çağırılıp çağırılmama gereği ise hükümetler 
tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla karar mekanizmasında üç 
koltuğun da sermayeye devredildiği bir yapı söz konusudur. Yani 
geçmişim “tüm iktidar Sovyetlere” sloganındaki gibi tüm iktidar 
sermayeye devredilmektedir. Böylece katılımcılık sahteciliğiyle 
sermaye egemenliğindeki sınıflı toplum meşrulaştırılmaktadır. 
Post Washington Uzlaşması ‘na nasıl gelindiği ve ayrıntısı için bk. 
(Konukman, 2010:47-51),(Yavuz,2007).

Yeni OVP’de geçmiş OVP’ler-
de olduğu gibi, refahın paylaşılma-
sı, gelir dağılımının düzeltilmesi, üc-
retlerin ekonomik büyümeden pay 
alması, insan onuruna yakışır nite-
likli işlerin yaratılması gibi emekçi sı-
nıfların yıllardır mücadelesini yaptı-
ğı konular göz ardı edilmektedir. Bir 
yandan emekçilerin bu haklı taleple-
ri görmezden gelinirken diğer taraf-
tan sermaye çevrelerinin dayattığı 
emek karşıtı düzenlemelerin haya-
ta geçirilmesi çabaları ısrarla sürdü-
rülmektedir.

Emek karşıtı düzenlemeler içer-
mesi nedeniyle yeni OVP adeta bir 
“Emeğe Saldırı” programı niteliğin-
dedir.

Programın anahtar sözcüğü “Re-
kabetçi İşgücü” kavramıdır. İşgü-
cüyle ilgili her türlü düzenleme bu 
kavrama kilitlenmiş durumunda-
dır. Kavram Program’da 17 kez geç-
mektedir.  Rekabetçi işgücü piya-
sasının oluşturulması demek işçiler 
açısından dibe doğru yarış anlamı-
na gelmektedir. İşgücü ne kadar ko-
runaksız hale getirilirse, ne kadar 
iş güvencesinden yoksun bırakılır-
sa rekabet o ölçüde başarılı bir şekil-
de sağlanmış olacaktır. Program’da 
bu rekabeti sağlamaya yönelik dört 
önemli düzenleme öngörülmektedir.

Program’ın “İstihdam Politikala-
rı” bölümünde yer alan bu düzenle-
melerden ilki 239 no’lu tedbirdir. Söz 
konusu tedbirde “Özel istihdam bü-
roları yaygınlaştırılacak ve faali-
yet alanları genişletilecektir.” Denil-
mektedir. Bu düzenlemeyle modern 
kölelik büroları adı verilen özel istih-
dam bürolarına geçici iş ilişkisi (kira-
lık işçilik) kurma hakkı tanınmasıyla 
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bu bürolar yaygınlaştırılacak ve işçi-
leri toplu halde geçici sürelerle kira-
lama esasına dayalı kiralık işçilik ku-
rumsallaşacaktır. Böylece sabit bir 
gelirle düzenli bir işte çalışma ve iş-
yerini seçme olanağı, özgürlüğü or-
tadan kalkacaktır. Diğer bir deyişle 
madencilik işgücü piyasasında ge-
çerli olan “dayılık” sistemi kiralık iş-
çilikle yaygınlaşacaktır.

Bu düzenlemelerden ikincisi 240 
no’lu tedbirdir. İlgili tedbirde “Alt iş-
verenlik uygulaması işçi haklarını 
ve ekonominin rekabet gücünü dik-
kate alacak şekilde gözden geçirile-
cek “ denilmektedir. Burada tam bir 
algı yönetimi yapılmaktadır. Güven-
celi esneklik kavramında olduğu gibi 
esneklik varken iş güvencesinin sağ-
lanması ne kadar olanaksızsa reka-
bet gücü artırılırken işçi haklarının 
korunmasının sağlanması o kadar 
olanaksızdır. Emek aleyhine sonuçlar 
yaratacak düzenlemeler sanki emek-
çilerin lehineymiş gibi bir algı yaratıl-
maktadır. Bu algı yaratılırken toplu-
mun kutsallarına gönderme yapılarak 
gerçekte yapılmak istenenler mas-
kelenmektedir. Örneğimizde mas-
keleme işlevini “işçi haklarını dikka-
te alma” ifadesi yerine getirmektedir. 
Hatırlanacaktır, aynı tür algı yöneti-
mi çevreyi, doğayı tahrip edici bir sürü 
proje (HES’ler, 3. Köprü, 3. Hava alanı, 
tüp geçit vb.) için de geçerli olmuştur. 
“Kamu yararı” kavramı kamuflaj ve 
makyaj malzemesi yapılarak söz ko-
nusu projelerin nemaları yandaş ser-
maye gruplarına aktarılmaktadır. Bu 
düzenlemeyle yapılmak istenen ta-
şeronluk düzeninin daha da sağlam-
laştırılmasıdır. Amaç taşeron çalış-
tırmanın asli bir istihdam biçimine 

dönüştürülmesidir.
Üçüncü düzenleme 243 nolu ted-

birdir. Söz konusu tedbirde “Sosyal ta-
raflarla diyalog içeresinde tüm işçilerin 
faydalanacağı ve bireysel hesaba da-
yanan bir kıdem tazminatı sistemi ge-
liştirilecektir” denilmektedir. Bu dü-
zenlemeyle kıdem tazminatının fona 
devredilmesiyle gasp edilmesi amaç-
lanmaktadır. Düşen birikim oranları ne-
deniyle kıdem tazminatı özel emekçilik 
fonlarını besleyecek bir kaynak olarak 
düşünülmektedir. Fon sistemine geçil-
mesi durumunda hem işten çıkarılmak 
çok daha kolaylaşacak hem de ödene-
cek tazminat miktarı mevcuttan daha 
düşük düzeyde olacaktır.

Son düzenleme 245 no’lu tedbir-
dir. İlgili tedbirde Sanayide yapısal dö-
nüşümü gerçekleştirmek ve işgücü pi-
yasasının niteliğini artırmak amacıyla 
başta araştırma alanında olmak üzere 
yurt dışından nitelikli işgücünün dışar-
dan ithal edilecek nitelikli işgücüyle ter-
biye edilmesi amaçlanmaktadır. Genel-
de mal piyasaları için öngörülen iktisat 
yazınında “terbiyeci (terbiye edici) itha-
lat” diye adlandırılan bu politika işgü-
cü piyasasında taşınmaktadır. Anlaşı-
lan daha önce sınırlı bir alanda denenen 
ithal hekim ve ithal hemşire uygulama-
ları nitelikli işgücünün tüm unsurları-
nı içerecek şekilde genişletilmek isten-
mektedir.

Yukarıda ayrıntısı verilen dört dü-
zenlemenin ilk üçünün işçi sendikaları-
nın yoğun ve sürekli muhalefetine rağ-
men son yıllardaki OVP’lerde yer alması 
ve yeni OVP’ye noktasına virgülüne do-
kunmadan taşınmış olması düşündü-
rücüdür. İşçi sınıfından gelen tepkile-
re rağmen bu düzenlemelerde ısrarcı 
olunması, OVP’nin sosyal taraflarla di-
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yalog kurma iddiasını tümden geçer-
siz kılmaktadır. İşçi sınıfı söz konusu ol-
duğunda diyalog değil monolog ve tek 
taraflı dayatma geçerli olmaktadır. Bu, 
büyük ölçüde Program’ın emeğe ba-
kış açısındaki sakatlıktan kaynaklan-
maktadır. Çünkü Program’a egemen 
olan işletmeci-piyasa kamu yönetimi 
anlayışının bir yansıması olarak işgücü 
maliyet ve rekabet unsuru olarak gö-
rülmektedir. Program’ın “Makroekono-
mik Politikalar” bölümünde yer alan 78 
no’lu tedbirde bu anlayış açık bir şekilde 
sergilenmektedir.  İfade aynen şöyledir: 
“Yurt içi üretimde işgücü, enerji ve ula-
şım gibi alanlarda üretim maliyetlerinin 
düşürülmesine yönelik tedbirler kamu 
mali dengeleri gözetilerek uygulama-
ya konulacaktır.”

2-2015 Yılı Öncesi Bütçe 
Uygulama Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
2015 ve sonraki iki yılın bütçe 

projeksiyonlarından oluşan yeni büt-
çenin, eski bütçelerden farklı olup ol-
madığının belirlenebilmesi için AKP 
iktidarının geçmiş bütçelerinin uy-
gulama sonuçlarını değerlendirmek-
te büyük bir yarar bulunmaktadır 7.

2.1-Bütçe Giderlerine İlişkin 
Uygulama Sonuçları
Değerlendirme, önce ekonomik 

ardından fonksiyonel sınıflandırma 
temelinde yapılacaktır. AKP iktidarı 

7-AKP İktidarının ilk bütçesi, ikinci kez hazırlanmak 
durumunda olan 2003 Yılı Bütçesi’dir. Bilindiği üzere 
2002 Ekim’inde sunulan 2003 Mali Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısı seçimlere gidilmesi nedeniyle kadük olmuştur. 
Bunun üzerine, önce 2003 yılının Ocak- Mart dönemini 
kapsayan geçici bütçeye gidilmiştir. Ardından 2003 Yılı 
Bütçesi bu kez AKP İktidarı tarafından hazırlanarak 
yasalaşmıştır.2003 Geçici Bütçesi ve 2003 Yılı 
Bütçesi’nin ayrıntılı bir değerlendirmesi için bk. 
(Konukman,2004).

döneminde istikrarı ve yabancı ser-
maye girişlerini önceleyen sıkı bir 
maliye politikası izlenmiştir. Bu poli-
tikanın en önemli aracı olan bütçenin 
bu durumda temel kurgusu bütçe gi-
derlerini alabildiğince kısmak, büt-
çe gelirlerini ise artırmak olmuştur. 
Şimdi giderler açısından bu politika-
nın sonuçlarını değerlendirebiliriz.

2.1.1-Ekonomik Sınıflandırmaya 
(Ayrıma) Göre Uygulama Sonuçları
Bütçe üzerinde faiz ipoteği varsa 

bütçe gideri, kamu hizmeti üretimini 
temsil etme niteliğini faizin büyük-
lüğüne bağlı olarak yitirmektedir. Bu 
durumda kamu hizmeti üretiminin 
gerçek boyutunu öğrenebilmek için 
bütçe gideri yerine faiz hariç (dışı) 
bütçe giderleri kaleminin incelen-
mesi gerekmektedir.

Bu kalemin GSYH’ye onarının 
2002-2014 dönemi için gelişimi in-
celendiğinde 2002’deki % 19,4’lük 
düzeyin önce 17,1-18,6 bandına in-
diği daha sonra 21,0-22,6 bandı-
na çıktığı görülmektedir. Bu veriler 
AKP iktidarı döneminde bütçenin 
kamu hizmeti üretiminde tıkandı-
ğını göstermektedir. Üstelik anılan 
dönemde faiz sisteminin GSYH pa-
yında çok büyük düşüş kaydedil-
mesine (dönem başında % 14,8 olan 
bu pay dönem sonunda 2,8’e geri-
lemektedir) rağmen kamu hizmeti 
üretimi açısından bu konuma gelin-
mesi düşündürücüdür. Nüfus artı-
şı dikkate alındığında tablo daha da 
vahimleşmektedir. Çünkü kişi ba-
şına düşen faiz hariç bütçe giderleri 
açısından gelinen düzey 2002’deki 
düzeyin çok gerisinde kalmaktadır.

 Oysa aynı analiz söz konusu ka-



240

lemin bütçe payı açısından yapılsay-
dı tersi sonuçlar çıkacaktı. İlgili kale-
min dönem başındaki payı %56,8 iken 
dönem sonunda %88,8’e yükselmek-
tedir. Bu, dönem başında çok yüksek 
olan faiz ipoteğinin dönem sonunda 
çok düşük düzeylere inmesinin ya-
rattığı bir yanılsamadır. Bu serinin ya-
rattığı izleniminin tersine kamu hiz-
met üretimi artmayıp tıkanmaktadır.

İzleyen bölümde bütçenin ekono-
mik sınıflandırılması temel alınarak 
seçilmiş bütçe giderleri itibariyle bir 
değerlendirme yapılacaktır8.

2.1.1.1-Personel Giderleri
Kamu hizmeti üretimi emek yo-

ğun olduğundan, personel gider-
leri faiz hariç bütçe giderlerinin en 

8-Çalışmada seçilen bütçe gider kalemleri 
dışında  ‘’gizli hizmet gideri’’ olarak adlandırılan 
ve kamuoyunda örtülü ödenek olarak bilinen 
bir bütçe kalemi ayrı bir incelemeyi gerektirecek 
kadar dikkat çekmektedir.5018 sayılı kanunun 
24. maddesi uyarınca tanımlanan gizli hizmet 
gideri ilgili yasa maddesinde kamu faydası ve 
ülke bekası adına yapılan kapalı  savunma (gizli 
savunma) ve kapalı istihbarat (gizli istihbarat) 
hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarı, 
yüksek menfaati, güvenliği, üst düzey sosyal, siyasi 
ve kültürel vaziyetler gibi durumların gerektirdiği 
hallerde hükümet ve bağlı birimleri tarafından 
harcanmak üzere Başbakanlık bütçesi dahilinde 
ayrılan ödeneğe denilmektedir. Gizli hizmet gideri 
bu amaçlar dışında ve başbakanın ailesi ile kişisel 
harcamaları ya da siyasi partilerin propaganda 
çalışmalarında kullanılamamaktadır. Buna karşın 
ödeneğin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından 
yapılacağı, hesapların yönetilme şekli tamamen 
başbakan tarafından belirlenmektedir. AKP 
döneminde bu kalemden yapılan harcamaların 
önceden öngörülemeyeceği gerekçesiyle başlatılan 
“İz ödenek” uygulamasıyla her yıl bütçeye sembolik 
bir gizli hizmet gideri ödeneği konulmaktadır. Ancak 
bu ödenek her yıl, yıl içinde yapılan harcamalarla 
katlanarak artmaktadır. Gizli hizmet gideri, gizli 
hizmet gideri ve barışı destekleme ve koruma 
harekatı giderinden oluşmaktadır.  Önceki 12 yılda 
başbakanların örtülü ödenekten yaptığı toplam 
harcama sadece 442,5 milyon lira olurken AKP 
iktidarı döneminde bu rakam ölçüsüz bir şekilde 
artırılarak 7 milyar 360,3 milyon liraya ulaşmıştır. 
Bu ödeneğin yıllar itibariyle ve yıl içi gelişimi, 
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ağ sayfasında 
(https://portal.muhasebat.gov.tr) yer alan Ekod 
4 sınıflandırmasındaki bütçe gider tablosundan 
izlenilebilmektedir.

önemli kalemlerinden biridir. Kamu 
personeli tarafından kamu hizme-
ti üretilirken personele yapılan öde-
melerin yanı sıra devlet tarafından 
ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna 
(SGK) prim ödemeleri yapılmaktadır. 
Dolayısıyla personel giderlerinin ger-
çek boyutunu belirleyebilmek için 
personel giderlerine bu prim ödeme-
leri eklenmelidir.

Bu kalemin GSYH’ye oranının 
2002-2014 dönemi için gelişimi ince-
lendiğinde 2002’deki %6,3’lük düze-
yin 2003 dışında önce 5,7-5,8 bandı-
na indiği daha sonra 6,6-7,3 bandına 
çıktığı görülmektedir. Bu durum AKP 
iktidarı döneminde kamu hizme-
ti üretiminin neden tıkandığını çok 
açık bir şekilde ortaya koymakta-
dır. Nitekim bu durum, ayırıca söz 
konusu kalemin faiz hariç bütçe gi-
derlerindeki payıyla ilgili serinin ge-
lişimiyle de teyid edilmektedir. Söz 
konusu oran 2009’da dip noktasına 
(%29,3) ulaştıktan sonra ancak dö-
nem sonunda (%32,3) dönem başın-
daki düzeyine (%32,3)  gelebilmiştir. 
Bu, ödenek kesintilerinin yol açtığı 
personel yetersizliği nedeniyle top-
lumun kamu hizmetlerinden yoksun 
kalması anlamına gelmektedir. “Ata-
namayan öğretmenler” gerçeği per-
sonel yetmezliği sorununun eğitim 
hizmet alanına yansımasının bir so-
nucudur9. Ayrıca bu sorun yetmiyor-
muş gibi, yıllardır uygulanmakta olan 
“Kamu çalışanlarının maaşlarına 
enflasyon oranı kadar artış yapılma-
sı) ilkesi 2014 yılında yandaş bir sen-

9-Kamu personel hacmi OECD ve AB ortalamasının çok 
gerisinde kalmaktadır. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, 
adalet gibi birçok kamu hizmeti alanında kamu 
personel sayıları yetersizdir. Bk. (Konukman ve Türeli 
2010:104 ).
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dikayla yapılan ittifak sonucu bağıt-
lanarak TİS’le devre dışı bırakılmıştır10.

Bu veriler, devletin kamu hizmeti 
sunum sürecinde hem hizmet üreti-
mi hem de bu hizmet üretiminin ge-
rektirdiği personel istihdamı açısın-
dan çok büyük bir yetmezliğin içine 

10-Personel giderleri personel sayısı ile maaş ve diğer 
mali özlük unsurlarıyla birlikte belirlenmektedir. 
Bu unsurlardan maaş ayrıştırıldığında son on bir yıl 
içerisinde kamu emekçilerin maaşlarında % 23’ lük bir 
kayıp yaşandığı ortaya konmaktadır. Bk. (KESK, 2014).

düştüğümü göstermektedir.Bu, dev-
letin kamu hizmeti sunum sürecinde 
giderek küçültüldüğü anlamına gel-
mektedir. Devlet bir yandan bu alan-
da küçültülürken öte yandan özel 
sektör gibi üretim yapmaya zorlan-
maktadır. ”Yeni Kamu İşletmeciliği” 
adı verilen model ile devlet girişim-
cilik ruhuyla harekete geçen, piyasa 
ile uyumlu ve müşteri odaklı kamu 
hizmeti üretiminin hem de kamu 

TABLO 6B: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GSYH’YE ORANLARI (%)

TABLO 6C: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ 
PAYLARI (%)

TABLO 6A: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ (MİLYON TL)
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hizmeti üretiminde rol alan kamu 
emekçilerinin piyasa ilişkileri içi-
ne çekilmesi yönündeki girişim ve 
uygumalar tüm hızıyla sürmek-
tedir. Bir yandan kamu hizmet-
leri müşteri konumuna getirilmiş 
yurttaşların satın alma güçleri öl-
çüsünde yararlanabilecekleri (pa-
rayı veren düdüğü çalar özdeyişini 
çağrıştıran “kullanan öder” ilkesi 
gereği ) bir piyasa malına dönüştü-
rülürken diğer taraftan kamu per-
sonel rejimi bu dönüşüme uygun 
ve uyumlu çalışır hale getirilmek-
tedir.11

Kamu personel rejiminde ger-
çekleştirmeye çalışılan dönüşüm, 
kamu personelini koruyucu her-
hangi bir düzenlemenin olmadı-
ğı  “esnek ve tamamen güvencesiz 
“bir istihdam biçimi oluşturma-
yı hedeflemektedir. Bu çerçevede 
önce 13 Şubat 2011 tarihli 6111 sayı-
lı Torba yasası ile 657   sayılı DMK’ 
da yapılan önemli değişikliklerle iş 
güvencesinin kaldırılmasını kolay-

11-’Yeni kamu işletmeciliği’’ yazında ‘’yeni kamu 
yönetimi’’, ’’piyasa temelli kamu yönetimi’’, 
’’girişimci kamu yönetimi’’ ve ‘’işletmecilik’’ olarak 
da adlandırılmaktadır. Bu modelin ortaya çıkışı ve 
uygulanmasının ayrıntılı bir analizi için bk.(Çevik 
ve diğerleri,2008:30-46). Aslında bu model Post-
Washington Uzlaşması’nın bir ürünüdür.6 nolu dipnotta 
belirtildiği gibi, 2000’li yıllarda Post-Washington 
Uzlaşması’yla çağırılan devlet kalkınma iktisadının 
ilk dönemine damgasını vuran anlayıştaki gibi makro 
ölçekte dönüştürücü-lokomotif bir işleve sahip 
değildir. Burada devletin yeniden geri getirilmesi, 
devletin piyasaları desteklemesi nedeniyle yeniden 
meşrulaştırılmasının yanı sıra piyasa mekanizmaları 
ve piyasalara yönelik varsayımlar dolayımında yeniden 
keşfedilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre devlet, 
etkinlik, rekabet ve taşeronluk gibi eskiden piyasa için 
tanımlanan kavramlarla birlikte anılır hale gelmiştir. 
Hükümetler artık eğitim ve sağlık gibi kamusal 
alanların da piyasalaştırılmasını ve yurttaşların müşteri 
veya paydaş olarak algılanmasını teşvik etmektedirler. 
İşte, yeni kamu işletmeciliği modeli bu hedefleri 
gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıntısı 
için bk. (Konukman, 2012:51).

laştıran düzenlemelere gidilmiştir.12  
Ardından 2011 seçimlerinden sonra 
seçim öncesi çıkanları yetki kanu-
nuna dayanılarak getirilen KHK’ler 
arasında yer alan 375 sayılı KHK’yle 
merkezde görece yüksek ücretli fa-
kat güvencesiz çalışmayı esas alan 
bir istihdam yapısı hedeflenerek es-
nekleştirmenin önü açılmıştır.13  Bir 

12-Bu düzenlemelerin değerlendirildiği bir çalışmada 
düzenlemelerle tüm kamu emekçilerine tıpkı 
işçilerde olduğu gibi esnek, kuralsız, güvencesiz, 
performansa dayalı ve köleleştirici çalışma koşullarının 
dayatılacağı ileri sürülmektedir. Ayrıntısı için bk. 
(Eğitimsen,2014;Aydoğanoğlu,2013).
13-Yeni kamu işletmeciliği modeli benimseniyorsa, 
bunun kaçınılmaz sonucu olarak kamu personel 
rejiminin de değişeceği, dönüşeceği açıktır. Bu değişim 
düzenlemelerden de görülüyor ki kamu emekçileri 
üzerinde tahrip edici etkiler yaratacaktır. Bu etkileri iki 
başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi, kamu 
emekçilerinin kamu işletmelerindeki görevlerinin 
adeta bir tezgâhtarlık rolüne indirgenmesidir. İkincisi 
ise kamu emekçilerinin çalışma koşullarının daha 
da geriletilmesi yönündedir. Bir ticarethaneye 
dönüştürülen kamu işletmelerinde hedef kar elde 
etmektir. Daha fazla kar için mümkün olduğu kadar 
personel maliyetlerinin aşağı çekilmesini ihtiyaç olarak 
ortaya koyar. Personel maliyetlerini aşağı çekmede 
ise post-fordist sermaye birikim modelin işgücü 
piyasasına yönelik yeni düzenlemelerini devreye 
sokmaktadır. Bunlar sırasıyla,
(1) Standart istihdam biçiminin tasfiye edilerek mekan-
çevre istihdamı olarak ayrıştırılması;
(2) Ücretlerin farklılaştırılması, çalışma sürelerinin 
esnekleştirilmesi (uzun süreli çalıştırma-güvencesiz 
çalışma).İkinci maddede yer alan ilk düzenleme, 
çalışanlar arasında ücret farkı yaratarak özellikle 
merkez dışında çalışanların ücretlerini düşürmeyi 
amaçlamaktadır. Esnekleştirmeyi kapsayan ikinci 
düzenleme ise merkezde görece yüksek ücretli, 
fakat güvencesiz çalışmayı esas alan bir yapıyı 
hedeflemektedir.  Tüm bu hedefler hem Bakanlık 
teşkilat yapısını değiştiren KHK’lerde, hem de “eşit 
işe eşit ücret” KHK’sinde açık bir şekilde ifade 
edilmektedir. Bu yeni düzenlemelerle birlikte bütün 
bakanlıklarda uzmanlaşma kaçınılmaz hale geliyor. 
Uzmanların merkez teşkilatlarında çalışanların 
657 yerine 375 sayılı KHK’ye tabi olarak istihdam 
edilmesi zorunlu kılınıyor. Böylece kamu çalışanları 
arasında merkezde çalışan uzmanlar ve “diğerleri” 
diye bir ayrım yaratılmış olunuyor. Bu ayrımla birlikte 
ücrette farklılaşma da kaçınılmaz hale geliyor. İşin 
ironik tarafı, bu farklılaştırmanın “eşit işe eşit ücret” 
KHK’si ile gerçekleştiriliyor olması.  Burada eşitlik, 
aynı işi yapanların değil, aynı unvandakilerin aynı 
ücreti almasının sağlanmasıdır. Bu KHK ile merkezde 
istihdam edilen uzmanların ücretlerinin eşitlenmesi ve 
arttırılmasıdır. Diğer bir ifade ile merkezdeki uzmanların 
ücretleri eşitlenip arttırılacaktır. Böylece kendisini 
bütün kamu emekçilerinin üzerinde gören ‘yüksek-
ücretli’, ‘ayrıcalıklı’ bir ‘yönetici’ eliti yaratılmaktadır.
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yandan bu KHK’lerle işgücü piyasa-
sının kamu ayağında büyük bir me-
safe kat edilerek esnekleştirilmesi 
öte yandan seçim sonrası getirilen 
diğer KHK’lerle kamu hizmetlerinin 
ticarileştirilmesi sürecinin hukuki 
boyutu ve alt yapısı tamamlanmış-
tır14.AKP iktidarı döneminde kamu 
istihdamının esnekleştirilmesinde 
sözleşmeli personel, performansa 
dayalı ücret, döner sermaye uygula-
maları, hizmet alımları (taşeronlaş-
tırma yoluyla memurlar eliyle gö-
rülen kamu hizmetlerinin hizmet 
alımına konu edilerek özelleştiril-
mesi) vb. uygulamalarla bugüne ka-
dar bir hayli mesafe kat edilmiştir. 
Bu yeni düzenlemelerle süreç daha 
da hızlanacaktır.

Kamuda istihdamın esnekleşti-

14-Bu KHK’lerle yeni kamu işletmeciliği süreci 
başlamıştır.  Bundan sonra kamuda hizmet üretimi 
piyasa ekonomisi koşullarında göre belirlenecektir. 
Bürokratik yapıyla bağları koparılmış, pazar 
koşullarına göre çalışan, rekabetçi bir kamu 
yönetimi oluşturulmaktadır. Yeni kamu hizmet 
birimleri özel bir işletme gibi konuma getirilecek, 
bu yeni yaklaşımın anahtar öğesi ise merkezi 
hükümetin işlevlerinin işletme gibi çalışan idari 
birimlere devredilmesi ve özel sektörün uyguladığı 
yöntemlerin kamu yönetiminde uygulanması 
olacaktır.  Örneğin Kamu Hastane Birlikleri bu 
modelin tipik bir örneğini teşkil etmektedir.
Bu değişim, kamu yönetiminin rekabetçi-serbest 
piyasa ortamında bir işletme gibi kar amaçlı çalışması 
ve etkinliklerinde kar elde etmeyi kamu yararının 
üzerinde tutması anlamına gelmektedir. Gerek Milli 
Eğitim Bakanlığı, gerekse de Sağlık Bakanlığı’nın 
teşkilat yapısını değiştiren KHK’lerde piyasanın ihtiyaç 
hissettiği rekabet edebilir koşulların yaratılması için 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin üretileceği açık bir 
şekilde ifade edilmektedir. Öte yandan bu KHK’lerle 
tüm bakanlıkların yapısının yeniden değiştirilmesi 
ve yapılandırılması, hükümete kadrolaşma açısından 
büyük fırsatlar sunmuştur. Hükümet, eski pozisyonlar 
lağvedildiği için tüm pozisyonlara kendi yandaşlarını 
atama hakkına kavuşmuştur. Böylece mahkeme 
kararıyla göreve yeniden dönmek isteyenlerin hukuki 
gerekçeleri de ortadan kaldırılıyor. Ayrıca kadrolaşmada 
önemli bir hukuki engel olan ‘yeni personel istihdam 
ederken yapılan sözlü sınavları kayıt altına alma’ 
koşulu (hükümetin yargıda en çok başını ağrıtan bir 
sorundur) bu KHK’lerle kaldırılıyor. Böylece bir yandan 
kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi sağlanırken, diğer 
bir yandan ise devletin AKP’lileştirilmesi başarıyla 
tamamlanmış olunuyor.

rilmesinin son aşaması, 657’ye tabi 
istihdamın tümüyle tasfiye edilmesi 
olacaktır. Önce “belirli süreli sözleş-
meli çalışma” esas hale getirilecek 
ve devlet memurluğu güvencesi çok 
küçük bir kesim için (polis, asker, 
savcı, hakim  vb.) geçerli olacaktır. 
Sonrasında kadrolu çalışma uygula-
ması adım adım tasfiye edilecektir. 
Sözleşmeli personel, performansa 
dayalı ücret, döner sermaye, hizmet 
alımları vb. uygulamalarla bugüne 
kadar bir hayli mesafe kat edilen bu 
süreç tamamlandığında yeni kamu 
işletmeciliği modeli tümüyle tesis 
edilmiş olacaktır. Böylece kamu ça-
lışanı işletmesine ne kadar kazan-
dırırsa o kadar kazanacak ve ücret 
alacaktır; kazanmadığında ise tas-
fiye edilecektir. Çünkü artık bu mo-
delde 657’nin iş güvencesi söz konu-
su olmayacaktır.15

15-Bu yeni modelin tahrip edici etkileri sadece 
kamu çalışanlarıyla sınırlı değildir. Model, kamu 
hizmetinden yararlanacak olanları da olumsuz 
etkilemektedir. Bu modelle birlikte her şeyden 
önce kamu hizmetlerinin niteliği değişmekte, 
işin özü itibariyle ‘kamu hizmeti” kavramı tarihe 
karışmaktadır. Çünkü kamu hizmeti denildiğinde 
kamunun yurttaşlarına sunmakla yükümlü olduğu 
hizmetlerin bütününden bahsedilir. Kamunun görevi 
yurttaşlarından topladığı vergiyi kamu hizmeti 
olarak yurttaşın kendisine geri döndürmesidir. 
Kamu bunu yaparken tüm yurttaşların eşit 
erişebileceği nitelikte kamu hizmeti üretme 
sorumluluğunu taşımak durumundadır. 
Bu yeni modelle birlikte böyle bir kamu hizmeti 
üretimi anlayışı artık ortadan kalkmaktadır. Çünkü 
kamu hizmeti bir hak olarak tarif edilmemekte, 
alınıp-satılabilinen bir metaya dönüştürülmektedir. 
Bunun adı kamu hizmetlerinin fiyatlandırılarak 
ticarileştirilmesidir. Çok açıktır ki böyle bir ortamda 
vergi almanın meşruiyeti de ortadan kalkmaktadır. 
Çünkü bu durumda vergi ödeme, bedeli ödenmiş kamu 
hizmeti için ikinci defa bir ödeme yapma anlamına 
gelmektedir. Ne yazık ki, yurttaş kamu hizmetini hem 
parayla satın alacak, hem de vergi vermiş olacaktır. 
Artık önümüzdeki süreci “paran kadar hizmet” olarak 
tanımlamak kaçınılmazdır.  Çünkü bu yeni modelde 
kamu hizmeti üretiminin muhatabı olması gereken 
yurttaş, müşteri konumuna getirilmiştir. Yeni modelde 
güvensizleştirilecek olan sadece kamu çalışanlarının 
çalışma koşulları değil, toplumsal hayatın kendisi ve 
geleceğimizdir.
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Kamu hizmetlerinin ticarileştiril-
mesi sürecinin tamamlanmasına yö-
nelik tüm bu girişimler, AKP iktida-
rınca kamuoyuna “dönüşüm” başlığı 
altında (sağlıkta dönüşüm, eğitimde 
4+4+4 dönüşümü, kentsel dönüşüm 
vb.) sunulmaktadır. Emek düşma-
nı uygulamaların emeğin dünyası-
nı savunan sol ideolojinin kavramla-
rıyla paketlenerek sunulması ciddi 
bir ironidir. Sağlık hakkına, eğitim, 
çalışma ve konut hakkına yapılan 
saldırılar, söz konusu haklarda ile-
rici bir değişimin gerçekleşeceğini 
ima eden “dönüşüm” kavramı altın-

da sürdürülmektedir. Aynı “ileri de-
mokrasi” ironisinde olduğu gibi…

Başta bu dönüşümler olmak 
üzere, emek karşıtı neoliberal po-
litikalara karşı emek ve demokra-
si güçleriyle ortaklaştırılan müca-
dele hattında ön saflarda yer alan 
mücadele örgütlerine yönelik işlev-
sizleştirme ve sindirmeye yönelik 
operasyonların zamanlaması tesa-
düf değildir. Nasıl ki KESK’e düzen-
lenen sayısız operasyon ve kara-
lama kampanyaların ardından 657 
sayılı DMK’ ya ilişkin yeni düzenle-
me gündeme getirildiyse, diğer mü-

TABLO 8: SEÇİLMİŞ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 
BÜTÇE ve FAİZ HARİÇ BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLARI (2015- 2017)

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ’NİN İKTİSADİ VE BÜTÇE HAKKI AÇISINDAN ANALİZİ

TABLO 7: SEÇİLMİŞ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 

GSYH İÇİNDEKİ PAYLARI (%) (2015- 2017)* 
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TABLO 9:SEÇİLMİŞ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 
EKONOMİK DAĞILIMI (2015- 2017)* (BİN TL)

cadele örgütlerine karşı da sürdürü-
len saldırıların ardında yeni büyük 
dönüşümler yer almaktadır.

Keza TMMOB ve TTB, kamu hiz-

metlerinde ticarileştirme sürecini 
tamamlamayı öngören son KHK’lar-
la yeniden yapılandırılıp işlevsiz-
leştirilmeye ve yok edilmeye ça-

TABLO 11: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 
FONKSİYONEL DAĞILIMI (2015 - 2017)* (Bin TL)

TABLO 10: EKONOMİK DAĞILIMA GÖRE SEÇİLMİŞ MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN GSYH İÇİNDEKİ PAYLARI (%)
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lışılmasının arka planı bu şekilde 
okunmalıdır. Böylece son KHK’lar-
la bir taşla iki kuş vurulması hedefi 
de söz konusudur. Bir yandan kamu 
hizmetlerinin ticarileştirme sürecine 
yol verilirken, diğer bir yandan da bu 
sürece engel olacak mücadele ör-
gütlerinin tasfiye edilmesi amaç-
lanmaktadır. Nitekim TMMOB’nin 
işlevsizleştirilmesine dönük somut 
bir adım atılmıştır. 9 Temmuz 2013 
Salı gecesi Meclis Genel Kurulu’na 
getirilen korsan bir önerge ve içtü-
züğe aykırı bir görüşme yöntemiy-
le TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan 
yasa değişikliği Torba Yasa içinde 
geçirilmiştir. Böylece AKP iktida-
rı Gezi direnişinin iktidar üzerinde 
yarattığı sarsıntının bir faturasını da 
TMMOB’ye çıkartmıştır.

AKP iktidarının bu gece yarı-
sı operasyonuyla kentler üzerindeki 
kirli emellerine, rant oyunlarına en-
gel olarak gördüğü TMMOB’yi ber-
taraf ederek kendine “dikensiz gül 
bahçesi” yaratmak istemektedir.16 
Tıpkı Kamuda personel rejimi deği-
şikliği ve kamu hizmetlerinin ticari-
leştirilmesinde KESK’e dönük saldı-
rılarını sürdürdüğü gibi.17

2.1.1.2-Yatırım Giderleri
Sermaye giderleri ve sermaye 

transferleri toplamından oluşan ya-

16-Bu endişelerin dile getirildiği ve bizim de katkıda 
bulunduğumuz bir çalışma için bk.( KESK, 2013:13-16).
17-Nitekim bu çaba bugün de sürmektedir. ‘’İmar 
Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı’’ ında yer alan düzenlemelerle 6235 
sayılı TMMOB Yasası’nda kapsamlı değişiklikler 
öngörülmektedir. Bu değişikliklerle TMMOB yapısı bir 
yandan tahrip edilirken öte yandan serbest müşavirlik 
(SMM) hizmetleri ve mesleki denetim bitirilmeye 
çalışılmaktadır.

tırım giderleri kamu hizmeti üretim 
kapasitesini artıran en önemli bütçe 
kalemidir. Bu kalem bu yönüyle hem 
mevcut hem de gelecek kuşakların 
yaşam standartlarını yükseltecek 
kamu hizmeti üretimine önemli bir 
katkı sağlamaktadır.

Yatırım giderlerinin GSYH’ye ora-
nının 2002-2014 dönemi için gelişi-
mi incelendiğinde 2002’deki %2,2’lik 
düzeyin önce 1,6-2,1 bandığına indi-
ği daha sonra 2,2-3,1 bandına çık-
tığı görülmektedir. Yatırım payın-
da son yıllarda gerçekleşen küçük 
artışlara İşsizlik Fonu’nun faiz ge-
lirlerinin yatırımlara tahsis edil-
mek üzere bütçeye aktarılmasının 
önemli bir katkısı olmuştur. Yatırım 
payının küçük bir düzeyde seyret-
mesi, yatırım vizyonundan yoksun 
bütçe görüntüsünün AKP iktida-
rı döneminde de devam ettiğini gös-
termektedir. Ancak söz konusu ka-
lemin faiz hariç bütçe giderlerindeki 
payıyla ilgili serinin gelişimi incelen-
diğinde de tersi bir durumun geçerli 
olduğu izlenimi doğmaktadır. Çünkü 
dönem başında söz konusu kalemin 
düzeyi % 11,6’dan dönem sonunda % 
14’e yükselmektedir. Ancak bu izle-
nim yanıltıcıdır. Nüfus artışı dikkate 
alındığında kişi başına düşen yatı-
rım giderleri açısından gelinen dü-
zey dönem başındaki düzeyin geri-
sinde kalmaktadır.

Kamunun üstlenmesi gerekti-
ği altyapı hizmetlerinden süratli bir 
şekilde çekilmesinin gerisinde ya-
tan neden kamu- özel işbirliği(or-
taklığı) KÖİ modelinin devreye so-
kulmuş olmasıdır. Yap- işlet-devret 
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TABLO 12: FONKSİYONEL DAĞILIMA GÖRE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN GSYH 
İÇİNDEKİ PAYLARI (%)*

TABLO 14:MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ BÜYÜKLÜKLERİNİN GSYH İÇİNDEKİ PAYLARI (%)

TABLO 13A:MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ BÜYÜKLÜKLERİ (Milyar TL)

TABLO 13B:MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ 
PAYLARI (%)

TABLO 13C:MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ BÜYÜKLÜKLERİNİN GSYH İÇİNDEKİ
 PAYLARI (%)



248

(YİD),yap işlet (Yİ), yap-kirala-dev-
ret (YKD) ve işletme hakkı dev-
ri (İHD)olmak üzere dört temel KÖİ 
modeli uygulanmaktadır.18 Bu mo-
deller ilk olarak enerji ve ulaştırma 
alanlarında uygulamaya konulmuş 
daha sonra AKP iktidarı dönemin-
de eğitimi ve sağlığı da kapsayarak 
giderek yaygınlaşmıştır.2013 yılın-
da modeli düzenleyen 3556 sayılı Ya-
sa’nın kapsam maddesi   genişletile-
rek kongre merkezi, kültür ve turizm 
yatırımları ticari bina ve tesisler, spor 
tesisleri, yurtlar, tema parklar, ba-
lıkçı barınakları, silo ve depo tesis-
leri, jeotermal ve atık ısıya dayalı te-
sisler ve ısıtma sistemleri, teleferik 
ve telesiyej tesislerinin de KÖİ mode-
liyle gerçekleştirilmesine olanak ta-
nınmıştır. Ayrıca 2013 yılında yapılan 
bir düzenlemeyle belirli büyüklükte 
ki bu tür yatırımlar kapsamında ya-
pılan borçlanmaya hazine garantisi 
getirilmiştir. Daha sonra yapılan bir 

18-Kamu hizmetlerindeki özelleştirme uygulamalarına 
dönük eleştirilerin ve karşı çıkışların yoğunlaşması 
üzerine kamu (devlet) özel karşıtlığı yerine ‘ortaklığının’ 
öne çıkarıldığı yeni bir kamu işletme modeli 
oluşturulmaya başlanmıştır. KÖİ olarak adlandırılan 
bu yeni modelin yeni kamu işletmeciliği modelinden 
farkı, özel sektörün işletmeye ortak edilmesidir. Bu 
yeni yapı, örgütlenmesinde ve yürütülmesinde özel 
bir şirketin birbirinden farklı işlevleri bir bütün halinde 
üstlenerek sürece dahil edildiği, yönetim ilişkilerinin 
uzun süreli sözleşmeler temelinde kurulduğu bir model 
olarak tanımlanmaktadır. Bu model daha çok ‘pazar 
alanı’ ve ‘müşteri’ portföyü geniş olan sağlık, eğitim vb 
kamusal hizmetlerde yaygınlaşmaktadır. Nitekim yeni 
OVP’de bu iki alan, öncelik verilecek sektörler arasında 
yer almaktadır. Bu modelde kamuya ait arazi üzerinde 
“ortak girişim” şeklinde özel bir şirket ya da sermaye 
grubu sağlık ya da eğitim kampüsleri inşa etmekte, 
söz konusu şirket sağlıkta ya da eğitimde bir taraftan 
her türlü altyapı ve donanımı sağlarken, diğer taraftan 
oluşacak ticari alanların (temizlik, yemekhane, kantin, 
otopark, alışveriş, güvenlik vb.) işletme hakkını elde 
etmektedir. Burada kamu bütün bu işleri üstlenecek 
olan özel şirkete 49 yıla kadar yapılacak sözleşme 
süresi içinde kira bedeli ödeyecektir. Sağlık ve eğitim 
hizmetleri kamu tarafından üretilecektir. Ancak 
dünyadaki kimi örneklerde çekirdek hizmet olarak 
tanımlanan bu tür kamu hizmetlerinin üretiminin de 
özel şirketlere bırakılması söz konusu olabilmektedir.

değişiklikle Hazine garantisinin kap-
samına finansman türevleri de eklen-
miştir.

Bu modelle yapılan yatırımların bir-
çok sakıncası bulunmaktadır. İlki yatı-
rımın bütçe hakkına aykırı olarak büt-
çe dışına çıkarılmasıdır ( Bu konu bütçe 
hakkı açısından analiz bölümünde daha 
ayrıntılı ele alınacaktır). İkincisi bu yatı-
rımlar kapsamında yapılan borçlanma-
ların hazine garantisi kapsamına alın-
mamasıyla geleceğe yönelik bir koşullu 
yükümlülük yaratılmış olmasıdır. İşlet-
me veya kira süresi içerisinde garantiyi 
gerektiren koşulların oluşması halinde 
özel sektör dış borcu Hazine üstlene-
cektir. Böyle bir durumun Hazine’nin 
borçlanama riski ve ülkenin kredi notu 
üzerinde ciddi olumsuzluklar yarata-
cağı çok açıktır. Üçüncüsü, yatırımların 
gerçekleşmesi sonrasında kamu hiz-
meti üretiminin hızla yaygınlaşan ta-
şeronlar eliyle gerçekleştirilecek olma-
sıdır. Böylece güvencesiz bir çalışma 
biçimi olan taşeron istihdamı temel 
kamu hizmeti alanlarında daha da yay-
gınlaşacaktır. Sonuncu sakınca ise özel 
sektörün kalkınmayı tetikleyecek ima-
lat sanayi sektörlerinde yatırım yapma-
sı gerekirken kamu alt yapı yatırımla-
rına yönlendirilmeksizin uzun dönem 
kalkınma potansiyelini zayıflatacak ol-
masıdır. Oysa aslolan özel sektörün ye-
niden imalat sanayi sektörlerine yönel-
mesi kamunun ise kendine ait görevine 
dönerek alt yapı yatırımlarını bütçe ola-
nakları içerisinde gerçekleştirmesidir. 
Ancak ilginçtir, yeni OVP buna olanak 
tanımamaktadır. Çünkü Kamuya yatı-
rım için özel sektör tarafından gerçek-
leştirilmeyecek ekonomik ve sosyal 
alt yapı alanları bırakılmaktadır.
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2.1.1.3-Cari Transferler
Cari transferler kalemi başlığı al-

tında iki önemli transfer kalemi bu-
lunmaktadır; SGK’ya transferler ve 
tarımsal destekleme giderleri.

2.1.1.3.1-SGK’ya Transferler 
Bu kalemin hem GSYH’ye ora-

nı hem de faiz hariç giderler içinde-
ki payı dönem sonunda dönem ba-
şındaki düzeylerini aşmaktadır. 
İlgili oranlar dönem başında sırasıy-
la % 3,2 ve 16,5 iken bu rakamlar dö-
nem sonunda 4,5 ve 20,2’ye yüksel-
mektedir. Tutar ve GSYH payları için 
tablo 1 ve 2 , faiz hariç bütçe payı için 
Tablo 3, Bu durum , tüm reform söy-
lemlerine rağmen sosyal sigortalar 
sistemi aktüeryal  dengesinin iyileş-
tirilemediğini göstermektedir. Sos-
yal güvenlik sisteminin açık vermesi 
sonucu devam etmektedir. Bu büyük 
ölçüde büyüme ile istihdam arasın-
daki ilişkinin zayıflamasından kay-
naklanmaktadır. 2001 krizini izleyen 
dönemde ulaşılan yaklaşık büyüme 
hızlarına rağmen istihdam artışı sı-
nırlı düzeyde kalmıştır.19 İstihdam ar-
tışı yeterli düzeyde olmayınca aktif 
sigortalı sayısı da yeterince artma-
mıştır. Pasif sigortalı sayısı hızla ar-
tarken aktif sigortalı sayısının ye-
terince artmamış olması aktüeryal 
dengeye beklenen katkının sınırlı 
düzeyde kalmasına neden olmuştur. 
Aktüeryal dengeye katkının sınırlı 

19-Nitekim istihdamın büyüme esnekliği kriz yılı 
2001 dışında bırakıldığında 2000 öncesi döneme göre 
AKP iktidarı döneminde oldukça düşük çıkmaktadır. 
Yazında bu tür büyüme sürecine “ istihdamsız büyüme 
“ denilmektedir. Bu konuda yapılmış iki çalışma için 
bk.(Konukman ve diğerleri,2009: 29-31),(Konukman ve 
Türeli, 2010:102-104). Ancak ilginçtir,hesaplama2008- 
2014 dönemi için yapıldığında esneklik 1’ in üzerinde 
çıkmaktadır. Genel eğilime ters olan bu sonuç istihdam 
verilerinin güvenirliğine gölge düşürmektedir.

düzeyde kalmasının bir diğer nedeni, 
kayıt dışı istihdam artışının bekleni-
lenin gerisinde kalmış olmasıdır. Bu 
nedenledir ki, bütçeden SGK’ya ya-
pılan transfer ödemesi giderek yük-
selmiştir. 

2.1.1.3.2-Tarımsal 
Destekleme Ödemeleri
2006 tarih ve 5488 sayılı Yasa’nın 

21.maddesine göre tarımsal destek 
ödemelerinin GSYH’deki payı en az 
%1 olacağı hükme bağlanmış olma-
sına rağmen 2006 yılı sonrasında 
bu hükme uyulmamıştır. 2006 öte-
sinde % 0,5- 0,6 bandında olan oran 
sonrasında 2007 yılı hariç (%0,7) bu 
banda takılıp kalmıştır. (tutar için 
Tablo 1,GSYH payı için Tablo 2). Ta-
rımsal destekleme ödemelerinin 
faiz hariç bütçe giderleri içindeki 
payı incelendiğinde ironik bir du-
rum ortaya çıkmaktadır. Söz ko-
nusu oran 2006 yılında zirve (%3,6) 
yaptıktan sonra 2007’de zirvede 
kalıp sonrasında giderek gerileye-
rek dönem sonunda (%2,4) dönem 
başındaki düzeyin (%2,8) gerisi-
ne düşmektedir. Bu veriler tarımsal 
desteklemelere ayrılan ödeneklerin 
kırsal kalkınmanın gerektirdiği dü-
zeyin çok gerisinde kaldığını gös-
termektedir.

  
2.1.2-Fonksiyonel 
Sınıflandırmaya Göre  
Uygulama Sonuçları    
2006 yılında fonksiyonel sınıflan-

dırmaya olanak veren Analitik Büt-
çe Uygulamasına geçilmesine rağ-
men aradan geçen 8 yılda istenilen 
formatta henüz bu veriler üretilme-
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mektedir. Çünkü fonksiyonel sınıf-
landırmada kodlanan kamu hizmet-
leri (savunma, eğitim ve sağlık vb) 
ekonomik sınıflandırmadaki harca-
maların (personel giderleri, mal ve 
hizmet alım giderleri, sermaye gider-
leri vb .) toplamı olarak değerlendiril-
mektedir. Dolayısıyla bu veriler, 2006 
yılı öncesinde geçerli olan idari sınıf-
landırma temelinde verilen bütçe gi-
derlerinden pek fazla farklılaşma-
mıştır.

Bu yeni sınıflandırma dikka-
te alınarak ilgili hizmet kalemlerinin 
GSYH içindeki payları incelendiğinde, 
dönem sonunda gelinen düzeylerin 
sınıflandırmanın uygulamaya konul-
duğu2006 yılına göre ciddi bir şekilde 
azaldığı kalem genel kamu hizmet-
leri arttığı kalem ise sosyal güvenlik 
ve sosyal yardım hizmetleri olmak-
tadır. Diğer kalemlerde ise bir kıs-
mında ufak artış  ve azalışlar olurken 
(örneğin sağlıkta azalış, eğitimde  ar-
tış), çevre koruma hizmetlerinin payı 
dönem boyunca sıfır düzeyinde kal-
mıştır. Bu sonuçlar birlikte değerlen-
dirildiğinde, genel kamu hizmetle-
rinde bir erozyon yaşandığı,  devletin 
sosyal devletin giderek uzaklaştı-
ğı ve bir sadaka devlete dönüştüğü 
açık bir şekilde ortaya çıkarmakta-
dır20. Burada dikkat çeken nokta , iç 
ve dış güvenliğe (savunma ile kamu 
düzeni güvenlik hizmetleri  toplamı )
ayrılan bütçe payının (%3,1) eğitimin 
payına (%4) yaklaşmış olmasıdır.

Savunma Sanayi Fonu’ndan sa-
vunma hizmetlerine ayrılan kaynak 

20-Eğitim ve sağlığın dönem sonunda geldikleri 
düzey sırasıyla % 4 ve 11’dir.Bu paylar OECD ve AB 
ortalamalarının çok gerisinde kalmaktadır. Ayrıca 
belirtmek gerekir ki sağlığa yapılan harcamalar ağırlıklı 
olarak önleyici sağlıktan ziyade tedavi edici niteliktedir.

hesaba katıldığında (yüksek olduğu 
tahmin edilmekte ancak boyutu bi-
linmemektedir) ilgili kalemin bütçe 
payının eğitimin payını bir hayli geçe-
ceği çok açıktır. İlgili hizmet kalemle-
rinin bütçe içindeki payları incelendi-
ğinde yukarıda ulaşılan sonuçlar bir 
kez daha teyit edilmektedir. 

2.2- Bütçe Gelirlerine İlişkin 
Uygulama Sonuçları
Bütçe giderlerinin nasıl kısılmaya 

çalışıldığı önceki bölümde ayrıntısıy-
la açıklanmış ve değerlendirilmişti. 
Daha önce de ifade edildiği üze-
re, bütçe kurgusunun gelir ayağın-
da sürekli artışalar hedeflenmiştir. 
Şimdi artık bütçe gelirlerinin gelişi-
mini inceleyebiliriz. Bütçe gelirlerinin 
GSYH’ye oranı dönem başında % 22,7 
iken bu oran dönem sonunda % 24’e 
yükselmiştir. Bütçe gelirleri iki alt 
kaleme ayrılarak analiz edilecektir: 
Vergi gelirleri ve diğer bütçe gelirleri

 2.2.1- Vergi Gelirleri 
AKP iktidarı döneminde bütçe 

vergi gelirlerinin GSYH’ye oranıyla 
ölçülen vergi yükü dönem başında 
%17,2 iken dönem sonunda % 19,9’a 
ulaşmaktadır. Benzer şekilde vergi-
lerin bütçe gelirleri içindeki payı  da 
%76’dan %82,9’a yükselmiştir. Kamu 
hizmet üretimi tıkanırken vergi yü-
künün artmış olması vergi almanın 
meşruiyetini çok ciddi ölçüde zede-
lemektedir. 

Vergi almanın meşruiyetini zede-
leyici bir diğer gelişme, yazında ada-
letsiz vergi olarak adlandırılan dolaylı 
vergilerin (adaletsizlik nitelemesinin 
nedeni, fakir, zengin herkesin geli-
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rinden bağımsız olarak tüketim yap-
tığında aynı miktardaki vergiye tabii 
tutulmasıdır) toplam vergilerdeki pa-
yının artmış olmasıdır. Dolaylı vergi-
lerin payı dönem başında %64,9 iken 
dönem sonunda %70,5’e yükselmiş-
tir.21 AKP iktidarı döneminde gelir da-
ğılımında adaletsizliğe yol açan ithal-
de ve dahilde alınan KDV, ÖTV, BSMV 
vb vergilerden oluşan dolaylı vergiler 
bütçenin temel finansman aracı hali-
ne gelmiştir. Giriş bölümünde belirtil-
diği gibi sıcak para girişlerinin yarat-
tığı kredi gelişmesi özel harcanabilir 
gelir artış hızlarının üzerinde özel tü-
ketim harcamalarını olanaklı kılmış-
tır. Bunu sonucunda KDV, ÖTV ve 
BSMV gibi dolaylı vergi kalemleri ve 
bunların toplamı olan dolaylı vergiler 
önemli oranda artmıştır. Ancak 2014 
yılında iç talepteki daralmaya bağlı ola-
rak dolaylı vergilerin payında iki puana 
yakın bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu dü-
şüşte ayrıca 2013 yılında ÖTV ve KDV 
gelirlerinde tek defalık bazı vergi tah-
silatının  (BOTAŞ ve TEDAŞ’tan yapılan 
gecikmeli tahsilatı) 2014 yılında olma-
ması ve yeni KDV iade sisteminin dev-
reye girmesi etkili olmuştur.22

21-Maalesef bütçe kamun tasarılarıyla birlikte Meclis’e 
sunulan belgeler arasında yer alan bütçe gerekçelerinde 
vergilerin dolaylı- dolaysız ayrımı verilmemektedir. 
Bu durumda iki yol bulunmaktadır. Birinci yol vergi 
gelirlerinin kalem kalem verildiği merkezi vergi yönetim 
Bütçe gelirleri tablosundan giderek bu hesaplamayı 
yapmaktır. Bu ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir. İkinci 
yol ise Kalkınma Bakanlığı Yıllık Raporları’ nda  “ Kamu 
Kesimi Genel Dengesi” tablosu başlığı altında verilen 
toplam vasıtasız, vasıtalı vergi tutarları üzerinden ilgili 
kalemlerin %sini hesaplamaktadır. Burada ikinci yol 
izlenmiştir. Ancak belirtmeme gerekir ki Genel denge 
tablosunda Merkezi yönetim bütçesi için verilen vergi 
tutarları yine aynı yayında yer alan “Merkezi Yönetim 
Bütçesi Büyüklükleri” tablosunda verilen vergi gelirleri 
tutarıyla örtüşmemektedir. Dolaysıyla birinci yoldan 
gidilecek yapılar hesaplamalarla bu ikinci yolun 
hesaplama sonuçları arasında farklar oluşmaktadır. 
Örneğin ilk yöntem izlendiğinde 2014 yılı için dolaylı- 
dolaysız dağılımı sırasıyla % 67 ve 33 iken, ikinci 
yöntemde bu oranlar sırasıyla 70.5 ve 29.5 olmaktadır. 
İlk yöntemi kullanan bir çalışma için bk. (THD,2014). 
22-Ayrıntısı için bk. ( Maliye Bakanlığı,2014b:44).

2.2.2-Diğer Bütçe Gelirleri 
Diğer bütçe gelirleri şu gelirlerin 

toplamından oluşmaktadır. Vergi dışı 
gelirler, sermaye gelirleri, alınan bağış 
ve yardımlar, özel bütçeli idareler ve 
Düzenleyici Denetim Kuruluşları  ge-
lirleri . Bu kalemde ağırlıklı pay ver-
gi dışı gelirlere aittir. Bu kalemin hem 
GSYH’ye oranı hem de bütçe gelirle-
ri içindeki payı dönem boyunca düş-
mektedir. Her iki seri de 2011’de dibe 
vurduktan sonra daha önce sözü-
nü ettiğimiz bir defalık vergi dışı ge-
lir artışları sayesinde az da olsa bir 
artış eğilimine girmektedir. 2014 yı-
lında her iki seride ilgili kalemin pa-
yında görülen artışta iki önemli fak-
tör rol oynamıştır. İlki 6360 sayılı “ 
On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun gereği il özel idarelerine akta-
rılmış ancak kullanılmamış olan 3,4 
milyar tutarındaki ödeneğin genel büt-
çeye aktarılmış olmasıdır. İkincisi ise 
Merkez Bankası’nın 2013 yılı kar artışı 
sonucu Hazineye aktarılan kaynak ol-
muştur.23

2.2.3-Bütçe Dengesi ve 
Faiz hariç Bütçe Dengesi ’ne 
İlişkin  Uygulama Sonuçları
AKP iktidarı döneminde izlenen sıkı 

maliye politikası ve mali disiplin sonucu 
dönem başında %11’ler düzeyinde olan 
bütçe açığı GSYH oranı dönem sonun-
da %1’lere inmiştir. Ayrıca faizlerin GS-
YH’ye oranın ve bütçe içindeki payının 
azalması sonucu, dönem boyunca faiz 
bütçe dengesi fazla vermiştir. Faiz ha-
riç bütçe fazlası GSYH oranı dönem ba-
şında %3,3 iken dönem sonunda %1,5’a 
gerilemiştir. Dönemin tek istisnası 2009 

23-Ayrıntısı için bk. ( Maliye Bakanlığı,2014b:44).
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kriz yılı olmuştur 2009 ‘da söz konusu 
oran sıfır düzeyinde gerçekleşmiştir. 

3-2015 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi’nin Değerlendirilmesi 
AKP iktidarı tarafından hazırlana-

rak Meclis’e sunulan yeni OVP ve 2015 
Yılı Bütçesi’nin 2015 ve sonrası iki yılı-
nın projeksiyonları önceki OVP ve büt-
çe önceliklerinin ve uygulamalarının 
aynen sürdürüleceğini göstermekte-
dir. Yeni OVP’yi değerlendirirken, yeni 
OVP’nin önceki OVP’lerin önceliklerini 
ve uygulamalarını sürdürdüğü  ortaya  
konmuştu. Şimdi benzer bir çözümle-
meyi 2015 Yılı Merkezi Bütçesi için ya-
pabiliriz.

3.1-Bütçe Giderleri 
Açısından Değerlendirme 
2015 yılında bütçe giderlerinde 2014 

yılı gerçekleşme tahminlerine göre 
%5,5, faiz hariç giderlerde ise %5,2’lik 
bir artış öngörülmektedir. Yeni OVP’ye 
göre 2015 yılının enflasyon ve büyüme 
hedeflerinin sırasıyla %6,3 ve 4 olduğu 
düşünüldüğünde bu iki kalemde cid-
di bir reel gerileme olacağı açıktır. Yani 
2015 yılında, kamu bütçeden bir önce-
ki yıla göre göreli olarak daha az harca-
ma yapacaktır 2015 yılın projeksiyon-
ları bu iki kalemdeki reel gerilemenin 
devam edeceğini göstermektedir. 

3.1.1-Ekonomik Sınıflandırmaya 
Göre Değerlendirme 
Faiz hariç bütçe giderlerinin GS-

YH’ye oranı 2014 ‘de %22,6 iken 2015 
yılında 21.5’e çekilmektedir. Sonra-
ki iki yıl için öngörülen düzenler sıra-
sıyla %21,1 ve 20,5’dir.

Bu, kamu hizmeti üretimindeki 
tıkanmışlığın 2015 ve sonraki yılda 

da devam edeceğini göstermekte-
dir. Üstelik önümüzdeki üç yılda faiz 
giderlerinin GSYH payında bir düşüş 
öngörülmesine rağmen  (2015 yılın-
da %2,8 olan payın dönem sonunda 
2,3 düşürülmesi öngörülmektedir) 
Kamu hizmeti üretiminde tıkanık-
lığın aşılamaması düşündürücüdür. 
Dönem sonu 2017 yılında öngörü-
len payın (%20,5) 2002’deki düze-
yin  (%19,4 ) yaklaşık bir puan üze-
rinde kalması bütçenin nasıl sıkı bir 
cendereye sokulduğunu çok açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Kaldı ki, 
tablo nüfus artışı dikkate alındığında 
daha da vahimleşmektedir. Kişi ba-
şına düşen faiz hariç bütçe giderleri 
açısından 2017 yılında gelince düzey 
2002’deki düzeyin de gerisinde kala-
caktır.

*Tablo 8 ve yeni OVP’ nin GSYH 
öngörüleri dikkate alınarak oluştu-
rulmuştur.

İzleyen bölümde, geçmiş bütçe 
uygulamaları değerlendirirken ya-
pıldığı gibi seçilmiş bütçe giderlerinin 
bütçenin ekonomik sınıflandırılması 
temel alınarak bir değerlendirme ya-
pılacaktır.

3.1.1.1-Personel giderleri
Personel giderlerinin GSYH’ye 

oranı 2014 yılında %7.3 iken bu payın 
2015 ve sonraki yıllar için giderek dü-
şürülmesi öngörülmektedir. Dönem 
sonu 2017 yılında öngörülen payın 
(%6.9) 2002’deki düzeye (%6.3) çok 
yakın olması düşündürücüdür. Bu, 
personel yetmezliği sorunun,2015 ve 
sonraki iki yılda da devam edeceğini 
göstermektedir. Nitekim bu durum, 
ayrıca söz konusu kalemin faiz hari-
cindeki bütçe giderlerindeki payıyla 
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ilgili serinin öngörülen görüşmesiyle 
de teyit edilmektedir. Dönem sonun-
da öngörülen pay (%33.6)  2002’deki 
düzeyin (%32.3) çok az üzerinde kal-
maktadır. Ayrıca belirtmek gerekir 
ki, 2015 yılında kamu çalışanlarının 
maaşlarına geçmiş yıllarda olduğu 
gibi öngörülen enflasyon ve büyüme 
hedeflerinin altında zam verilecektir. 
( 2015 yılında maaşlar için öngörülen 
zam artışı %3+ 3’dür)

Önceki yıllarda başlatılmış olan 
kamu personel sistemini dönüştür-
me çabalarının 2015 ve sonrası iki 
yılda devam ettirileceği anlaşılmak-
tadır.

3.1.1.2-Yatırım giderleri
Yatırımların GSYH’ye oranı 2014 

yılında %3,1 iken bu payın 2015’te 
%2,4’e düşürülmesi ve sonraki iki 
yılda aynı düzeyde kalması öngörül-
mektedir. 2017 yılında gelinecek dü-
zey (%2,4 ) 2002’deki düzeyin (%2,2) 
çok az üzerinde kalmaktadır. Nite-
kim bu durum, ayrıca söz konusu ka-
lemin faiz hariç bütçe giderlerindeki 
payıyla ilgili serinin öngörülen geliş-
mesiyle  de teyit edilmektedir. Dö-
nem sonunda öngörülen pay (%2,4) 
2002 ‘de düzeyin (%11,6) çok az üze-
rinde kalmaktadır. Ancak bu izlenim 
yanıltıcıdır. Nüfus artışı dikkate alın-
dığında kişi başına düşen yatırım gi-
deri 2017 yılında 2002’deki düzeyin 
gerisinde kalacaktır.

İlginçtir yeni OVP’ye göre 2015 yı-
lında %6,3’lük bir enflasyon öngörül-
mesine rağmen 2015 yılı yatırım öde-
neği  (47,8 milyar lira) 2014 yılındaki 
düzeyin (55.6 milyar lira) gerisinde 
kalmaktadır. Bu veriler, geçmişten 

devam eden  yatırım yetmezliği so-
runun hiç önemsenmediğini göster-
mektedir.

Kamu sabit sermaye yatırımla-
rının GSYH’ye oranı incelendiğin-
de, durum daha da kötüleşmektedir. 
2014 yılında %4,8 olan düzeyin 2015 
yılında %4,5 ‘e düşürülmesi öngörül-
mektedir.24 2016 ve 2017 için öngörü-
len düzeyler ise sırasıyla %4,7 ve 4,6 
olmaktadır. Yatırımlarda geri çekiliş 
yalnızca merkezi yönetim bütçesiy-
le sınırlı olmayıp kamunun tümünü 
kapsamaktadır.

Kamu yatırımlarındaki bu yet-
mezlik sorunu, geçmiş yıllarda ol-
duğu gibi KÖİ modeli yatırımlarıyla 
aşılmaya çalışılmaktadır. Gerekçele-
ri önceki bölümde açıklandığı gibi, bu 
yöntemle kamu yatırımlarının özel 
sektör eliyle yapılmasının çok sayıda 
sakıncası bulunmaktadır.

3.1.1.3-Cari Transferler
Geçmiş döneme ilişkin değerlen-

dirmede olduğu gibi, değerlendirme 
iki önemli transfer kalemiyle sınırlı 
olacaktır. Ancak Meclis’ sunulan bel-
geler arasında yer alan bütçe gerek-
çesi başlığını taşıyan kitaplarda cari 
transferlerin alt kalemler itibariyle 
üç yıllık öngörüsü yer almamakta-
dır.2015 yılına ait SKG’ye transferler  
ve tarımsal destek ödemeleri an-
cak Kalkınma Bakanlığı’nın 2015 Yılı 
Programı’ndan izlenebilmektedir.

24-Merkezi yönetim yatırım giderlerinde 2015 yılında 
mutlak bir değer olarak bir düşüş öngörülürken kamu 
yatırımlarında mutlak artış hedeflemesi 2015 yılındaki 
seçim yatırımlarının Merkezi Yönetim Bütçesi dışındaki  
(yerel yönetimler, KİT’ler vb ) kurumlar aracılıyla 
yapılacağını göstermektedir. THD, bu noktada hareketle 
2015 yılı bütçesinin iddiaların aksine bir seçim bütçesi 
olduğunu ileri sürmektedir. Bk.(THD,2014).
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3.1.1.3.1-SGK’ya Transferler 
2015 Yılı Programı’na göre, SGK’ye 

transferlerin GSYH’ye oranı 2015 yı-
lında (%4,2 ) 2014 yılındaki düze-
yin(%4,4)  çok az gerisinde kalmak-
tadır.Bu aktüeryal denge sorununun 
devam edeceğini göstermektedir. 
Sosyal güvenlik prim gelirlerinin GS-
YH’ye oranının bütçe döneminde ya-
tay bir seyir göstereceğinin öngörül-
mesi bunun somut bir göstergesidir. 
İlgili oranın önce 2004’de %7,6 iken 
2008’de %7,8’e artırılması daha sonra 
tedricen azaltılarak 2017 yılında ye-
niden 2004’deki düzeye indirilmesi 
öngörülmektedir.25 Aktüeryal denge 
sorununun devam edeceği, bu kale-
min faiz hariç giderler içindeki payı-
nın 2015 yılında (%19,2)  2014’dekiy-
le (19,4) hemen hemen aynı düzeyde 
kalmasıyla teyit edilmektedir.

3.1.1.3.2-Tarımsal Destekleme 
Ödemeleri
İlginçtir, 2015 Yılı Programı’nda 

tarımsal destek ödemelerinin yal-
nızca tutarı(10 milyar lira) verilmek-
tedir. Daha önce ifade edildiği gibi, 
2006 yılında tarımsal destek öde-
melerinin GSYH’deki payının en az 
%1 olacağı hükme bağlanmıştı. Ya-
sal hükmün gerektirdiğinin çok al-
tında bir pay öngörülmesinin ya-
ratacağı endişeden olsa gerek ilgili 
ödemenin pay olarak verilmesinden 
kaçınılmıştır. Söz konusu tutarın GS-
YH’ye oranı 2015 yılında %0.5 olup 
yasal hükmün gerektirdiğinin çok 

25-2015-2017 dönemi için bütçe gelirleriyle alt kalemleri 
olan vergi gelirleri ve diğer bütçe gelirlerinin GSYH’ 
ye oranlarıyla gelişimi (Maliye Bakanlığı,2014a)’ da 
verilmemektedir. İlgili çalışmada söz konusu kalemlerin 
sadece tutarları yer almaktadır. Söz konusu tutarların 
GSYH içindeki payları yeni OVP’ nin GSYH öngörüleri 
dikkate alınarak türetilmiştir. 

gerisinde kalmaktadır. Geçen yılda 
da oran aynı düzeydeydi. Benzer şe-
kilde, tarımsal destekleme ödemele-
rinin faiz hariç bütçe giderleri içinde-
ki payı 2015 yılında 2014’dekiyle aynı 
düzeyde (%2,4) belirlenmektedir. Bu 
veriler, teşvik yönünden tarımda-
ki ihmalin devam edeceğini göster-
mektedir.

Maliye Bakanlığı (2014a:70)’de 
bütçe ödeneklerinin ekonomik dağı-
lımı verilirken ilgili ödeneklerin büt-
çe payları farklı bir merkezi yönetim 
bütçe gideri tanımı yapılarak türe-
tilmektedir. Bu yeni tanımda kla-
sik merkezi yönetim bütçe giderleri-
ne Hazine Yardımı ve gelirden ayrılan 
pay dahil edilmektedir. Klasik mer-
kezi yönetim bütçe giderleri Hazine 
yardımı ve gelirden ayrılan payı içer-
memektedir. Bu yeni tanım kabul 
edildiğinde 2015 bütçe dönemi öde-
neklerinin ekonomik dağılımı veri-
lerini önceki dönemin (2002-2014) 
verileri (Tablo 2-3-4-5’de yer alan 
veriler) ile karşılaştırmak mümkün 
olamamaktadır. Karşılaştırma yapı-
labilmesi için 2015 döneminin eko-
nomik dağılıma göre verilen ödenek 
öngörüleri Hazine yardımı ve gelir-
den ayrılan pay hariç tutularak ye-
niden hesaplanmıştır. Ardından bu 
ödenekler klasik merkezi yönetim 
bütçe gideri dikkate alınarak yeniden 
türetilmiştir. Bu yeni duruma göre il-
gili ödeneklerin bütçe, faiz hariç büt-
çe gideri ve GSYH payları ile ilgili ve-
riler önceki bölümde sunulmuş ve 
değerlendirmesi yapılmıştır. Klasik 
merkezi yönetim bütçe giderine Ha-
zine yardımı ve gelirden ayrılan pay-
lar dahil edildiğinde bütçe, faiz hariç 
bütçe ve GSYH payları değişmekte 
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ancak bu üç serinin eğiliminde her-
hangi bir değişiklik söz konusu ol-
mamaktadır. Örnek vermek ge-
rekirse Hazine yardımı ve gelirden 
ayrılan payda en büyük paya sahip 
cari transferler ve sermaye trans-
ferleri kalemlerinin ödenekleri daha 
fazla olmakta ancak bu durum önce-
ki serinin gösterdiği eğilime aykırı bir 
sonuç yaratmamaktadır. 

*Tablo 9 ve OVP’nin GSYH öngö-
rüleri dikkate alınarak oluşturul-
muştur.

3.1.2-Fonksiyonel 
Sınıflandırmaya Göre 
Değerlendirme
Maliye Bakanlığı (2014a:71)’de 

bütçe ödeneklerinin fonksiyonel 
dağılımı verilirken ilgili ödenekle-
rin bütçe payları ödeneklerin eko-
nomik dağılımında olduğu gibi fark-
lı bir merkezi yönetim bütçe gideri 
tanımı yapılarak türetilmektedir. Bu 
yeni tanımda klasik merkezi yöne-
tim bütçe giderlerine Hazine Yardı-
mı ve gelirden ayrılan pay dahil edil-
mektedir. Klasik merkezi yönetim 
bütçe giderleri Hazine yardımı ve ge-
lirden ayrılan payı içermemektedir. 
Bu yeni tanım kabul edildiğinde 2015 
bütçe dönemi ödeneklerinin fonksi-
yonel dağılımı verilerini önceki dö-
nemin (2002-2014) verileri (Tablo 
6A-6B-6C de yer alan veriler) ile kar-
şılaştırmak mümkün olamamakta-
dır. Karşılaştırma yapılabilmesi için 
2015 döneminin fonksiyonel dağılı-
ma göre verilen ödeneklerinin bütçe 
payları klasik merkezi yönetim büt-
çe gideri tanımı dikkate alınarak ye-
niden türetilmiştir. Bu yeni durumda 
genel kamu hizmetleri ile ekonomik 

işler ve hizmetler kalemi dışında kar-
şılaştırma sağlıklı bir biçimde yapı-
labilmektedir. Genel kamu hizmet-
lerinin payı eski seriye göre hazine 
yardımı ve gelirden ayrılan payın bo-
yutuna göre yükselirken (çünkü bu 
iki unsur ağırlıklı olarak bu kale-
me gitmekte ve bu kalemin ödene-
ğini arttırmaktadır), ekonomik işler 
ve hizmetler kalemi eski seriye göre 
çok az etkilenmektedir (çünkü bu iki 
unsurun çok az kısmı bu kaleme git-
mekte ve bu kalemin ödeneğini sınırlı 
ölçüde arttırmaktadır).

Bu yeni durumdaki tabloya göre, 
2015 bütçe döneminde ödeneklerin 
fonksiyonel dağılımında önemli bir 
değişiklik söz konusu olmamaktadır. 
Bunun tek istisnası, genel kamu hiz-
metleri kalemi olmaktadır. Bu kale-
min payında 2014 yılına göre iki puan 
bir yükselme öngörülmektedir. An-
cak bu artış, büyük ölçüde Hazine 
yardımı ve gelirden ayrılan paydan en 
fazla yararlanan kalem olmasından 
kaynaklanmaktadır.2015 yılının ve 
sonraki iki yılın fonksiyonel dağılımı-
na göre ödeneklerin hem GSYH hem 
bütçe içindeki paylarına ilişkin öngö-
rüleri önemli ölçüde örtüşmektedir 
(Tablo 11 ve 12).

*Maliye Bakanlığı (2014a:71)’deki 
Tablo 5’in önceki döneme ait Tablo 5 
ile uyum sağlanabilmesi için yeniden 
düzenlenmesi ile oluşturulmuştur.

*Tablo 11 ve OVP’nin GSYH ön-
görüleri dikkate alınarak oluşturul-
muştur.

3.2-Bütçe Gelirleri 
Açısından Değerlendirme
Bütçe gelirlerinin GSYH’ye ora-

nı 2014 yılında %24 iken 2015 yılın-
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da %23,2’ye çekilmektedir. Sonraki 
iki yıl için öngörülen düzeyler ise sı-
rasıyla %22,8 ve 22,5’dır.26

2017 yılında gelinecek düzeyin 
(%22,5) 2002’deki düzeyin (%22,7) 
gerisinde kalacak olması bütçenin 
gelir açısından artık zorlanacağı-
nı göstermektedir. Diğer bir deyişle, 
bütçe kurgusunun gelir kaleminin 
sorunsuz bir şekilde artacağı öngö-
rüsünün gerçekleşmesi eskisi ka-
dar kolay olmayacaktır.

3.2.1-Vergi Gelirleri 
Bütçe vergi gelirlerinin GSYH’ye 

oranıyla ölçülen vergi yükü 2014 
yılında %19,9 iken 2015 yılında %20
,2’ye yükseltilmektedir. Sonraki iki 
yıl için öngörülen düzeyler ise sı-
rasıyla %19,9 ve %19,8’dir. Bu veri-
ler vergi yükünü geçmişte olduğu 
gibi artık artırabilmenin mümkün 
olmadığını göstermektedir. Bunun 
işaretleri 2014 yılında verilmiş-
ti. 2014 yılında %20,3 lük bir ver-
gi yükü öngörülürken gerçekleş-
me tahmini 19,9 olmuştur. Üç yıllık 
vergi yükü öngörülen bu tıkanıklı-
ğı çok açık bir şekilde göstermek-
tedir. Benzer bir tıkanıklık vergi 
gelirlerinin bütçe gelirlerine katkı-
sı açısından da geçerlidir.

2014 yılında vergilerin bütçe ge-
lirleri payı için %86,4 lük bir düzey 
öngörülürken gerçekleşme tahmi-
ni %82.9 olmuştur. Önümüzdeki üç 
yıllık öngörüler bu payın yüksel-

26-Bu kalemle ilgili seri yeni OVP’de yer alan sosyal 
güvenlik primleri dahil ve hariç vergi yükü serilerinden 
türetilmektedir. Sosyal güvenlik primleri hariç vergi 
yükü hesaplanırken Genel Devlet vergi gelirleri dikkate 
alınmaktadır. Yeni OVP ‘nin 6 nolu ek tablosunda yer 
alan vergi yükü serisi, doğal olarak Merkezi Yönetim 
Bütçesini de kapsayan Genel Devlet vergi gelirlerinden 
türetilen sosyal güvenlik primleri hariç vergi yükünü 
serisinin altında seyretmektedir.

mesi yönünde olmaktadır. Bu ön-
görüler yıllar itibariyle şu şekilde-
dir: 2015 yılında %86,2 2016 yılı için 
%87,1 ve 2017 yılı için %87,7’dir. An-
cak 2014 sonuçları bu öngörülerin 
ihtiyatla karşılanması gerektiğini 
göstermektedir.

3.2.2-Diğer Bütçe Gelirleri
Bu kalemin hem GSYH oranı ile 

ilgili önümüzdeki üç yıllık döneme 
ilişkin öngörüler şöyledir:2015 yılın-
da %3,2 2016 yılında %2,9 ve 2017 yı-
lında %2,8’dir.Bu kalemin Bütçe ge-
liri içindeki payına ilişkin öngörüler 
ise şu şekilde seyretmektedir: 2015 
yılında %13,8 2016 yılında %12,9 ve 
2017 yılında %12,3’tür.Bu kalemin 
hem GSYH oranı hem de bütçe için-
deki payına ilişkin öngörüler geç-
mişten gelen düşme eğiliminin önü-
müzde üç yıllık dönemde de devam 
edeceğini göstermektedir, bu diğer 
bütçe gelirlerinin de vergi gelirlerin-
de olduğu gibi bir tıkanıklık yaşaya-
cağını göstermektedir.

3.3-Bütçe Dengesi ve 
Faiz Hariç Bütçe Dengesi
Sıkı maliye politikası ve mali di-

siplinin devam ettirileceği görül-
mektedir. 2014 yılında %1,4 olan 
bütçe açığının GSYH oranı 2015 yı-
lında %1,1’e gerilemektedir. Son-
raki iki yıl için öngörülen düzeyler 
ise sırasıyla %0,7 ve 0,3’tür. Ayrı-
ca faizlerin GSYH’ye oranı ve büt-
çe içerisindeki payın sonraki iki yıl-
da azalacak olması sonucu faiz hariç 
bütçe dengesi geçmiş yıllarda oldu-
ğu gibi fazla verecektir. Faiz hariç 
bütçe fazlası GSYH oranı 2014 yılın-

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ’NİN İKTİSADİ VE BÜTÇE HAKKI AÇISINDAN ANALİZİ



KARATAHTA/ İŞ YAZILARI 257

da %1,5 iken 2015 yılında %1,7 yük-
selmektedir. Sonraki iki yıl için ön-
görülen düzeyler ise sırasıyla %1,8 ve 
%2’dir.Bu veriler, bütçenin istikra-
rı önceleyen anlayışının geçmiş yıl-
larda olduğu gibi, önümüzdeki bütçe 
döneminde (2015-2017) devam etti-
rileceğini göstermektedir. Hatta bu 
kez mali disiplinin daha da sıkılaştı-
rılacağı anlaşılmaktadır. Çünkü faiz 
hariç fazlanın GSYH oranı ile sürek-
liliği olmayan gelir ve giderlerin kap-
sanmadığı program tanımlı faiz ha-
riç fazlanın  GSYH oranı arasındaki 
farkın önümüzdeki üç yıllık büt-
çe döneminde giderek azaltılması 
öngörülmektedir.2014 yılında %0,5 
olan program tanımlı faiz hariç faz-
lanın GSYH oranının önümüzdeki 
üç yılda öngörülen düzeyleri sıra-
sıyla %1,1, 1,3 ve 1,7’dir. Görülüyor ki, 
iki faiz hariç fazla serisi arasındaki 
fark giderek azalmaktadır.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Büt-
çesi’nin tek tek analizini yaptığı-
mız  bu üç yıllık büyüklükleriyle 
ilgili öngörüler  birlikte değerlendi-
rildiğinde, önceki dönemin (2002-
2014) bütçe tercih ve önceliklerinin 
aynen sürdürüleceği anlaşılmak-
tadır. Önümüzdeki bütçe dönemin-
de mali disiplin daha da sıkılaş-
tırılacaktır. Ancak bütçe gelirleri 
açısından gelir artışları geçmişte-
ki gibi kolay olmayacak ve giderek 
zorlaşacaktır.

II- 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇESİ’NİN BÜTÇE HAKKI 
AÇISINDAN ANALİZİ
Kamu gider ve gelirlerinin belir-

lenmesinde halkın söz sahibi olma-

sı demek olan  ‘’Bütçe Hakkı’’ halkın 
yüzyıllar süren demokrasi mücade-
lesinin aşama aşama kaydettiği ka-
zanımlarının  ürünüdür.

Türkiye’de bütçe hakkının kulla-
nımı açısından en önemli olumlu ge-
lişme, bütçe hakkının kullanılmasını 
güçlendirici birçok düzenlemeyi içe-
ren (1050 sayılı Kanun’u yürürlük-
ten kaldıran) Aralık 2003 tarihli 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunu’nun çıkarılmış olmasıdır27. 
Ancak, bütçe hakkının kullanımını 
geliştirmeyi öngören bir yasanın biz-
zat hazırlık, yasalaşma ve yasalaşma 
sonrası sürecinde çok sayıda bütçe 
hakkı ihlalleri yaşanmış olması esas 
sorunun yasadan değil zihniyet-
ten kaynaklandığını göstermiştir. İyi 
kötü yüz yılı aşkın parlamenter geç-
mişi olan ülkede böylesi bir garabe-
tin yaşanmış olması düşündürücü-
dür. Nitekim 5018’in bütçe hakkının   
kullanılmasını güçlendirici düzen-
lemelerinin çoğu 5018’in yürürlü-
ğe girdiği 2006 yılından bu yana 8 yıl 
geçmesine rağmen henüz uygula-
maya konulmamıştır. ‘’Konulmamış-
tır’’ vurgusu zihniyetin değişmediği-
ne dikkat çekmek için yapılmıştır.28

5018’in bütçe hakkının kullanı-
mı güçlendiren düzenlemelerden en 
önemlisi, Sayıştay’a uluslararası de-
netim standartlarına uygun mali 
performans denetiminin gerçekleş-

27-5018’in getirdiği bütçe hakkının   kullanılmasını 
güçlendirici düzenlemenin ayrıntılı bir 
değerlendirilmesi için  bk. (Yılmaz ve Biçer,2010a:217-
221),(Konukman,2015:9-10).
28-Bunun en önemli kanıtı, AKP’nin Meclis ‘deki 
muhalefet partilerinin cilt dolusu, kalın bir kitap 
büyüklüğündeki bizim de çok yararlandığımız 
Karşı Oy Yazıları’ nda sergiledikleri bütçe hakkını 
zedeleyici uygulamalara ve bunların düzeltilmesine 
yönelik çağrılarına kayıtsız kalmasıdır. Bu yazılara 
Meclis ağ sayfasından (http://www.tbmm.gov.tr) 
ulaşılabilmektedir.
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tirilmesi ve sonuçlarının Meclis’e Ke-
sin Hesap Kanun’u görüşülürken su-
nulması görevi verilmesidir. Yani bu 
düzenlemeyle, bütçe gerçekleşme-
lerinin bütçenin amaç ve hedeflerine 
ulaşması açısından değerlendirilme-
si mümkün hale gelmektedir. Böyle-
ce hükümetin bütçe performansının 
hesap verme sorumluluğu çerçeve-
sinde Meclis’te müzakere edilebil-
mesinin yolu açılmaktadır.

Bir diğer önemli düzenleme, 
5018’in önceki yasanın öngördüğü, 
Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış-
tay bütçelerini Sayıştay denetimi dı-
şında tutan eski düzenlemeyi sadece 
Sayıştay bütçesiyle sınırlı tutmasıdır. 
Aslında bu istisnanın da kaldırılma-
sı gerekirdi. Çünkü Sayıştay’ı düzen-
leyen Anayasa’nın 160.ncı maddesi 
bu tür bir istisnaya olanak tanıma-
maktadır. Eksik de olsa bu iki önem-
li genel bütçeli kuruluşun Sayıştay 
denetimine alınması bütçe hakkı 
açısından olumlu bir gelişmedir. An-
cak iki yıl sonra 5018’de 5436 sayılı 
Kanun’un 10. Maddesiyle yapılan bir 
değişiklikle Meclis yeniden Sayış-
tay’ın denetimi dışına çıkarılmıştır. 
Daha sonra 2010 yılının Temmuz’un-
da 6009 sayılı Kanun’un 55.madde-
siyle yeniden Sayıştay denetimine 
sokularak 5018’in başlangıcındaki 
düzenlemeye geri dönülmüştür

Bir diğer olumlu gelişme, bütçe-
nin kapsamının genişletilmesiyle 
düzenleyici ve denetleyici kurum-
larla daha önce Sayıştay denetimin-
de olamayan çok sayıda özel bütçeli 
idarelerinin ilk kez Sayıştay deneti-
mine alınmış olmasıdır.

Bir başka olumlu gelişme, 5018’in 
81. Maddesi’nin c bendiyle kanun 

kapsamındaki kamu idarelerine iliş-
kin olarak diğer kanunlarla 832 sa-
yılı Sayıştay Kanunu’na tabi olun-
madığına dair istisna veya muafiyet 
getiren hükümlerin yürürlükten 
kaldırılmış olmasıdır. Böylece hem 
bu tür idarelerinin hem de onlar-
la ilişkili Bütçe Dışı Fonlar’ın Sayış-
tay’ca denetimi olanaklı hale gel-
miştir. Ancak bu tür idarelerden biri 
olan Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğı ve onunla ilişkili Savunma Sana-
yi Destekleme Fonu (SSDF) ile ilgili 
tereddütler olmuş olmalı ki Sayıştay 
Genel Kurulu bu iki kuruluşun Sa-
yıştay denetimine tabi olduğunu 24 
Temmuz 2008 tarih ve 5225/1 sayı-
lı Karar’la karar altına almak duru-
munda kalmıştır.

Burada daha ele alamadığımız 
bütçe hakkını geliştirici bu tür çok 
sayıda düzenleme bulunmaktadır. 
5018’in bütçe hakkının kullanımı-
nı güçlendirici düzenlemelerinin ya-
rattığı olumlu havadan olsa gerek, 
bütçe hakkı açısından ayrıca çok 
önemli bir Anayasa değişikliğine 
gidilmiştir. Silahlı Kuvvetler elinde 
bulunan devlet mallarının deneti-
mini Sayıştay’a açacak anayasal bir 
değişikliğinin 5018’in yasallaşması-
nın ardından Mayıs 2004’de gerçek-
leştirilmiş olması olumlu bir geliş-
medir. Bu değişiklikle Anayasa’nın 
160. maddesinde yer alan ‘’Silah-
lı Kuvvetler elinde bulunan devlet 
mallarını TBMM adına denetlenme-
si usulleri milli savunma hizmetleri-
nin gerektirdiği gizlilik esasına göre 
yasayla düzenlenir’’ hükmü madde 
metninden çıkarılmıştır. Böylece, bu 
malların Sayıştay’ca denetlenmesi-
nin yolu açılmıştır. 
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Bütçe hakkı açısından bir di-
ğer önemli düzenleme 5018’in zo-
runlu kıldığı 6085 sayılı yeni Sayış-
tay Kanunu ile Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu (YDK)’nun Sa-
yıştay’a devredilmiş olmasıdır. Bu 
devirle Sayıştay’ın denetim ala-
nı daha da genişlemiştir. Böylece 
daha önce YDK tarafından denet-
lenen KİT’lerle bazı Bütçe Dışı Fon-
lar’ın (Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışmayı Teşvik Fonu(SYDF) ve 
Özelleştirme Fonu) denetimi Sayış-
tay’a geçmiştir. Yine aynı Kanun’un 
bir başka düzenlemesiyle Bütçe Dışı 
Fon olan Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) da Sayıştay denetimi-
nin kapsamına dahil edilmiştir. Böy-
lece Sayıştay dışında kamu kaynağı 
kullanan her kamu idaresi ve kuru-
luşu Sayıştay tarafından denetlenir 
konumuna gelmiştir. 

KİT’lerin dışında (bunların dene-
tim sonuçları TBMM KİT Komisyo-
nu’na rapor edilmektedir)  bu yeni 
denetim alanlarının çoğunda Mec-
lis’e bir raporlama yapılmamakta-
dır. Dolayısıyla 8 yıllık sürede Mec-
lis’te onaylanan Kesin Hesap Kanun 
Tasarıları Sayıştay’ın sunması gere-
ken raporları sunmaması nedeni ile 
eksik görüşülerek yasalaşmıştır. Bu 
eksiklik, sadece 2011 yılı Kesin He-
sap Kanun Tasarısı’na özgü değil-
dir. 2011 yılını ilginç kılan özellik,2011 
yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı’nın 
Sayıştay raporları olmaksızın görü-
şülüp kabul edilmesidir. Bu eksik-
lik 2012 ve son 2013 Kesin Hesap gö-
rüşmelerinde (2013 Kesin Hesap ve 
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ta-
sarıları birlikte görüşülmektedir)

Sayıştay’ın yeniden Meclis’e rapor 
göndermesiyle bir ölçüde gideril-
miştir. Ancak bu raporlamalar so-
runludur ve hem Sayıştay mevzu-
atına hem de 5018’e uygun olarak 
üretilmemişlerdir. Bunun nedeni, 
Sayıştay raporlamasına esas ola-
cak bilgi ve belgelerin kamu idare-
leri tarafından hazırlanan raporlar-
da yer almayışıdır. Bir diğer eksiklik, 
kamu idarelerinin mevzuat gereği 
hazırlamaları gereken mali raporla-
rını düzenlememeleridir. Dolayısıy-
la,  kamu İdareleri saydam ve hesap  
verebilir bir görünüm vermekten 
bir hayli uzak kalmaktadır. Perfor-
mans denetim bulgularına daya-
lı raporlar ise geçmiş yıllarda olduğu 
gibi bu yıllara ilişkin Kesin Hesap ta-
sarılarının görüşmelerinde de Mec-
lis’e sunulmamıştır. Bu sorun geç-
miş yıllardan bugüne hiçbir gerekçe 
açıklanmaksızın taşınmaktadır.

 Bu 8 yıllık sürenin 5 yılında ya-
pılması gerekenlerin yapılmayışına 
Sayıştay ve Meclis iktidar grubu ta-
rafından 5018’e uygun yeni Sayıştay 
Kanunu’nun çıkartılmamış olması 
bir mazeret olarak gösterilmektedir. 
Bu mazeret yasal açıdan geçerlidir, 
ancak meşru değildir. Gerektiğinde 
torba yasalarla ve KHK’larla Meclis’i 
bir anda etkisizleştiren veya devre 
dışı bırakan bir iktidarın ve çoğun-
luğunun bulunduğu Meclis’in, işi rö-
lantiye alarak Aralık 2011 tarihli 6085 
sayılı yeni Sayıştay Kanunu’nu ancak 
5 yıl sonra çıkartabilmesi manidar 
bir durumdur. Bu, AKP iktidarının 
5018’in öngördüğü bir denetimden 
dahi kaçmak istediğinin açık bir ka-
nıtıdır. AKP iktidarı hesap verme 
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sorumluluğu çerçevesinde sorumlu 
olduğu geçmiş bütçe uygulamaları-
nın ve hesaplarının performans te-
melinde müzakere edilmesini iste-
memektedir. Nitekim Temmuz 2012 
tarihli ve 6353 sayılı Torba Kanun’la 
yeni Sayıştay Kanunu’nda yapılan 
değişikliklerle Sayıştay işlevsiz ve 
etkisiz hale getirilmiştir. Söz konu-
su Kanun’un ilk yılına ait denetim-
lerle ilgili uygulama sonuçları alın-
madan sözü edilen Torba Kanun’la 
yeni Sayıştay Kanunu’nun değişik-
liğe uğratılması bu tür bir denetim-
den kaçış isteğinin somut bir gös-
tergesidir.

Ancak artık bu tür bir kaçış yasal 
olarak mümkün gözükmemektedir. 
Geçtiğimiz günlerde CHP’nin baş-
vurusu üzerine Sayıştay denetimini 
işlevsiz hale getiren söz konusu ya-
sal düzenleme Anayasa Mahkeme-
si tarafından iptal edilmiştir . CHP 
bu süreçte iyi bir sınav vermiştir. Bir 
yandan Sayıştay’ı işlevsiz hale geti-
ren yeni düzenlemeyi iptal ettirmek 
için Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vururken diğer yandan 2011 Kesin 
Hesap Kanun Tasarısı’nın onaylan-
masının ardından gerekli raporla-
rın Meclis’e sunulmasını engelleyen 
Sayıştay Rapor Değerlendirme Ku-
rulu’nun idari nitelikteki kararının 
iptali ve yürütmesinin durdurulma-
sı istemiyle Ankara 14. İdare Mahke-
mesi’ne dava açmıştır.

Artık hem 2011,2012 ve 2013 yıl-
larının hem de önceki yılların büt-
çe performansının denetim bulgu-
larının ve yasa gereği hazırlanması 
gereken diğer raporların Meclis’e 
gönderilmesi yönünde  hiçbir yasal 
engel bulunmamaktadır. Sayıştay 

bu raporları göndermeli ve Meclis 
de bunları geciktirmeksizin Sayış-
tay’dan talep etmelidir. Bu konuda 
Anayasa’nın Kesin Hesabı düzenle-
yen 164.maddesi çok açıktır. Kesin 
hesap Kanun Tasarıları’nın ve onla-
rın Sayıştay’ca yapılan denetim bul-
gularının yer aldığı Genel Uygunluk 
Bildirimleri‘nin Meclis’e verilmiş ol-
ması, ilgili yıllara ait Sayıştay’ca so-
nuçlandırılamamış denetim ve he-
sap yargılamasını önlemez ve 
bunların karara bağlandığı anlamı-
na gelmez. Dolayısıyla iş işten geç-
miş değildir. Söz konusu raporlar 
Meclis’e gönderilmeli ve müzakere-
si yapılmalıdır. Benzer gerekçeler-
le, hem Cumhurbaşkanlığı ve Meclis 
bütçelerinin hem de Silahlı Kuvvet-
ler elinde bulunan devlet mallarının 
Sayıştay’ca denetimi bugüne kadar 
gerçekleşememiştir.

Bu son nokta çok önemlidir. Si-
lahlı Kuvvetler elinde bulunan dev-
let mallarının bırakınız denetimini, 
bunlardan taşınır olanlarının kesin 
hesap cetveli bile yönetmelik gereği 
Meclis’in bilgisine sunulmamakta-
dır. Çünkü ilgili yönetmelikte kesin 
hesaplara, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
ait taşınır mallar kesin hesap cet-
velinin eklenmesi (oysa diğer kamu 
idareleri için bu yasal bir zorunlu-
luktur) öngörülmemektedir. Aynı 
yönetmelik Türk Silahlı Kuvvetle-
ri ile birlikte Milli İstihbarat Teşkila-
tı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü 
de kapsamaktadır. Dolayısıyla aynı 
durum bu kamu idareleri için de ge-
çerli olmaktadır. Anayasa’nın bu 
konudaki kesin hükmünün bir yö-
netmelikle geçersiz kılınması dü-
şündürücüdür.
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5018’in bütçe hakkının kullanı-
mını güçlendirici düzenlemelerin-
den uygulamaya konulabilenlerin 
önemli bir kısmı ise ne yazık ki Ka-
nun’un öngördüğünün tersi sonuç-
lar yaratmıştır.  Söz konusu uygu-
lamalar bütçe hakkını zedeleyici 
sonuçlar doğurmuştur. Bu düzen-
lemelerden en çarpıcı olanı, bütçeye 
temel olan belgelerin yayımlanma 
takvimi ile ilgili düzenlemedir. Ka-
nun’da belirtilen takvim, bu belge-
lerin hazırlanabilmesi, hem TBMM, 
hem de kamuoyu tarafından gere-
ğince değerlendirilip tartışılabilme-
si için yeterli bir zaman öngörmek-
tedir. Özellikle bu son nokta çok 
önemlidir. Yeterli süre verildiğin-
de hem milletvekilleri hem de ka-
muoyu bütçe başlamadan önce büt-
çe hazırlıkları ve politika öncelikleri 
hakkında ön bilgi sahibi olabilmekte 
ve bunları sağlıklı tartışma olanağı-
na kavuşabilmektedir. Amaç bütçe 
hakkının kullanımının güçlendiril-
mesidir. Öngörülen takvim şöyledir: 

1- Üç yıllık bütçe öngörüleri-
nin hazırlanması sırasında esas alı-
nacak ilkeleri, stratejik öncelikleri 
ve temel ekonomik hedefleri içeren 
Orta Vadeli Program (OVP) için “Ma-
yıs sonuna kadar”,

2-  Gelecek üç yıla ilişkin kamu 
gelir ve gider tahminleri ile birlikte 
hedef, açık ve borçlanma durumu-
nu ortaya konan ve mali politika-
ları açıklayan Orta Vadeli Mali Plan 
(OVMP) için “Haziran ayının 15’ine 
kadar”, 

3- Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Ha-
zırlama Rehberi ile Yatırım Genelge-
si ve eki Yatırım Programı hazırlama 
Rehberi’nden oluşan diğer belgeler 

için “Haziran sonuna kadar”. 
 Belgelerin yayımlanma tarihleri 

arasında bir zaman farkı gözeterek 
birbirini izlemesi, bir sonraki belge-
nin bir öncekine göre hazırlanma-
sı gereğindendir. Silsilenin niye böy-
le belirlendiği açıktır. Çünkü OVP, 
ekonominin makro çerçevesini ko-
yan bir programdır. OVMP, OVP’nin 
bütçe ve mali yükümlüklerini  dü-
zenlemektedir. Diğer belgeler ise, 
OVM’yi gözeterek hazırlanmaktadır.

Ancak uygulamada, takvim ön-
görüldüğü gibi işletilememiştir.29 
Bu belgelerden sadece OVP bir kez 
uygulamanın başladığı 2005 yılın-
da zamanında yayımlanabilmiştir. 
Oysa 2015 yılında ne OVP hazırla-
ma mecburiyeti vardı ne de takvime 
uyma zorunluluğu. Çünkü 5018’in 
yürürlük tarihi 2005’ten 2006 yılına 
ertelenmişti. Bu belgeler 2006’dan 
2011 yılına kadar her yıl gecikme-
li olarak yayımlanmıştır. Söz konu-
su belgelerin yayımlanmasındaki 
gecikmelere yönelik özellikle Meclis 
’deki muhalefet partilerince yapılan 
eleştirilerin etkisiyle AKP iktidarı 
mevcut takvimi değiştirmek duru-
munda kalmıştır. Yeni  takvim şöyle 
belirlenmiştir: OVP için ‘’en geç Ey-
lül ayının ilk haftası sonuna kadar’’; 
OVMP ve diğer belgeler için ‘’en geç 
Eylül ayının on beşine kadar’’. Gö-
rülüyor ki, belgeleri hazırlayacak 
kuruluşlar için süreler uzatılırken 
belgelerin kamuoyunun bilgisine 
sunulma ve tartışılma süresi da-
raltılmaktadır. Ayrıca tuhaf da bir 
durum yaratılmaktadır. OVMP ile 
diğer belgeler arasında olması ge-

29-Takvimin işletilmemesine dikkat çeken bir çalışma 
için bk. (Cilavdaroğlu ve Ekici,2013:63-64).
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reken zaman farkı kaldırılmaktadır.
Burada düşündürücü olması ge-

reken nokta, takvime uyulması yö-
nünde çaba göstermek yerine tak-
vimi ileriye kaydırarak bütçeye 
temel belgelerin değerlendirilip, tar-
tışılması için öngörülen sürenin da-
raltılmış olmasıdır. Belgelerin gecik-
meli yayımlanması geleneği, yasa 
değişikliğine rağmen 2012 sonrasın-
da da sürdürülmüştür.2014 yılında 
yeni OVP 8 Ekim’de ,yeni OVMP ise 
11 Ekim’de yayımlanabilmiştir.

Bir diğer ilginç durum, tüm bel-
gelerde süre aşımı söz konusu ol-
duğunda bazı yıllarda (özellikle 2014 
hariç 2010 yılından buyana) belge-
lerin aynı tarihte yayımlanmış ol-
masıdır. Böylece hem süre aşımı 
gerçekleşmiş hem de belgelerin ya-
yımlanma tarihleri arasında olma-
sı gereken zaman farkları gözetile-
memiştir. Ayrıca belgelerin birlikte 
yayımlandığı tarihlerin ( bu durum 
2014 yılı belgeleri için de geçerlidir. 
Çünkü OVP ve OVMP üç gün aray-
la Ekim’de yayımlanmıştır)  bütçe-
nin Meclis’e sunulduğu Ekim ayına 
denk getirilmesi dikkat çekmek-
tedir. Bütçeye temel olan belgele-
rin 2010 yılında bütçenin Meclis’e 
Anayasa gereğince sunulması gere-
ken tarihten  (bu tarih malî yılbaşın-
dan en az 75 gün öncesine denk dü-
şen 17 Ekim’dir)  7, 2011’de 4, 2012’de 
8, 2013’de ise 9 gün öncesinde ya-
yımlanmış olması düşündürücü-
dür. Bütçeye temel belgelerinin ya-
yımlanmasının ardından yaklaşık  
bir haftalık  bir sürede alelacele ha-
zırlanarak Meclis’e sunulmuş büt-
çe görüntüsü verilmesi, demokrasi-

lerde rastlanabilir bir durum olmasa 
gerektir. Her ne kadar ortaya çıkan 
görüntü böyle olsa da gerçek farklı 
olmuştur. Bütçe çok öncesinde ha-
zırlanmış, bütçeye temel belgeler 
ardından gelmiştir. Yani ‘’Biz bütçe-
yi hele bir hazırlayalım, istim arka-
sından gelsin’’ denilmiştir. Böylece 
bütçe hakkını zafiyete uğratan  uy-
gulamaya yasal olarak meşruiyet  
kazandırılmıştır. Gerek yeni tak-
vim belirlenirken ki tutum, gerek-
se takvimin uygulanmasında ısrarcı 
olunmaması, AKP iktidarının bütçe 
hakkının kullanılmasının güçlendi-
rilmesi gibi bir niyetinin olmadığı-
nı çok açık bir şekilde göstermekte-
dir. Bütçe hakkı açısından bu sorun, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi varlığını 
sürdürmeye devam edecektir.

Bu düzenlemelerden bir diğeri, 
bütçeye temel olan belgelerin Kal-
kınma Planı’na uyumunu gözeten 
düzenlemelerdir. Bu belgelerden 
özellikle OVP ve OVMP’ de Kalkınma 
Planı (2004 öncesinde 9. Kalkınma 
Planı sonrasında 10.Kalkınma Planı) 
ile yasa gereği kurulması gereken 
bağ ne yazık ki  kurulmamaktadır.30 
Bırakınız bağ kurmayı sözü edilen 
belgelerde ilgili kalkınma  planları-
na bir gönderme dahi  yapılmamak-
tadır. Böylece 5018 öncesinde kop-

30-Örneğin yeni OVP’de dönem sonu 2017 yılı için 
dolar cinsinden GSYH tutarı 971 milyar dolar, işsizlik 
oranı ise % 9,1 olarak öngörülmektedir. 10.Kalkınma 
Planı’nda dönem sonu olan 2018 yılı için söz konusu 
makroekonomik göstergelere ilişkin öngörüler sırasıyla 
1,3 trilyon dolar ve % 7,2 olarak verilmektedir(Kalkınma 
Bakanlığı,2013:63). Her iki öngörü değeri ilgili 
makroekonomik göstergelerin trend değerleriyle 
örtüşmemektedir.2017’deki OVP değerlerinin 2018’deki 
Plan değerlerine ulaşması mümkün gözükmemektedir. 
Çünkü 1 yıllık bir süre içerisinde ne GSYH’nin % 34 
oranında artması ne de işsizlik oranının yaklaşık 
2 puan düşmesi mümkündür. Bu durum, yeni OVP 
öngörüleriyle Plan öngörülerinin birbirleriyle bağlantılı 
olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
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muş olan plan-yıllık program-bütçe 
bağlantılarını yeniden kurma iddiasın-
daki 5018’in bu hayatı önemdeki ön-
celiğinin gerçekleştirilmesi mümkün 
olamamıştır. Plan’la bağ kurma dev-
re dışı bırakıldığında, bu iki belgenin üç 
yıllık ön- görülerinin bir önceki üç yıl-
lık öngörülerle olması gereken zorun-
lu bağlantı da benzer şekilde kopmuş 
olmaktadır. Bu iki belgenin yeni yıla 
ait öngörülerinin bir önceki eski yıla 
ait olanları yok sayması, orada yapı-
lan öngörüleri görmezden gelmesi büt-
çe hakkı açısından ciddi bir sorun ya-
ratmaktadır. Dolayısıyla yeni yıla ait 
belgelerde, bir önceki yılda planlanmış 
hedeflerin ıskalanıp ıskalanmadığı öğ-
renilememektedir. Bu durumda açıktır 
ki, geçmiş performansla ilgili olarak bir 
hesaplaşmaya gitmeyen yol haritası 
niteliğindeki bir programın veya planın 
geleceğe dönük sağlıklı bir öngörü ya-
pabilmesi ve yol gösterebilmesi müm-
kün değildir. O nedenle olsa gerek, ön-
görülerin tutturulmamış olması iktidar 
çevrelerince bir sorun olarak görül-
memektedir.31 Ayrıca belirtmek gere-
kir, bu belgelerin kendisiyle ilgili bütçe 
hakkı açısından 5018’den kaynakla-
nan bir başka sorun daha mevcuttur. 
Bu iki belgenin plan dönemi sonunda-
ki öngörüleri bir sonraki plan dönemi-
ne taşabilmektedir. Örneğin 2013-2015 
dönemini kapsayan OVP ve OVMP’nin 
son iki yılı 2014’te yürürlüğe giren 10. 
Kalkınma Planı’nın ilk iki yılını ipotek 
altına alabilmektedir. 

Geçmişten gelip 2015 Bütçesi’ne ta-
şınan bütçe hakkını zedeleyici olum-

31-Bu konudaki uyarı ve eleştirilerimizin ayrıntısı 
için Bir Gün arşivindeki yazılarımıza bakılabilir. Toplu 
bir değerlendirme için bk.5 ve 12 Aralık 2011 tarihli 
muhalefet.org’ da yer alan ‘’Bütçede Temel Hastalıklar 1 
ve 2’’ başlıklı yazılarımız.

suzluklar bunlarla sınırlı kalmamak-
tadır. Bunların dışında daha çok sayıda 
bütçe hakkını zedeleyici düzenleme ve 
uygulama bulunmaktadır.32 Bunlara 
tek tek değinmekte yarar vardır.

Bunlardan biri, 5018’e aykırı bir şe-
kilde kuruluşların bütçelerinde per-
formans göstergelerine yer verme-
yişidir.5018’ e göre Maliye Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kuruluşla-
rın bu göstergeleri birlikte tespit etme-
leri gerekmektedir. Bu tespitin ardın-
dan bu göstergeler ilgili kuruluşların 
bütçelerine taşınmak durumundadır. 
Sayıştay performans denetiminin ya-
pılamamasının gerisinde yatan neden 
de budur. Bu göstergeler olacak ki , Sa-
yıştay bu tür bir denetimi yapabilsin.

Bir başka uygulama,5018’e aykı-
rı bir şekilde her bütçe yılında  ‘’Merke-
zi Yönetim Bütçe Kanunu’na eklenecek 
belgeler’’ arasında yer alması gereken 
Bütçe Dışı  Fonlar’ın  gelir ve giderleri-
ne ilişkin üç  yıllık öngörülerinin ısrarla 
toplulaştırılarak verilmesidir. Bu fon-
lar şunlardır: Özelleştirme Fonu, SY-
DTF ve SSDF. Ancak ilginçtir, fon top-
lamına Bütçe İçi Fon olan Destekleme 
Fiyat ve İstikrar Fonu da eklenmekte-
dir. Oysa Kanun gereği bu öngörülerin 
her bir Fon itibari ile ayrıştırılarak ve-
rilmesi gerekiyordu. Bu ayrıştırma ya-
pılmayınca, örneğin askeri harcama-
lara büyük katkı sağladığı ileri sürülen 
SSDF’nin askeri harcamalara bütçe 
dışı yaptığı katkıların üç yıllık öngö-
rüleri öğrenilememektedir. Bütçe Dışı 
Fonlar’dan İşsizlik Sigortası Fonu, Baş-
bakanlık Tanıtma Fonu ve TMSF’nin 
durumu daha da tuhaftır. Bu fonlar ne 
sözü edilen fonlar tablosu kapsamında 

32-Yaşanan bu bütçe hakkı ihlallerinin ayrıntılı analizi 
için bk.(Konukman,2015:8-9).
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yer almaktadır ne de üç yıllık öngö-
rüleri bağımsız bir şekilde verilmek-
tedir. Dolayısıyla gerek fon tablosun-
da yer alan gerekse dışında tutulan 
Bütçe Dışı Fonlar’ın üç yıllık öngörü-
leri ile ilgili ciddi bir bilgilendirme so-
runu yaşanmaktadır. Bu tür fonlar-
la ilgili bilgilendirme geçmiş yıllarla 
sınırlı kalmaktadır. Söz konusu fon-
larla ilgili geçmiş yıllara ait gelir- gi-
der bilgileri ilişkilendirdikleri kamu 
idarelerinin hazırladığı yıllık faali-
yet raporlarında verilmektedir. An-
cak ilginçtir, bu fonların bazılarının 
üç yıllık öngörüleri bizim çok yarar-
lı bulduğumuz ve önemsediğimiz 
Kamu Harcamalarını İzleme Platfor-
mu’nun milletvekillerine yönelik ha-
zırladığı raporlarda yer almaktadır. 
Umarız bu raporlar, Meclis’in bu bel-
geleri doğrudan edinmesi yönünde 
bir çabaya öncülük eder.33

Bütçe hakkını zedeleyici bir diğer 

33-57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye 
olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu 2010 
yılından bu yana kamu harcamalarını izlemektedir. 
Platform bünyesinde oluşturulan sosyal koruma, 
çocuk, güvenlik (askeri ve iç güvenlik ) engelli ve 
adalet çalışma gruplarıyla ( 2010 yılındaki çalışma 
gruplarına önce 2011’de güvenlik daha sonra 2012’de 
adalet grubu eklenmiştir) ilgili kamu harcamaları 
izlenmekte, ardından izleme sonuçları raporlaştırılarak 
ağ sayfasında(www.kahip.org) kamuoyuyla 
paylaşılmaktadır. Platformun koordinasyon ve İletişimi, 
Platformun üyeleri arasında yer alan Bilgi Üniversitesi 
Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi ( 
Bilgi STK ) tarafından yürütülmektedir. Yurttaşlardan 
toplanan vergilerin harcanması sürecinin halkın 
temsilcisi konumundaki örgütler tarafından izlenmesi 
ve izlenim sonuçlarının raporlaştırılarak paylaşılması 
ve sosyal harcamaların artırılması ve etkin kullanımı 
yönünde çözüm önerileri getirilmesi bütçe hakkının 
kullanımı açısından umut verici bir gelişme olmuştur. 
Bilgi STK tarafından kamu harcamalarının izlenmesine 
yönelik olarak STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları, 
Bütçe İzleme Dizisi’nden Temel Bütçe Okuma Yazma; 
Çok Yıllı Bütçe ve Orta Vadeli Mali Plan İzleme; 
Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme; Askeri ve İç 
Güvenlik Harcamalarını İzleme; Eğitim, Gençler ve 
Çocuklara Yönelik Harcamaları İzleme kılavuzları 
yayımlanmaktadır. Başta sendikalar olmak üzere 
halkın örgütlü temsilcileri bu yayınlardan yaralanarak 
kendi bağımsız bütçe izleme süreçlerini gecikmeden 
başlatmalıdırlar.

uygulama, bütçenin fonksiyonel da-
ğılımı çerçevesinde dinlenme, kültür 
ve din hizmetlerine ayrılan ödenek-
lerin toplu verilmesi nedeniyle ay-
rıştırmaya olanak tanınmamasıdır. 
Dolayısıyla önemli bir kamu hizme-
ti olan din hizmetlerine bütçe içi ne 
kadar ödenek ayrıldığı bilinmemek-
tedir. Aynı şekilde, din hizmetlerine 
ayrılan bütçe dışı kaynaklar da öğre-
nilmemektedir. Çünkü Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın kurucusu olduğu Türk 
Diyanet Vakfı’nın gıdadan temizliğe, 
eğitimden sağlığa ve yayıncılığa ka-
dar uzanan 6 büyük şirketiyle yaptı-
ğı katkıların üç yıllık öngörüsü bütçe 
belgelerinde yer almamaktadır.

Bir başka zedeleyici uygulama, 
vergilerin dolaylı-dolaysız ayrımı te-
melinde üç yıllık öngörülerinin veril-
meyişidir. Bu veriler geçmişe yöne-
lik olarak da sunulmamaktadır. Oysa 
2006 yılı öncesine kadar geçmişe dö-
nük veriler Bütçe ile birlikte Meclis’e 
sunulan Maliye Bakanlığı Yıllık Eko-
nomik Raporları’nda verilirdi. Bu uy-
gulamaya 2006 yılından sonra son 
verilmiştir. Maliye Bakanlığı’nın büt-
çe sunuş konuşmalarında (Plan ve 
Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul’da-
ki) sadece 3 yıl öncesine ait bir veri 
sunulmaktadır. Ancak dolaylı-do-
laysız vergi payları verilirken OECD 
tanımına uygun olarak toplam vergi-
lere sosyal güvenlik primleri eklen-
mektedir. Dolayısıyla vergilerin adil 
olup olmadığı konusunda bilgi sa-
hibi olunamamaktadır. Bütçe öngö-
rülerini ve uygulama sonuçlarını iz-
leyen ve bunları raporlaştıran TOBB 
bünyesinde faaliyet gösteren TEPAV 
dolaylı-dolaysız vergilerin tutarlarını 
ve paylarını hesaplamakta ve bunla-
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rı kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ben-
zer şekilde, CHP de kapsamlı Bütçe 
Karşı Oy Yazıları’nda bu verileri he-
saplamaktadır. Ancak ilgili metin-
lerde bu bilgilerin Meclis’le paylaşıl-
maması konusunda AKP iktidarına 
yönelik bir eleştiri yapılmaması dik-
kat çekmektedir.

Bütçe hakkını en fazla zedeleyi-
ci bir başka uygulama, bizzat Sayış-
tay’ın kendisi tarafından yaratılmak-
tadır. Üstelik bu yeni bir durum da 
değildir. 5018 öncesindeki bu tutum, 
5018 uygulaması döneminde de sür-
dürülmektedir. 5018 açık hüküm-
lerle ödenek üstü harcama (gider) 
yapılmasını yasaklamış ve cezai hü-
kümler koymuş olmasına rağmen, 
uygulamada Kesin hesap Kanu-
nu Tasarısı’nda tamamlayıcı ödenek 
olamazsa olmaz bir madde olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sayıştay Ge-
nel Uygunluk Bildirimleri ( GUB)’nde 
tamamlayıcı ödeneği üç kategoride 
ele almaktadır. İlk iki kategoride yer 
alan ödenek üstü harcamalar için ta-
mamlayıcı ödenek verilmesinin uy-
gun olacağı ancak üçüncüsünde yer 
alanlar için tamamlayıcı ödenek ve-
rilmesinin uygun olmayacağı orta-
ya konulmaktadır. Oysa tamamlayıcı 
ödeneğe hiçbir şekilde izin veril-
mesi mümkün değildir. Çünkü Ka-
nun’da olası istisnalar ortaya konu-
luş, ödenek yetersizlikleri halinde ek 
bütçe yapılabilmesi koşulları belir-
lenmiş ve yedek ödenek ve özellikli 
giderleri karşılama ödeneği madde-
leriyle olası ödenek üstü harcama-
ların oluşumlarının önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. Sayıştay’ın belirttiği 
ilk iki kategoridekiler, yedek ödenek 
ile özellikli giderleri karşılama öde-

neği yetersizliğine ve yılsonunda ta-
lep edilen bu tür ödeneklerin zama-
nında yetişememesine bağlanarak 
meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. 
Oysa bütçe hazırlanırken söz konu-
su ödenekler yeterli düzeyde belirle-
nir ve yılsonunda bu tür ödeneklerin 
zamanında yetiştirilmesini sağlayan 
tedbirler önceden alınırsa bu iki ka-
tegoride ifade edilmiş olan ödenek 
üstü harcamalar olmaz.34 Üçüncü 
kategoridekiler ise zaten Sayıştay’ın 
da tamamlayıcı ödenek verilmesini 
uygun bulmadığı ödenek üstü har-
camalardır. Görülüyor ki, Sayıştay ilk 
iki kategorideki ödenek üstü harca-
malara tamamlayıcı ödenek veril-
mesini uygun bularak ödenek üstü 
harcamaların gerçek boyutunun 
küçültülmesine neden olmaktadır. 
Meclis’in ödenek üstü harcamalara 
tamamlayıcı ödenek vermeye adeta 
mecbur bırakılması hem bütçe disip-
lini hem de Meclis’in saygınlığı açı-
sından doğru değildir. Meclis’e düşen 
sorumluluk, ödenek üstü harcama-
lara ayrım yapılmaksızın tamamla-
yıcı ödenek vermeyerek bu tür gi-
derlere neden olan sorumlulardan 
hesap sormak olmalıdır. Meclis ve 
Sayıştay tutum değişikliklerine gi-
dip gereğini yapmadığı sürece, öde-
nek üstü harcamalara tamamlayıcı 
ödenek verme sorunu varlığını sür-
dürecektir.

Bir diğer sorun alanı Sayıştay 
GUB’da tespit edilen ek bütçe yapıl-
masını gerektirici bütçe uygulama-
larıdır. Bunlardan birincisi daha önce 
de sözü edilen ödenek üstü harca-

34-5018 öncesindeki ödenek üstü harcamalara 
tamamlayıcı ödenek verilmesi konusunda Sayıştay’ın 
tutumuna ilişkin eleştirel bir değerlendirme için bk. 
(Konukman ,  2000).
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maların yapılmasıdır. İkincisi ise ye-
dek ödeneklerinin kanuni sınırları-
nın çok üzerinde kullanılmasıdır. Ek 
bütçe yapılmasını gerektiren bu du-
rumlar bütçe hakkının ihlal edildiği 
anlamına gelmektedir. Bu tür ödenek 
üstü harcamalar çok haklı bir neden-
den kaynaklanıyorsa bunun yolu ek 
bütçe yapmaktan geçer. Aksi durum-
da başlangıç ödeneklerine titizlikle 
uyulmalıdır. Yedek ödenek hesabı za-
ten bu tür durumlar için getirilmiştir. 
İyi bir ödenek planlaması yapıldığında 
yedek ödeneğe ihtiyaç bile duyulmaz, 
duyulması halinde ise toplam başlan-
gıç ödeneklerinin bir parçası olması 
nedeniyle devreye gireceğinden baş-
langıç ödeneklerinin aşılma olasılığı 
tamamen ortadan kalkar.

 Başlangıç ödeneklerinin aşılma-
sına neden olan, bütçe hakkını ze-
deleyici bir diğer uygulama kayde-
dilen ödenek uygulamasıdır. Şartlı 
bağış ve yardımlar, ilgili kanunlar ge-
reğince yapılan özel ödenek kayıtla-
rı vb yollarla buradan gelecek gelirler 
gelir cetveline yapılacak harcama-
lar için ödenek ise gider cetveline 
eklenmektedir. Bu ödenekler büt-
çe kaynaklarıyla ilişkili olmadıkları 
için bütçe başlangıç ödeneklerinde 
değil bütçe gerçekleştirmelerin-
de gösterilmektedir. Burada so-
run bütçenin saydamlığı ve sami-
miyetinin zedelenmesidir. Gelirin 
nereden geleceği ve nereye har-
canacağı başlangıçta bütçede gös-
terilebilir. Çünkü bunlar ilgili yasa-
larca önceden belirlenmektedir. Bu 
yolun tercih edilmemesinin nede-
ni önceden gösterilmeyip yıl için-
de ortaya çıkıp harcanan ödenek-

lerin  getirdiği rahatlıktır. Böylece 
bütçenin ilke ve işlevlerinin katılı-
ğından kurtulmak mümkün olmak-
tadır.35 Bu durumda doğal olarak büt-
çenin saydamlık ve samimiyet ilkeleri 
zedelenmektedir. Geçmişten gelen 
kaydedilen ödenek uygulaması AKP 
iktidarı döneminde de sürdürülmek-
tedir. Bu ödeneklerin başlangıç öde-
neklerini oranı 2003 yılında %3,5 iken 
2008’de zirve yaparak(%7,5) 2013 yı-
lında %4,8’e ulaşmaktadır.36

Bir başka alan, mevcut bütçe-
nin dışında yeni bütçe olanakları-
nın yaratılmış olmasıdır. Bu çerçe-
vede, yaratılmış yeni bütçe alanları 
bulunmaktadır. İlki, daha önce deği-
nildiği gibi kamu yatırımlarının bütçe 
dışı yöntemlerle yapılmasının yolunu 
açan KÖİ modelidir. Bu model kuruluş 
amacının (model, ileri teknoloji gerek-
tiren veya hizmetin istisnai özellikle-
rinden kaynaklanan kamu yatırımla-
rı için getirilmiştir) ötesine taşınarak 
iktidara yakın sermaye gruplarına 
kaynak aktarım mekanizması ola-
rak kullanılmaktadır. 2014 yılında bu 
yatırımların teşvik edici, önünü açıcı 
mevzuat değişikliklerine gidilmiştir. 
Mevcut durumda, 153 proje işletmeye 
alınmış olup 30 projenin yürütülme-
sine devam edilmektedir. İHD mode-
liyle yürütülenler hariç olmak üzere, 
uygulama sözleşmesi imzalanan 183 
projenin toplam yatırım büyüklüğü 
2014 yılı fiyatlarıyla 44,8 milyar dolara 
ulaşmaktadır.37 Bu tür kamu yatırım-
larının özel sektöre devri yetmiyor-
muş gibi, dış borçlanmayla yapılan 

35-Kaydedilen ödenek kavramı ve içeriği için bk. 
(Çetinkaya , 1999: 49-52).
36-Bu oranın gelişimi için bk.(Maliye 
Bakanlığı,2014a:14)’deki Tablo 11.
37-Bk.(Kalkınma Bakanlığı,2014:66).
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bu yatırımlara ayrıca Hazine garan-
tisi de sağlanmaktadır. Öte yandan 
yapılan son yasal değişiklikle Hazine 
garantisinin kapsamına finansman 
türevleri de alınmıştır. Son dünya fi-
nans krizi deneyimi dikkate alındı-
ğında, bu düzenlemenin büyük sakın-
calar yaratacağı çok açıktır. Böylece bu 
uygulamayla mevcut bütçe dışında bir 
bütçe yaratılarak mevcut bütçe açığı 
düşük gösterilebilmektedir. Ancak Ha-
zine garantisinin yarattığı koşullu yü-
kümlüklerinin uzun vadede garantinin 
kullanılmasına yol açacak koşulların 
gerçekleşmesi durumunda bütçe den-
gelerini bozması kaçınılmaz hale gele-
cektir. Mali disiplin iddiasındaki bir büt-
çe anlayışının mali disiplini bozucu bu 
tür uygulamalara izin vermesi düşün-
dürücüdür.

İkincisi, AKP iktidarının 10 yıldır ya-
pılandırmaya yanaşmadığı, bütçe içe-
risine almaktan vazgeçtiği bütçe dışı 
döner sermaye uygulamalarıdır. Bun-
ların gelirleri bütçe kapsamındaki ida-
reler tarafından toplanmakta ve har-
canmaktadır. Bu harcamalar ne ilgili 
idareler tarafından raporlanmaktadır 
ne de Meclis’in irade ve bilgisi dâhilinde 
bulunmaktadır.

Üçüncü alan ise, bütçeye ekli cetvel-
lerden E-cetvelinin amacı dışında kul-
lanılmasıyla kamu kaynaklarının mali 
yönetim sisteminin (bütçenin) dışına 
çıkarılmasıdır. Böylece ilgili bakanlık-
lar ve kurumlar için mevcudun yanında 
adeta yeni bir bütçe olanağı yaratılmak-
tadır. İhdas edilen bu yeni bütçeler-
le Meclis denetiminin dışına çıkılarak 
kamu kaynaklarının keyfi kullanımı-
nın yolu açılmaktadır. Bu yeni bütçeler 
özel hesap uygulamasıyla gerçekleşti-
rilmektedir.2015 bütçesinde özel hesap 

uygulaması genişletilerek sürdürül-
mektedir. Bu hesaplarla kamu kaynak-
ları iç denetim, dış denetim, ihale, bütçe 
gibi harcama süreçlerinin dışına çıka-
rılmaktadır. Hesaba aktarılan ödenek-
lerin harcaması muhasebeleştirilme-
si ve denetlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar ilgili bakanlıklara bırakılmak-
ta, İhaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nun’undan müstesna sayılmakta, har-
camaları 5018’in kapsama alanının 
dışında tutulmaktadır cetvelinin 
11.maddesiyle Dışişleri Bakanlı-
ğı’na (yetki Maliye Bakanlığı’yla 
paylaşılmakta) ,17. ve 29. madde-
siyle Kalkınma Bakanlığı ‘na,56.
maddesiyle Milli Eğitim Bakanlığı 
‘na,72. maddesiyle Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’na, 78.mad-
desiyle Maliye Bakanlığı’na(yetki 
Kalkınma Bakanlığı’yla paylaşıl-
makta), 81. maddesiyle AB Ba-
kanlığı’na,83. maddesiyle Afet ve 
Acil Durum /AFAD) Başkanlığı’na 
(yetki Dışişleri ve Maliye Bakanlı-
ğı’yla paylaşılmakta), 85.madde-
siyle Türk Tarih Kurumu’na (yet-
kili ilgili bakan), 88.maddesiyle 
İçişleri Bakanlığı’na (yetkili İçişle-
ri Bakanı) “özel hesap” açma olanağı 
getirilmektedir. Bu olanağa sahip söz 
konusu bakanlıklar ile iki kurumun 
2015 yılı bütçe ödeneklerinde öngö-
rülen artışların (2014 yılı ödeneğine 
göre) bütçenin tümü için öngörülen 
artıştan (%8,4) daha yüksek düzey-
de belirlenmiş olması dikkat çek-
mektedir. Örneğin bu bakanlıklardan 
Kalkınma Bakanlığı’nın bütçesin-
de %74, iki kurumdan biri olan AFAD 
bütçesinde %8,3’lük artış öngörül-
mektedir. Bu sonuncusu çok önem-
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lidir. Çünkü bu kurum Kızılay’ın 
yaptığı iş ve işlemlerin büyük bir 
bölümünü üstlenmek üzere gö-
revlendirilmiş bulunmaktadır. Kı-
zılay’a yardımcı olsun diye oluş-
turulan bir kurumun onun yerine 
geçiyor olması ve özel hesap zır-
hına sığındırılması bütçe hakkı 
açısından düşündürücüdür.38  Ar-
tık geçmiş yıllarda bütçe disipli-
ni bozduğu için kapatılan fonların 
yerini bu özel hesaplar almakta-
dır.39 Bu hesaplara ilgili bakanlık-
ların bütçe ödeneklerinden aktarı-
lan kaynakları ve buradan yapılan 
harcamalar Meclis, Sayıştay ve 
kamuoyu denetimden kaçırılarak 
saydam, hesap verilebilir olmayan 
yeni bir mali alan yaratılmaktadır.

Bunların dışında ayrıntısına gi-
remeyeceğimiz, bütçe hakkını ze-
deleyici başka örnekler de var. 
Sayıştay GUB’de yapılmış tespit-
lerden hareketle, bir kaçını paylaş-
makla yetinelim. Bunlar şöyle sı-
ralanabilir:

n Maliye Bakanı’na tanınan ak-
tarma yetkisiyle yedek ödenek 

38-E cetvelinde özel hesabın dışında bütçe hakkını 
zedeleyici çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Cetvelin 
12. maddesiyle özel bütçeli idarelerden Anadolu 
Üniversite’si Açık Öğretim Fakültesi’nin karar sürecine 
Maliye Bakanlığı’nın müdahil olması getirilmektedir. 
Bakanlık yetkiyi paylaşırken sorumluluk ilgili özel 
bütçeli dairenin üzerinde bırakılmaktadır. Benzer 
şekilde, cetvelin 64.maddesine konulan bir hükümle 
Maliye Bakanlığı bütçesine belediyelere yardım ödeneği 
altında ödenek konulmakta ve zorunlu hallerde 
kullandırılması konusunda ilgili bakanlık yetkili 
kılınmaktadır. Bakanlık yetkiyi paylaşırken sorumluluk 
ilgili belediyenin üzerinde kalmaktadır. Cetvelin 
40. maddesiyle T cetveliyle taşıt alımına getirilen 
sınırlamanın aşılabilmesi olanağı getirilmektedir 
cetveli dışında taşıt alımı yapmak isteyen kurumlar 
taleplerini Maliye Bakanlığı’na bildirecektir. Bakanlar 
Kurulu’nun onay vermesi durumunda bu talepler 
karşılanabilecektir.
39-Fonların bütçe disiplinini bozucu etkilerinin ayrıntılı 
bir analizi için bk. (Konukman ve diğerleri,1991).

mekanizması kullanılarak  Mec-
lis’in kabul ettiği ödenek bileşimi-
nin yıl içinde önemli ölçüde değiş-
tirilmesi,

n Bütçe Kanunu Tasarıları’na 
2007 yılına kadar eklenerek veri-
len Maliye Bakanlığı’nın sorumlu-
luğundaki  “ Vergi Harcamaları Ra-
poru “ ndan vazgeçilmesi,40

n Dernek, vakıf, birlik, kurum, 
kuruluş, sandık ve benzeri teşek-
küllere yapılacak yardım niteliğin-
deki transferler kamuoyu ve mec-
lis denetimine tabi tutulmaması.

III-SONUÇ
AKP iktidarı tarafından ha-

zırlanarak Meclis’e sunulan yeni  
OVP ve 2015 Yılı Bütçesi’nin 2015 
ve sonrası iki yılının projeksiyon-
ları önceki OVP  ve bütçe öncelik-
lerinin ve uygulamalarının aynen 
sürdürüleceğini  göstermektedir. 
2015 öncesinde. istikrarı ve yaban-
cı sermaye girişlerini önceleyen 
sıkı bir maliye politikası izlenmiş-
tir. Bu politikanın en önemli ara-
cı olan bütçenin bu durumda temel 
kurgusu bütçe giderlerini alabil-
diğince kısmak, bütçe gelirlerini 
ise artırmak olmuştur.2015 bütçe 
döneminin(2015-2017)öngörüle-
ri, bütçe kurgusunun gelir ayağın-
da bir tıkanma yaşanacağını işaret 
etmektedir. Öngörüler, bütçenin 
giderler açısından giderek sıkıla-

40-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Vergi harcamaları raporu 2007 yılından bu yana 
Kamuoyunun bilgisine sunulmamaktadır. Böylece 
2015 yılında 26 milyar lira olarak öngörülen vergi 
harcamalarının (bu, bu tutardaki bir verginin 
toplanmasından vazgeçildiği anlamına gelmektedir) 
toplumsal açıdan ne tür faydaları olacağı ve hangi 
sermaye kesimlerini teşvik edeceği noktalarında 
kamuoyunun bilgilendirilmesi geçmiş yıllarda olduğu 
gibi mümkün olamayacaktır.
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şacağını  gelir açısından ise, artık 
zorlanacağını göstermektedir. İk-
tisadi analizimizin sonuçları 2015 
bütçe döneminin şu özelliklere sa-
hip olacağını göstermektedir:

n Kamu hizmet üretiminde tı-
kanma noktasına gelinmesi,

n Kamu hizmet üretiminin yeni 
kamu işletmeciliği modeliyle tica-
rileştirilmeye çalışılması,

nİlkiyle bağlantılı olarak personel 
yetmezliği sorunu yaşanması,

n Personel yetmezliği sorununun 
taşeron istihdamını yaygınlaştırmak 
suretiyle aşılmaya çalışılması,

n Yukarıdakilerle bağlantılı olarak 
kamu istihdamının esnekleştirilme-
ye çalışılması,

n İlkiyle bağlantılı olarak yatırım 
yetmezliği sorununun yaşanması(-
hem merkezi bütçe hem de merkezi 
bütçeyi de kapsayan kamu yatırımla-
rının toplumsal ihtiyaçların gerektir-
diğinin gerisinde kalması),

n Yatırım yetmezliği sorununun 
yatırımları KÖİ modeliyle özel sek-
töre bırakarak aşılmaya çalışılması,

n SGK’nın  aktüeryal  denge soru-
nunun devam etmesi,

n Tarımsal destek ödemeleri   için 
yasal hükmün gerektirdiğinin çok 
altında bir pay öngörülerek teşvik 
açısından tarımın ihmal edilmesi,

n Devletin sosyal devletten gide-
rek uzaklaşması ve bir sadaka dev-
letine dönüştürülmesi,

n Vergi yükünün artırılmasında 
güçlük yaşanması,

n Adil olmayan dolaylı vergi ağır-
lıklı yapının sürdürülemez hale gel-
mesi,

n  Mali disiplinin daha da sıkılaş-

tırılacak olması.
İktisadi analizimizin sonuçları 

ise, 2015 bütçe döneminin şu özellik-
lere sahip olacağını göstermektedir:

n  AKP iktidarının bütçe hakkını 
önemsememesi,

n  OVP takvimine uyulmaması,
n  5018’in temel önceliği olmasına 

rağmen, bütçe- kalkınma planı-yıllık 
program bağlantılarının kurulamaması,

n 5018’in zorunlu kılmasına rağ-
men kuruluşların bütçelerinde per-
formans göstergelerine yer verilme-
mesi,

n Bazı üç yıllık öngörülerin 5018’e 
uygun formatta verilmemesi,

n  Ek bütçe yapılmasını gerektiri-
ci bütçe uygulamalarını(ödenek üstü 
harcama ve yedek ödeneklerinin ka-
nuni sınırlarının çok üzerinde kulla-
nılması) sona erdirici bir tutumdan 
kaçınılması,

n  Bütçenin ilke ve işlevlerinin ka-
tılığından kurtulmak amacıyla kay-
dedilen ödenek uygulamasında ısrar-
cı olunması,

n Mevcut bütçenin dışında yeni 
bütçe olanaklarının yaratılmış olma-
sı(KÖİ modeliyle bütçe dışında özel 
sektöre yatırım yaptırılması, bütçe dışı 
döner sermaye uygulamalarına de-
vam edilmesi, özel hesap uygulama-
sıyla, ilgili bakanlıklar ve kurumlar için 
mevcudun yanında adeta yeni bir büt-
çe olanağı yaratılması),

Bütçe hakkını zedeleyici bu tür uy-
gulamalara başvurulması (ek bütçe-
den kaçınılması, kaydedilen ödenek 
uygulamasında ısrarcı olunması ve 
yeni bütçe alanlarının yaratılmış ol-
ması) iktisadi analiz yapılırken dikkat 
çektiğimiz mali disiplin baskısından 
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kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni 
mali disipline dayalı bütçe anlayışında 
ısrarcı olunmasıdır. Bu yollara başvu-
rulması, gösteriyor ki öngörülen büt-
çe ödenekleri toplumsal ihtiyaçların 
gerektirdiği harcamaları karşılamaya 
yetmemektedir. Bu halkın kamu hiz-
meti sipariş listesinin bütçede yeteri 
düzeyde karşılık bulmadığı anlamına 

gelmektedir. Diğer bir deyişle, bu uy-
gulamalar halkın bütçe hakkıyla bağ-
daşmamaktadır. Oysa yapılması gere-
ken, bu bütçe anlayışının değiştirilerek 
“ giderlerin önceliği “ ilkesine sahiple-
nerek bütçe ödeneklerini halkın sipa-
riş listesindeki hizmetlerin üretimini 
karşılayacak düzeyde tespit etmek ol-
malıdır.
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