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ACILI~

KONUSMALARI

Sunucu

Sizleri Onivcrsitemizde ve Kentimizdc agirlamaktan dolay1 kivanvh~·Iz. 'Tlirk
Kamu Mali Yiinctiminin Yenidcn Yapilandmlmasi ve Bu Yapilanmada Pcrformans
Yiinetimi ve Denctiminin Ycri''
mutluluk

duymaktay1z.

Bu

ba~hkh

sempozyuma dcgcrli katilunlanmzdan dolay1

scmpozyumun

ger9ekle~mcsini

saglayan,

sempozyum koordinasyon komitesi olmak iizcrc, Maliyc Bakanligi·na,

ba~ta

Sayi~tay·a,

deneyimleriyle bizc yol giistcrcn degerli hocalannuza, tcbliglcri vc giirli~leri ilc katkt
saglayacak , bilim adamlanna, ilk glindcn itibaren bizi yalmz b1rakmayan,
aynnttlanna kadar !lim haztrhklara titizlikle vc scvgi dolu

ugra~tstyla

cmck vcrcn

Fakiilte Dekanmuz Prof. Dr. Yavuz Tekclioglu'na vc aynca iigrcncilcrimizc en ivtcn
tc~ekklirlerimizi

Degerli

sunanz.
konuklannuz,

Sempozyumunun

ba~anh

ve

dikkatle

sevgiylc

vc zevklc gevmcsini dilerkcn, 7.

hazu·Iadtgnmz
Kurulu~

Maliyc

ythm kutlayan

Akdcniz Oniversitcsi iktisadi vc idari Bilimler Fakliltcsi vc ondan daha genv olan
Maliyc Biillimlimiizlin cksiklikleri ivin

ho~giirlinlizc

stgmmak istiyoruz. $imdi Ulu

Onder Atatlirk ve eserleriyle daima yanmuzda hisscttigimiz bilim cmekvilerinin
saygm amlan iiniinde sizleri bir dakika saygt
-

Te~ekklir

-

Hcsap Uzmanlan Kumlu

-

Antalya Millctvekili Mclin $ahin,

dum~una

dave! ediyorum.

ederim.
Ba~kam

Abdullah Asian
ba~an

ba~anlar

diliyor.

dileklerimlc tlim katilm1cilara ve

sizlere saygtlar sunarnn diyor.
-

KKTC

Sayt~tayt Ba~kam

Soner Vehbi Sempozyumun

ba~anh

gcvmcsi vc

sonuvlannm Bliylik Tiirk Ulusuna haytrh ve ugurlu olmast dilegiyle saygtlar
sunarnn diyor.
-

A91h~ konu~malanm

yapmak lizcre Biiliim

Mahmut DURAN'! davct ediyorum.
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diizenlcnmcsini vc dcnctlenmcsini bask1 altum almaktad1r. Bu ncdenleri k1saca

Prof. Dr. Mahmut DURAN

bclirtirsck bunlardan birincisi, siirckli biiyliycn btit9e a91klan. gittik9e

Akdcniz Onivcrsitcsi iktisadi vc idari Bilimler Fakiiltcsi
Maliye Boliimii Ba~kam
<;:ok scvgili

meslckda~lanm,

Tiirkiyc 'nin

dcgi~ik

ag1rla~an

bor9

y[ikii vc siirdiir[ilcmcz hale gclcn Dcvlct borylanmas1 ve bununla yakmdan baglantli1

iinivcrsitclcrinden gel en

olan kroniklqcn enflasyon, kamu mali yonctiminin ycnidcn yapdandmlmasuu bask1

Maliyc

altum almaktad1r. ikincisi, Dfmya ekonomisindc kliresellc~mc olgusu vc bunun

BakanhgJ·mn dcgcrli mensuplan, konuklar vc 90k scvgili ogrcncilcr, Akdcniz

gctirdigi uluslararas1 rckabetin gittik9c biiyiimesi. O~ttincii faktbr olarak da

Onivcrsitcsi iktisadi vc idari Bilimlcr Fakliltcsi Maliyc Bollunii · nDn dlJzcnlcdigi 15.

toplumun, halkm daha boL daha kalitcli daha

konuklar.

degcrli

Rcktor[im,

Maliyc Scmpozyumu'na tckrar

Bclcdiyc

ho~

Ba~kamm.

Say1~tay'm

vc

gcldiniz dcr, sizlcri armmzda gormcktcn k1van9

<;:ok k1saca Maliyc Scmpozyum 'lannm

gc9mi~indcn

sozctmck istiyorum.

I~

y1l once Anadolu Onivcrsitcsi iktisadi vc idari Bilimlcr Fakiiltcsi Maliyc Bollunii
tarafmdan

ba~latllan

Scmpozyumlan:

Kamu

akadcmisycnlcrlc.

bu

Ba~kanhgL

15

vc

yiid1r

Maliycsi

arahks1z

alanmda

olarak
egitim

alanda fhaliyct gostcrcn

siirdliriilcn
ve

Maliyc

ogrctim

Bakanhg1,

Maliyc
yapan
Say1~tay

DPT gibi kurumlarm list dlizcy yoncticilcrini bir araya gctircn bir

platform niteligindcdir. Bu platform, akademisycnlcrle uygulayJCI kurumlann

maliyetli kamu hizmeti talebinin

gittik9c toplumun giindemindc ycr almas1 ve bunun hem siyasal iktidarlar iizerindc
olu~turdugu

hem de kamu yonctimleri iizcrindc

duydugumu bclirtmck istcrim.

dii~iik

vatanda~lar,

kamu

kumli1~larnun

kotli pcrformanslanna kar~1 tcpkilcrini bclirtmcktc.

odcdiklcri vergilerin kamu yararma rasyoncl
yonctimlcrinin

bask1d1r. Art1k giiniimiizdc

saydamla~masuu,

kamu

bi~timdc

kaynaklan111

kullallllmasmt kamu

kullanan

yoneticilcrin hcsap vcnncsini, kamusal kararlara dcmokratik

siyasilcrin
katdmu

vc

talcp

etmcktcdirler vc bunu toplumun giindemine getirmektcdirlcr. Son olarak da kamu
hizmctlcrini finansc ctmck

i~tin

vcrgi gelirlcrinin artmlmasmdaki zorluklar, giiyliiklcr

kamu yoncticilerini kcndilcrine tahsis cdilen kaynaklan daha elkin, daha verimli

birbirlerinc

kullanmaya zorlamaktad1r. Bugiin Tiirk Kamu Mali Yonctimi vcrimli vc ctkin bir

iletmclcrinc vcsile olan vc Cmivcrsitc ile uygulamac1 kurumlar arasmda koprli

yap1ya sahip dcgildir. Bu yonctimin yenidcn yapdandmlmas1 gcrekmcktcdir. Bu

kurulmasuu saglayan bir platform roliinli oynamaktadJL Sunulan bildirilcr vc

yap1lanma vcrimliligi, ctkinligi tutumlulugu csas alan bir temcl iizcrine bina

mcnsuplan arasmda

yap1lan

tarll~malar

ilcti~imi

saglayan,

dii~Dncc

vc

gorii~lcrini

daha sonra kitap halinc getirilerck kahc1 bir bilimscl escr ortaya

cdilmelidir. Ay111 zamanda da bu mali yonctim perfonnans kritcrlcrinc gore
dcnctlcnmcli, hesap vcnnelidir. Bu dcnetim de

91kanlmaktad1r.
Hcpinizin bildigi gibi 15. Maliyc Sempozyumu'nun ana tcmasJ 'TUrk Kamu

kurumlan tarafindan

bclirlenmi~tir.

Bu konu ile ilgili k1saca

gibi baguns1z

d1~

dcnctim

gerycklc~tirilmclidir.

Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Scmpozyumun diizcnlenmesinde bizi

Mali Y onctiminin Ycnidcn Yapdandmlmas1 vc Bu Yapdamnada Pcrfonnans
Yonetiminin vc Denctiminin Ycri" olarak

Say1~tay

destckleyen Saym Rcktortim[iz ProfDr.

Ya~ar

U9ar'a, Dekanumz ProfDr. Yavuz

Tekelioglu'na, idari kademcde ycralan Biit~c Daircsi Ba~kanhg1. idari ve Mali i~lcr

birkay soz soylemck istiyorum.
Bu konunun scyilmesindc birka9 oncmli ncden sozkonusudur, Olkemizin de

Dairc

Ba~kanlanna

te~ekkiir

edcrim.

Bunun

yanmda

bu

scmpozyumun

i9inde bulundugu ko~ullardan gelcn ~u fak!Orler kamu mali yonctiminin ycnidcn

duzcnlenmesinde iii' defa biraraya gelen Diizcnlcmc Komitesi Uyclcrinc. teblig

yap!landmlmasmJ ve bu yapdanmamn 9agda~ kritcrlerlc. ol9iitlcrlc ycnidcn

sunacak saym

konu~macdara

yinc

tc~ekkiirlerimi

5
4

belirtirim.

Ozcllikle de

Aylht-i Komtsnmlan. :'\V. Ti.lrkiw l\lali\'~

te~ckklirlerimi

S~mpoznunu. 15~17

:-.1:1\'ls 2000. ,.\nt:tl\'a

bollimlimiin clcmanlanna yapmak istiyorum. Biz hem gene; bir faklilte

hcmdc c;ok gene; bir boliim(iz. Ogretim liycsi saynmz c;ok az. \.ok az say1da ogrctim
clemamyla

bu

scmpozyumu

yapmak

zorunda

kald1k.

Bu

sempozyumun

diizenlenmcsindc en bliyiik cmck ve fedakarhk o arkada~lann. K1saca Bollim Ba~kan
YardnnciSI Slileyman Ulutlirk 'e, Zcliha Gokcr'e, ara~tmna gorevlileri Hale
Balscvcn'c, Birsen Nacar"a, Yakup Karabacak'a, Serve! Akyol'a vc Bollim
Sekrctcrimiz Ulker Onara tc~ckklir etmck

istiyorum.

scmpozyumu hazlrlad1k. Eksikliklerimiz varsa ho~gorlin.

Bu

arkada~larla bu

15. Tlirkiyc Maliye

Sempozyumu'nun, TUrk Kamu Mali Yonetiminin sorunlannm c;ozlimlinc katk1da
bulunmasuu temcnni eder, hcpinize sayg1lar sunanm.

,.\!,C!hS 1\.l)llllSlll<llan. :'\V. Tiirkiw

rvlaliv~

S<!mpozyumu. 15-17

iVhlVlS

2000 . ..\ntalva

Prof. Dr. Yavuz TEKELiOGLU
Akdeniz Oniversitesi iktisadi vc idari Bilimler Fakiiltesi Dekam
Saym Rckt6rlerim, degerli Bclediye Ba~kannn, Saym Gene! Mlictliriim,
Maliye Bakanhg1 ve Say1~tay' m degerli mensuplan, c;ok degerli meslckda~lanm,
scvgili ogrcncilerim, degerli konuklar, basmm giizidc mensuplan, sozlerimc
Fakiiltcmiz Maliye Bollim(iniin diizenlemi~ oldugu 15. Tiirkiye Maliye Scmpozyumu
ncdeniyle sizleri iiniversitemizde gom1ekten ve glizcl kentimizdc ag1rlamaktan
duydugumuz mutlulugu bclirtcrek ba~lamak istiyorum.
Sempozyumun Fakliltemizin 7. Kurulu~ yildonlimii haftasma rastlamas1 bizim
ic;in aynca onur vericidir. Ekim 1993 yilmda iktisat Bollimii ile cgitime ba~layan
Fakliltemiz, bug(in i~Ietme, Maliyc vc Kamu Yonetimi Bollimlerindc Lisans

Sunucu
Ac;1h~ konu~malanm yapmak lizcre Dekannmz Prof. Dr. Yavuz Tekclioglu'nu

ogrcnimi goren 800 ogrenciye, 21 'i ogretim liycsi olmak (izcrc 45 ogretim elemanma
sahip olup, i~Ictmc Boliimlimliz bu y1l, Maliyc ve Kamu Y onetimi BolUmlerimiz de

dave! ediyorum.

gelecek y1l ilk mezunlarnu verecektir. Halen lisans(istli ogretim goren ogrencimizin
say1s1 73 olup iktisat, i~Ietmc Kamu Yonetimi ve G1da Ekonomisi ve i~Ictmeciligi
dallannda Yiiksek Lisans, i~Ietme dalmda da Doktora programlan yiiliitlilmcktedir.
Fakiiltcmiz geridc kalan 7 y1l sliresince 9 uluslararas1, ve II ulusal bilimsel
toplan!ly1 b~anyla gerc;ekl~tinni~tir. Ogretim iiyelerimizin onemli bir kcsiminin
frankofon olmalan nedeniyle Frans1z (iniversitc ve ara~tmna kurulu~lan ile olan
bilimsel ili~kilcrimiz c;ok daha yogun olup, G1da Ekonomisi ve i~Ietmeciligi Master
Programumz Montpellier Akdeniz Tanm Enstitlisli ilc birliktc y(ir(itiilmektedir.
Maliye camiam1zm dcgerli temsilcileri, sevgili meslekda~lanm, 15. Maliye
Scmpozyumu Fakiiltemiz i~Ietme Bollim(ince 1998 Kas1m aymda yap1lan 6. Ulusal
. i~Ietmecilik Kongresinden sonra gerc;ekle~tirilen en biiyiik ulusal etkinligimizdir.
Boyle bir firsali bizlere verdiginiz ic;in hepinize t~ekklirlerimi sunarnn.
(.ok iyi bilindigi lizere, ekonomide kamu kesiminin rasyonel bir kamu
yonetimi ile etkinle~tirilerek belirlenen amac;lara ula~ma ac;1smdan etkinligin
6
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lilkclcr ivin 6ncmi

Sunucu
_ Tiirkiyc Maliye Sempozyumu ivin yap!lgnuz davete te~ekklir edcr,

yadsmamayan bir hedeftir. Kamu sektoriinlin etkinlik vc ctkililik sorununun hem

vah~malanmzda ba~anlar diler, katiinnciiara selam vc saygiiar sunarnn. Dov.Dr.

artmlmas1 konusu, gerek

geli~mi~

gereksc az

geli~mi~

piyasa ekonomilerinde hem de planh ekonomilerde oncmli bir ycr tuttugu aviktir.
<;:agmuzda giderek

olgunla~makta

ko~ullar

olan ileri derccedeki rckabctvi

Abdlillatif Sencr, Sivas Milletvckili.
ncdcniylc

ekonomik sektorlerin performanslannm yakmdan izlenmesi vc saghkh ve sliratli gcri
bildirimin gercgi

artnu~tir. Ku~kusuz

bu zaruret kamu yonctimi vc dcnetiminin top

15. Maliye Sempozyumuna vok istememe ragmen kat!lanuyonnn.
Sempozyumun hay1rh ve ba~anh geymesini diler, !lim katiinncliara saygiiar
sunanm. Erdogan bner, Maliye Bakanhg1 Miiste~an.

yekun bir sistem olarak yeniden yapiiandmhnasmi gcrekli kiimaktad1r. Ag1r aksak

_ Gondermck Ilitfunda bundugunuz Maliye Sempozyumu aviil~ t6rcninc nazik

bir geri bildirim ile geleneksel hukuksal denetim kamu yonetiminde ctkinlik vc

davetinize tc~ekkiir ederim. Sempozyumun ba~anh gevmesi dilegiyle ~ahsnuzda

etkililigi giivlendinnedigi, aksine ekonomik performans1 kapsam

d1~1

Bilindigi lizere program blilve uygulamalan bu avidan bir umut

olmu~tu.

tuttugu av1kt1r.
Nc var ki

plan, program ve proje baglanunda saglanabilecek tutarhhk vc mali disiplin ilc
ekonomik performansm izlenmesi ve 6lvlimii yerinc gccikmcli vc disfonksiyonel

t6rene katiian saym·davetlilere sayg1lar sunarnn. Prof.Dr. Kamil Mutlucr, Say1~tay
Ba~kam.

Avii'~ konu~malanm yapmak flzere Rektorflmliz Prof.Dr. Ya~ar Uvar"l dave!

cdiyorum.

oldugu herkesve kabul edilen hukuksal denetimle yetinilmi~tir. Ku~kusuz hukuksal
denetim gerekli ancak yetersiz vc etkisiz

kalnu~t1r.

Kamu y6nctimindc idari

maslahatv1hk yerine gervekten yonetim isteniyorsa yonctimin sonuv almak anlamma
geldigi unutulmamahd1r. Bu tf1r bir yonetimin denetimi de sonuv dcnctimi olmahd1r.
Buglinden
tatl~liacak

ba~layarak

bu 6nemli konu siz degcrli kat1hmciiann katkiianyla

ve.elde olunan bulgular ilgililerin bilgisine sunulacaktir.

Degerli meslekda~lanm, sizleri Antalya'da Oniversitemizdc agiriamaktan
duydugumuz mutlulugu tekrar ha!lrlatarak sozlerimi tamamlarkcn sempozyumun
haz1rlamnasmda emegi geven sevgili asistan ve 6grencilerim ba~ta olmak lizcrc !lim
Maliye Bohimiimiize, tertip komitesine, yakm ilgi ve destcklerini her y1l oldugu gibi
bu y!l da esirgemeyen Maliye Bakanhgmuza ve bu konuda da bizi yalmz
b1rakniayan Rektorliigiimiize te~ekklir. eder, sempozyum sonuvlannm lilkemiz ivin
hay1rh olmas1 dilegiyle saygiianm1 sunanm.

8
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Prof. Dr. Ya~ar U(:AR
Akdeniz Oniversitesi Rektiirti

dti~mektedir

25-26

~·Inliye
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ki bu da Dtinya standartlanna uygundur. Egitimin onde gelen

kaliteyi yakalamadaki ol<;:Utlerinden biridir.
Bu kadar Maliyecinin i:intindc konu~mak biraz zor olsa gcrek. Saym Btiyiik

ozelle~tirme

Degerli konuklar, Ttirkiye 'de uygulanan

politikalarma ragmen

Sehir Belediye Ba~kannn, Saym Rekti:irum, Saym Gencl Mtidtiriim, Maliyc

kamu kesimi ekonomik hayattaki biiytikltigiinii ve onemini halen korumaktad1r.

Bakanhgnun ve Sayi~taym <;:ok degerli list dtizey biirokratlan, dcgerli i:igrctim

Dahas1, son I 0 yiihk vcriler incelendiginde kamu kcsiminin makro ckonomi i<;:indeki

tiyeleri, i:igretim elemanlan, degerli katihmcilar, <;:ok scvgili i:igrencilerim vc

paymm her yii biraz daha btiytidtigti goriihnektedir. Bu baknndan kamu mali

medyanm degerli temsilcileri ... Hepiniz ho~geldiniz. 15"cisini

yonetiminin verimli vc elkin

ger<;:ekle~tinnekten

dolay1

bi.iyi.ik

onur

duydugumuz

Oniversitcmizdc
Ttirkiyc

Maliyc

gore organize

edihni~

<;:ah~masi,

dolayisiyla verimlilik vc etkinlik ilkelcrinc

olmas1 gerekir. Oysa Tip kokcnli bir kamu yoncticisi olarak

Sempozyumunun bugtin burada a<;:Ih~mi yapiyomz. Sizleri aranuzda gormekten vc

uygulamadan cdindigim tecriibelere gore iilkcmizdcki kamu mali yonctimi bir

ag1rlamaktan dolay1 son derece mutluyum. Bundan dolay1 onceki Scmpozyumlarda

yandan

oldugu gibi .bu Sempozyumda da sunulacak tebliglerin ve bilimsel gorti~lcrin hem

yap1 i<;:indc mcvzuatm belirlcdigi <;:cr<;:cvcdc harckct ettigimizdc luzli vc ctkin faaliyet

maliye literaturune hem de mali yonetim uygulamalanna onemli katkiiar

gostcrmcmiz maalcscf mtimkiin dcgildir. Oysa bildiginiz Uzcrc gtintimtiztin en

saglayacagma inan1yomm.

oncmli ckonomik degcrlcrindcn biri zamand1r. Hcpimiz zamanla

Degerli konuklar ve Maliyc"nin degerli temsilcileri, Akdeniz Oniversitcsi
Rektoru olarak k1saca bilgi vem1ek istiyorum. Biraz once sunmu~ oldugumuz filmde

.

a~m

merkeziyct<;:i ve btirokratik, ote yandan <;:ok

Ktircscllc~cn

ula~abilmek

ba~h

vc par<;:ahd1r. Mcvcut

yan~1yoruz.

Diinyada daha iyisini yapabilmck, muas1r mcdcniyct scviyesinc
i<;:in hem birbirimizlc hem de

d1~

rakiplcrimizlc

yan~Iyoruz.

Kalitcyi

gordtigtintiz binalarnmz, eserlerimiz.. laboratuarlarnmz vc sosval alanlanmiz

payla~mak

1982 "de kuruhnu~ olan Akdeniz Oniversitesinin 18 y1l i<;:erisindc gclmi~ oldugu

her seferindc mcvzuat hazrctlcri kar~muza <;:Ikiyor.

noktay1 gostennektedir. Esas itibariyla 1982'de kurulan Akdcniz Oniversitesi 1992

gcciktiriyor, daha pahahya malohnasma ncdcn oluyor. Daha luzh

yilmda !sparta ve Burdur illerinde bulunan, Burdur'daki Veteriner Fakiiltcsi hari<;:

yonctimde ctkinligi saglamak i<;:in mevzuat

ttim birimlerini Stileyman Demirel Oniversitesine b1rakarak ycpyeni bir Onivcrsitc

hakh olarak

ortaya <;:Ikanm~!Ir. Halen Akdeniz Oniversitesinin 12 fakiiltesi, 9 )iiksekokulu. 3

Ama sistcmdc

enstittisti ve 20 civannda ara~!Im1a merkezi bulunmaktadir. II 000 ogrcnciyc sahip

onlara kaynak saglamada vc kullanmada inisiyatif vc csncklik tamyacak bir mali

Akdeniz Oniversitesinin otigretim Uyesi sayiSI 380'dir, ogretim clemam ise

yap1ya, bu mali yap1ya esas

l!OO'tige<;:mi~tir. Bu ~u demektir; ogretim Uyesi ve ogretim elemam ba~ma dii~en

zamanda performansi degcrlendirmc oi<;:Utlerini de btinycsindc bulundurmahd1r. Yani

Oniversitemizdeki oran, I ogretim. elemanma 9 ogrenci dti~mektedir. BtL Dtinya

tcsti k1ranla gctircn aym kefuye konulmamahd1r.

standartlannda 5,8'dir ve biz bunu yakalami~ dummdayiz. Ogretim Uyesi ba~ma ise

istiyorsak bunu yapmak zonmday1z. Ama sizin de <;:ok iyi bildiniz gibi

mlifctti~ler,

d1~ma

i~lerimizi

yava~latiyor.
i~

yapmak,

<;:Iktignmzda bu scfer de

kar~muza

dcnet<;:ilcr, mahkemcler <;:Ik1yor. Bunlan su<;:lanuyorum.

dcgi~iklik ~art

diyonnn. Kamu yoneticilcrini bu ikilcmden kurtaracak.

olu~turacak

bir mcvzuata ihtiya<;: vard1r. Bu yap1 aym

'TUrk Kamu Mali Yonetiminin Yenidcn Yapilandmlmasi vc Bu Yapdanmada
Pcrformans Y onetimi vc Dcnetiminin Y cri" adh bu scmpozyumun iilkemiz vc mali
yonetimin sonmlanna 1~1k tutmasuu diliyorum. Burada cmegi gc<;:en tiim

10
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Dr. Dogan CANSIZLAR
Maliye Bakanhgt Milli Emlak Gencl Miidi:trliigii

adamlanna, list diizey biirokratlarumza huzurlanmzda sayg!lannu sunuyorum.
Bunun ba~anh ge9eceginden eminim. Omit ve temennim ~udur: burada list diizcy

<;:ok ktymetli hocalanm, degerli konuk1ar, degerli 6grenci1erimiz, sevgili

hem Maliyeci olarak hem de 6gretim iiyesi olarak, bilimscl olarak kattlnnla olu~an

mcslekda~larumz

bu sempozyumlann neticelerinin siyasi iktidarlar tarafmdan clc ahnarak gcr9ckten

Ankara 'daki yogun

!Ikanmalan 6nlemek ve zamam bizlere, biirokratlara 90k iyi kullamr hale

Kendilcri bu

gctim1cktir. Ba~an dileklerimlc ki, 90k ba~anh gcycceginc inamyorum. Bu arada 90k

Maliyc Bakam Siimer Oral Bey adma yaptyorum. Hcpinize sayg!lar stmuyorum.

giizel bir kenttesiniz, diinyanm en glizel dogastyla, tarihiylc biitiinlc~mi~ bir

Ozelliklc saygtdeger hocalarumzla ve degerli meslckda~lannuzla tckrar yenidcn

kenttesiniz. Ho~ zaman da ge9innenizi. havatm sadcce 9ah~mak degiL firsat

birliktc olmaktan biiyiik mcmnuniyct duydugumu burada ifade ctmek istiyorum.

bulduk9a biraz da bu giizclliklerdcn favdalanmak ve cglenmek oldugu inanctyla

<;:iinkii bu sene 15. Maiiyc Scmpozyumu ki, 6zellikle iinivcrsitelerimizin saygtdegcr

buradaki ge9ireceginiz giinleriniz ve yah~malaruuz i9in ~imdiden ba~anlar diliyor,

hocalan i1e birlikte Maliycnin vc diger kamu mali y6netiminde g6rcv alan

saygdar sunuyorum.

biirokratlar ve

vc dcgerli basm mensuplan... . Efcndim, Saym Bakantmtzm
i~

tcmposu nedcniy1c kattlamamast gibi bir durum ortaya 91ktt.

konu~mayt

benim yapmamt istcdiler. 0 baknndan bu

9ah~anlan

konu~mamt

Saym

ile kutlanan bir 6nemli scmpozyum bu. Bu sempozyumun

konusu da 90k entcresan ve ilgin9 bcnim a9nndan. <;:iinkii 1993 ythnda

ba~latttgnmz

Sunucu

bir kamu mali y6netimi prqjesi kapsanunda siirdiirdiiglimliz

A9dt~ konu~malanm yapmak lizcre Maliye Bakanmuz adtna konu~malanm

burada irdclenmcsine sebep olacak bir tartt~ma ortanu ve degcrlcndirmc OJ'tamt.

yapmak i9in Milli Emlak Gene) Miidiirli Dr. Dogan Canstzlar't dave! cdiyorum.

yah~malann

bir 6l9iide

platfonnu yarattlmaktadtr.
Giiniimiizde 6zellikle

geli~mekte

olan iilkclerdc ekonomide istikrarh bir

kalkmma politikasmm slirdlirlilebilirliginin saglanmasmda dcvletin 6nemli rolii
vardtr. Dcvlet iktisadi ve mali alandaki bu rollinli biit9e ile yansttmaktadtr. Biit9c.
hiikiimetlcrin kendilcrin cmanet edilen kamu kaynaklaruu nasd harcayacaklanna
ili~kin

nevi

taahhiitlcrini ve

s6zle~me

vatanda~lara

niteligindedir. Bu

g6tlinneyi vaadcttikleri hizmctlcri i9ercn bir

s6zle~menin

hiiklimetin hizmct 6nccliklerinin ortaya

konuldugu, kamu hizmcti sunan her kunnn vc

kurulu~un

pcrformansmm

dcgcrlendirildigi ve sonucunda kamu kaynaklanmn ctkinlik ve vcrimlilik ilkclcrinc
gore y6nlendirildigi bir siire9 i9inde

o1u~tum1mast

gcrekmektedir. Bu 6zelliklcri

saglayan biit9eyi perfonnans biit9e olarak nite1emck mlimklindiir. Perfonnans biit9c,
bilindigi gibi literatiirdc, kamu y6netimindc mevcut kaynaklarla en yiiksck diizcydc
kamu hizmcti 91kttsmm nasd saglanacagnu g6steren bir biit9c tcknigi olarak
12
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tammlanmaktadrr. Program blit9c usulUndc farh programlar 6lviilcbilir w sayliabilir

dii~iincesi

hale getirilmeye vah~rlmaktadrr. Programlann ba~mda ve sonunda aynr tcknik

y6nctimindc bir sorumluluk zineiri vard1r vc bu durum sorumluluktan kavmmay•

6lviiler kullamlmak suretiyle cldc edilen sayrsal sonuvlar dcgcrlendirilmcktcdir.

engellcmektcdir.

Ba~langryta daha 90k verimli ve kaliteli kamu hizmctlcrini vc dolayiSlyla gene)

de hcdcflcrin bclirlcnmcsindc elkin olmaktad1r. Yani

ikinci Diinya

pcrfonnans

Sava~uu izlcyen y•llarda kamu kesiminin i:dkelcrin sosyo-

olarak tirctkcnligi amavlayan program biitve uygulamalannm en 6ncmli ozelligi ·

ckonomik gcli~imindc aktif rol tistlcnmesi sonucu hem kamu taaliyetlerinin hacmi

bfitvelerdc girdilerden yok nihai hedeflcrc y6nelik olmalandrr. Aneak mali disiplinin

geni~lemi~

saglanamadrgr hususunda ele~tiriler alan bu yakla~rmlar OECD Uycsi iilkekrin

kaynaklarmdan daha fazla vcrim saglama vc dolaytslyla rasyoncl karar vcrmc gcregi

bliyfik (:Ogunlugunda son ylilarda uygulanan pcrfonnansa dayah blit9c tekniklerindc

ortaya

mali disiplini 6nc vrkarmasmm yam srra, hem Urctkcnlik vc vcrimliligi art•rmay1 hem

i~lemlerin

de kamuoyuna kar~r sorumluluklarnu daha iyi ycrinc getirebilmeye yonclen

mekanizmalann rasyonclligi ilc bunlarm vcrimli. vc etkili bir bi9imde

uygulamalann yaygmla~masma neden ohnu~tur.

i~lcmcdiginin

Program

btityc uygulamas1

ve hem de bu faaliyetler

yrknu~trr.

Boylcce kamu kurum ve

mcvzuata uygunlugunun ve mali

gctirmektedir. Kunnn ve kurulu~larda biityeyi uygulayacak y6netieilerin te~viki.

gcli~mclcre
,_1"

Buna paralcl olarak IGt kamu

kurulu~lanmn
i~lem

gclir vc giderlerine

ili~kin

ve hesaplan liretcn sistemlerin 1·c
i~leyip

saptanmasr da dcnctimin ilgi alamna girmcye ba~larm~t1r. Kamu

y6netimi alanmdaki

beraberinde performans yonctimi vc dolayJsJyla pcrformans sorumlulugunu da

kanml~Jkla~m•~!Jr.

anlayJ~Iardaki

ycniliklere ve hesap venue sorumlulugundaki

paralcl olarak denctim birim. kurum ve organizasyonlanndan bcklentilcr

desteklenmcsi vc sommlu tutulnmsr gcrckir. Bunun ivin gcrek yonctiei scvimini

artmr~,

gereksc performans kritcrlerinin bclirlcnmesini ve uygulanmasnu saglayarak bir

imkanlan ile yam! vcrcmcdiklcrini farkcdcrek yeni

duzenlemeye gidilmcsi Tiirk Kamu Mali Y6netimindc gcrckli vc zorunludur.

iilkclcrdc performans dcnctimi. etkinlik denctimi. verimlilik denctimi. paramn

Performansa dayah

biitvelcme tcknigindc

kamu

harcamalannda

dcnctim organizasyonlan da bu gcli~me vc ycniliklere klasik denctim

kar~1hgr

mali

arayr~lara y6nelmi~lerdir. <;'c~itli

denctimi iirctim dcnctimi gibi tcrimlerle ifadc edilcn bu yeni dcnctim
kurulu~larnun

olu~an

disiplinin saglarunas•, strat'<iik 6neeliklcrc gore kaynaklann dagJtJimas• ve dag1tlian

kamu kurum vc

kaynaklann uygulamada istenilen diizcyde vcrimli ve ctkin bir ~ekilde kullanlimasJ

kamu

amavlanmaktadrr. Mali disiplinin saglanmasmda 3, 5 vc I 0 y1lhk stratcjik planlar

yogunla~maktadrr.

6ncmli aravlardan sayrlmaktadrr. Bu saycdc gerck yasama vc ytirlitmc vc gerekse

makul

idare ile bu faaliyetlerden etkilencnler orta vadeli hcdcflcrdcn habcrdar olmakta ve

Vcrimlilik. kullamlan mali, bc~cri vc fiziki kaynaklarla orantd1 mal ve hizmet

hareamalarm etkilcrinin ne olaeagr konusunda bir ong6rtidc bulunabilmc imkam clde

i-.rctimini ifadc etmck iizcrc kullamlmaktadrr. Etkinlik isc programlann ama<;lanna

cdilmcktedir. Aynea hcdeflerin 6needcn bilinmesi ncdeniyle hareamalann gerektigi

·'

fonlanm

nc

dcrcec

vergi miikcllcflcrindcn toplanan paralardan

~ekli

vcrimli,

tutumlu

ve elkin

kullandJgJ

iizerinde

Tutumluluk, uygun miktarda vc uygun kalitcdc kaynaklann

maliyctlc vc uygun zamanlarda kar~Jianmasr

anlamma gclmektcdir.

nc 6l9iide ula~lid•g• Uzcrindc dunnaktadrr.

gibi yaprhp yaprlmadrgr konusunda da denetimin ctkinligi artmaktad1r. Program

Pcrformans denetiminin ilgi alam yiirlitmenin ve kurulu~lann tcmcl politik

biitvelerin bir diger 6zelligi de hedeflerin karar vcrieiler ve uygulay•eliarla birlikte

tcreihlerinin daha ckonomik. daha rasyoncl ya~ama gcvirilmesine odaklanm•~t•r. Otc

ortakla~a belirlenmesi ilkesidir. Y6nlcndiriei · ve karar alma slirccini a it birimlcrc

yandan performans dcnetimi planh. programh vc uzun soluklu bir <;ah~ma,·•

ta~ryan y6nctim anlayr~r sonueu olu~an uygulama ilc birlikte gtinliik i~lcri yapanlann

gcrcktirmckte. sab1rh, yaratrcr, analitik

14

dii~linen.
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yatkm, pcrfonnans dcnctimi kiiltliriinii
valt~ma

titiz bir

oziimscmi~

dcnctvilcrc ihtiya9 gostermekte ve

sonucunda elde cdilcn saglam vc giivcnilir kamtlara dayanmay1

BiRiNCi OTURUM
DUNYADA KAMU MALi YONETiMiNiN YENiDEN
.
YAPILANDIRILMASI GEREKSiNiMi VE YENi YONETiM FELSEFESI
YAKLA~IMI

zorunlu kilmaktadiL Pcrfonnans dcnctimi iislubunun vc dilinin isc dcngeli ve ,·apici
ohms!, oncrilcrin yoncticilcrin yiiriitmc haklarnu zcdelcmeyccek

~ckilde

tormiilc

15 May•s 2000 Pazartesi

cdilmcsi genel kabul goren digcr bir ilkcdir.
1968 yilmda

valt~malan ba~layan

program biitvc sisteminin ilk uygulamasma

1973 yilmda geyilmi~tir. 1973 Mali YI11 Biitvc Gerekvesinde Klasik biitvc sistcminin
terkedilcrek program biitve sistcmine
vc sistcmin all yapilanm

olu~turacak

a~amalt

olarak

gcli~mclcr

d1~ma

vikiimasi,

Cankaya Onivcrsitesi iktisadi ve idari Bilimlcr Fakliltcsi Dekam

gc9i~in ba~latildigi bclirtilmi~

mckanizmalann k1sa siirc ivindc uygulamaya

geyirilmcsi gcrcginin ozclliklc alu vizihni~tir. btc yandan zaman ivindc ckonomidcki
olumsuz

Oturum Ba~kam: Prof. Dr. Haluk ANIL

1. Teblig: Prof Dr. E1w KARAKAS (Bahvc~chir On. i~lctmc Fakiiltcsi Dekam)
"Dtmyada Kamu Mali Yonctimi vc ~cffafl1k"

yanmda 1980'li yillarda biitvcnin birlik vc gcncllik ilkcsinin
biitvenin

csnckligini

yitirmcsi,

biitvcnin

hazirlanmasi

vc

uygulamnas1 siirccindc iirctilcn hizmetin ctkinliginc biitvcsel siirccin katk1smm
azalmas1, kaynak aym1m vc harcama usullcrinin vok
bir yap1ya biiriinmcsi kamu maliycsini etkinliktcn

karma~1k

ve uztm siirclcri alan

uzakla~Urnu~tir.

Bu ncdcnlcrlc

yukanda bahscdilcn sorunlann. daha once bclirtilcn sorunlarm giderilmcsi
bakumndan ozcllikle 1993 yil1

ba~lannda ba~lattigumz

Maliyc Bakanhg1 'nda uygulamaya konulmaya

kamu mali yonctimi projcsi

ba~lanu~tiL

Ancak gevcn s[u·c

·- J>r() f'. })
'<evzi DEVRiM ve Yrd. Dw.
. r. r•
, Dr. Asumon ALTAY (Dokuz
2. T eb)1g:
Eyliil Onivcrsitesi i.i.B.F.)
''Kiircselle~mc Siirccinde Sosyal Dcvlct Anlayi~mdaki Dcgi~imlcrin Kamu Mali

Yonctiminin Yenidcn Yapilandmltnasi Av•smdan Dcgcrlcndirilmesi"
3. Teblig: Pr()f.' Dr. Sinan SONMEZ ve Do9. Dr. Giiven SAK (Ankara Onivcrsitesi
SBF)
"Mali Scffafl1k ve Borv Yonctimi"

zarfmda sadccc bunun bir otomasyon projcsi olarak ortaya vikmasJ, artL GFS
sistemi dcdigimiz biitvc kod yapismm

dcgi~tirihncsi i~c

ilgili

vah~Imlar

tamamlanma

TARTI~MA

a~amasma gclmi~tir. Ozclliklc SAY 2000 Projesi 200 I yilmdan itibaren uygulamaya
ba~lanacaktir,

muhascbc sistcminin tamamcn otomasyona gcyirilmcsi

ilgili olarak. Bu scmpozyumda
yapilandmlmasi

tarti~Iiacak

vah~malanna 1~1k

vah~malan

konularm kamu yonctiminin ycnidcn

tutacagma inmimaktayun.

Bu ncdcnle Akdcniz Onivcrsitcsi 'nc Saym Rckt6riimiiz ~ahsmda tc~ckklir
cdiyonun. Bu giizcl organizasyonun diizcnlcnmcsi ncdcniylc, art1, buradaki
yap!lacak
yonctimi

tartJ~malann

bizim uygulamaya

vah~malanna 1~1k

vah~tJgumz vah~malara.

kamu mali

tutacagma inamyorum. Hcpinizi saygiyla sclamhyorum.
16
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Oturum

DUNYA'DA KAMU MALi YONETiMi VE SEFFAFLIK

Ba~kam

Prof. Dr. Haluk ANIL
<;:ankaya Oniversitesi iktisadi ve idari Bilimlcr Fakiiltesi Dekam

I
•

Prof. Dr. Eser KARAKAS
Bahve~ehir Oniversitesi i~letmc Fakiiltesi Dekam

Saym Ba~kanun. Maliyc Bakanhg1 ve Say1~tay 'm muhtercm temsilcileri ve
scvgili mesai arkada~lanm. Buglin ilk otununu a(:Iyoruz. ilk oturumun konusu

Kamu mali yonetiminde

''Dlinyada Kamu Mali Yonetiminin Yeniden Yapiiandmlmasi Gereksinimi ve Ycni

kamu kesimi mali faaliyctlerinin yap! vc

fonksiyonlannm, maliye politikasmm temcl hcdcflerinin, kamu kcsimi hesaplannm

Yonetim Fclsefesi Yakla~mu". Bu konu bizi uzun sure me~gul ctti vc biz bir

ve

blit(:cleme teknigiylc birvok ihtiya(:lan kar~Ilayamayacagmuz1 dli~lindiik. Ama ~imdi
yava~ yava~

~effafhk

mali

alanda

tanimlanmaktadir.

bir yenidcn yap1lanma gercgi ortaya <;Ikiyor vc dalm (:Ok sorgulanmaya

gervekle~tirilmesinde

ba~land1 Devlet. Tabi bu yeni dinamiklerin ic;inde bir ~ekiUenme olacak. En

gehicege
Kamu
rol

yonelik

bcklentilcrin

kesimi,
iistlenen

mali
birey

kamuya

politikalarm
ve

kurulu~lann

ac;Ikhgi

olarak

olu~umunda

biitiinii

vc

olarak

tammlanmaktad1r.

biiyiiglinden en kiic;iigiine birtakun birimlerin bir yenidcn yap1lanma geregi var.

Kamu mali yonetiminde

Simdi saym konu~macilan c;agm11ak istiyorum. Saym Escr Karaka~. Bah<;c~chir

~effafliktan

borvlamna maliyetlerini miimkiin en

Onivcrsitcsi: Saym Fcvzi Dcvrim, Saym Asuman Altay. Dokuz Eyliil Onivcrsitesi:

bilgilendirilmi~

Saym Sinan Sonmcz, Saym Giivcn Sak, Ankara Onivcrsitcsi Siyasal Bilgiler

bir

vurtta~lar

dii~iik

beklenen tcmel amav giivenirligi artmirak
seviyelere vekebihnek, eksiksiz vc dogm

kiimesinin makrockonomik politikalara destegini

saglayabilmektir.

Fakiiltesi. Simdi. bu sabah tabi c;ok list diizcyde bir a(:Ih~ da oldu. Biz de bu olc;iilcr

Seffaflik ozelligini

ic;inde harekct ctmck dununundayiz. Zamana da riayct cttigimiz olc;Lidc bu konuda

yitirmi~

ya da hie;

ta~unanu~

mali sistcmler istikrars1zhgm,

etkinsizligin ve hakkaniyet yoksunlugunun temel nedenidir.

da ba~anh oluruz. Bizc vcrilcn veri siire bir saattir. Tcbliglcrin 20 dakikay1

IMF'nin 16 Nisan 1998 tarihli Yonetim Kurulu toplant1smda kabul edilen

gec;memcsi gcrckiyor. Daha sonra tart1~maya zaman kalmahd1r. Daha erkcn bitircn

"Mali S~ffaflzk Temel jtkeleri .. raporu tiim iiye iilkelerin kabul edecekleri diirt

arkada~lannuz olur isc ben aynca mutluluk duyacagum bclirtmck istcrim. Fazla

temel ilke iizerinde odaklanmaktad1r.

vakil kaybctmcdcn Saym Escr Karaka~ ·a s6zii vcrcyim. Buyurun efcndim.
·'w

I. Temel ilke: Giirev ve Sorumlululdarm Belirginligi
Kamu mali y6netiminde "Giirev ve Sorumluluklarm Belirgiuligi ilkesi"
kamu kesimi iverisinde mali, parasal ve KiT faaliyet alanlannm (:Ok net olarak

18
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tanunlanmasuu, kamu ve ozel kesim aymnunm bclirginle~mesini 6ngormekte

g) Devlet aparatmm ii<; temel erki, yiiriitme, yasama vc yargr erkleri ve buna

ancak bu alanlann iverigini saptama konusunda bir adun atmamaktadrr.

paralel olarak kamunun

c;e~itli

diizeyleri (6rncgin merkczi ve yercl y6netimler)

Soz konusu birinci temel ilkenin ongordiigii ko~ullar a~agrdadrr:

arasmdaki mali sorumluluk dagrlnnlan vok net olarak ifade edilmelidir. Vergi salma

a) Kamu kesimi istatistiklerinin SNA (System of National Accounts) ya da

yetkisi ve harcama sorumlulugunun kahcr ilkelcr dogmltusunda

ayn~tmhnasmm

Mali Seffaflrk Temel ilkeleri avrsmdan onemi ortadadrr.

GFS (IMF Manual on Govemment Finance Statistics) sistemleri temel almarak

h) Biitc;e ve biitc;e dr~r mali faaliyetler ile Merkez Bankasr ve KiT sistemi

hazrrlanmasr ve yaymlanmasr,
b) Konsolide biitve dr~r kamu harcamalannm yasal denetiminin mutlaka

arasmdaki

ili~kilerin

vok belirgin mekanizmalara

otrutulmu~

olmasr vc s6z konusu

gervekle~tirilmesi ve onceligin sozkonusu harcamalann konsolide biitve ivine

birimler arasmdaki mali hareketlerin kamuya avrklanmasr Scffaflrk ilkesinin olmaz

vekilmesine verihnesi.

ise olmaz bir

c)

Merkez Bankasr, kamu bankalan ve mali nitelik ta~unayan kamu

i~letmelerinin

ko~ulu

niteligindedir. Biitve

dr~r

fonlann yasal denetimi de yukandaki

ilkenin bir biitiinleyici misum olarak kabul cdilmcktedir.
Biitc;e ve biitve dr~r mali faaliyetler ile zarar eden KiT sistemi arasmdaki

fiskalite benzeri faaliyetlerinin vok net bir bivimde tammlanmasr,

d) Biitve ivi ve biitve dr~r tiim mali faaliyetlerin yasal verc,evesinin ve mali

transfer

ili~kilerinin

tcmel ilkeleri zedeledigi

g6rii~ii '·ozclle~tinne" giri~imlerinin

temel motom olarak algrlanmaktadrr.

yonetim sorumlulugunun vok belirgin bir bivimde tanunlanmasr,
e) Gorev ve Sommluluklann Belirginligi ilkesi kamu kcsimi ile ekonominin

'

i)

Mali Y6netimin idari ve yasal temellerinin c;ok net olarak

tammlannu~

kamu kesimi dr~mda kalan krsmmm tannnlarnun vok net olarak yaprlmasmr

olmasr Seffaflrk konusunda onemli kazammlara g6tiirmcktedir. Vergi yasalannm ve

gerektirmektedir. IMF standartlan kamu kesimini merkezi yonetim, yerel yonetimler

diger diizenlemelerin

ve biitve dr~r fonlann toplanu olarak tannnlama egilimindedir.

gerekmekte, kamuya avrklamnasr uygun g6riilmeyen mali bilgilerin kapahhk

I)

Kamnnun ekonominin kamu kesimi

dr~mdaki

alanlara

giri~inin,

omegin

regiilasyon ya da hisse sahipliginin vok net kurallara baglanmasnu, bu siirecin
mutlak bir kamusal avrkhk ile uygulamnasmm zonmluguna dikkat c;ekilmektedir, Bu
alanda kamunun ozel kesim si~jeleri arasmda ayrnm yapmama ilkesinin vok
ya~amsal

Kamunun hem ozel banka sektoru hem de banka sektorii
sektor

kumlu~lanna

dr~mda

kalan ozel

yonelik miidahalelerinin yasal temelinin vok avrk olmasr,

miidahalelerin iktisat politikasr amac;lanmn net ve toplumsal

me~ruiyet

yargr denetimine tabi olmasr bir zorunluk olarak avrklanmaktadrr.

ivennesi ve

ve srradan

yurtta~

tarafmdan

anla~rlabilir

ohnasr

kriterleri "a priori" bilimnelidir.
Vergi miikelleflerinin haklan vok avrk bir bivimde bilinmeli ve mali konularda
idari ve yasal denetimin kaprlan sonuna kadar avrk olmahdrr.
j)

Kamu g6revlilerinin etik

bilgilendirilmi~

oldugu siirekli vurgulanmaktadrr.

ula~rlabilir

olmahdrr.

G6revlilerinin Uluslararasr

Birle~mi~

Davram~

davram~

standartlan konusunda kamu

Milletlerin 12 Arahk 1996 tarihli "Kamu
Kodlan" karannda

~u

noktalara dikkat

c;ekilmektedir:
*kamu g6revlisinin davram~ kodu kamu yaran ilkesi dognrltusunda olmahdrr.
*kamu g6revlileri gorevlerindc vrkar veli~kisi ivinde olmamahdrr.
*kamu gorevlileri kanm hizmetinin y6niinii etkileyebilccek bir hediye ya da ·
y6nlendirmeye konu olmamahdrr.
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*kamu gorevlileri sahip olduklan bilginin gizlilik derecesine

uygun

davramnahdrr.

Apkbg1 ilkesi

*kamu gorevlisinin siyasct ve siyaset9i ilc olan
dli~(irecek

ili~kisi

yansrzhgma golge

nitelikte olmamahdrr.

Soz konusu ilke t(im kamu kesiminc
ve

zamanlarda

ula~rlabilir

uluslararasr muhasebe standartlanmn uygulrumms• konulanna bu ilke yeryevesi11de
ili~kin

bir

mali verilerin onceden
bi9imde·

yaymlanmasma

dayamnaktadrr. Mali bilgilerin kamusalhgr ilkesi sadece biit9c hesaplanm dcgil aym
zamanda blit9e

d1~1

tlim mali faaliyetleri ve fiskalite benzeri faaliyetleri de

kapsanuna ahnak zonmdadrr.
a~agrdaki

temel noktalan

onko~ul

olarak kabul

etmektedir:

b) Blitye

belgesi

maliye

politikasr

ama9lanm,

maliye

politikasmm

uygulandrg1 gene! makroekonomik ortamr ve temel mali risk olasrhklanm
iyermelidir. Maliye politikasrm ilgilendiren temel degi~kenlerin en azmdan iki )'II

c) UygulaJ111IaSI kararla~tmlan her mali kural, omegin denk biit9e ilkesi ya da
,9 borylamna (ist limitleri biit9e belgesine komnah ve gerek9eleri a91kya ifade

a) Biit9e dr~r .Him mali faaliyetlerin muhascbele~tirilip kamusal Iiale
getirilmesi zorunludur.
ili~kin

biit9e tahminleri

samimiyet ilkesi 9er9evesinde bulundurulmahdrr.

kalemleri i9in aynntrh bir bi9imde yer almak zonmdadrr.

e) Ulusal ve uluslararasr ekonomik ortamda ortaya 91kmasr muhtemel
risklerin mutlaka biit9e belgesinde belirtilmesi gerekmektedir.

d) Merkezi yonctimin kamu bor9 miktan ve i9 bile~iminin yrlhk olarak ve altr
bir veri gecikmesiyle yaymlamnasr zonmludur.

f) Biitye biiyiikliikleri mutlaka gayri

safi usule uygun ayrklm1111ah,

harcamalar ve gelirler ayn ayn belirtihneli, tasniflerde ekonomik, fonksiyonel ve

e) Kamuya ait finansal varhklardaki degi~melerin de aynen kamu bor9lan
gibi periyodik olarak kamunun bilgisine arz edilmesi gerckmektedir.

idari aymmlar belirtilmelidir.
g) Biitye d1~1 faaliyetlere ili~kin veriler de bir (ist ~1kta belirtilen esaslara

f) Yrlhk biityeler merkezi yonetimin tiim mali faaliyetlerini detayh bir

bi9imde gostennelidir.
yonetimlere

ayrklrummh ve makroekonomik raporda kullruulan yontem, varsayrmlar detayh bir
bi9imde belirtilmelidir.

c) Blit9e dokiimanlannda '·vergi harcamasr" kalemleri kamu kcsiminin tlim

g) Yere!

edilmelidir.
d) Y1Ihk biitveler ayiklamrken kantitatif bir makro~onomik raporla birlikte

b) Blit9e doklimanlannda t+ I ve t+ 2 donemlerinc

a~mayan

ozel onem verilmektedir.

sonraya ili~kin ongoriilerinin biit9e belgesinde yer almasr gerekmektedir.

Bilginin kamusalhg1 i/kesi

ayr

a) Soz konusu ilke mali bilgilere ula~abilme standart kurallara iyem1ektedir.
Uluslararasr istatistik normlan ile uyum saglanmas1 ve kamu hesaplannda

II. Temel ilke: Bilginin Kamusalhgr ilkesi

belirlenmi~slire

III. Temel ilke: Biit~enin Haz•rlanmas•, Uygulanmas• ve Denetiminin

uygun sunulmahd1r.
h) Biit9e biiyiikliikleri ayrklanrrken iktisat politikasr ayrsmdan 6nem ta~ryan

yaprlan

aktanmm

temellerine ili~kin bilgiler kamuya aktanlmahd1r.

gerekyclerine

ve

objektivite

diger bagh degi~kenlerin omegin faiz dr~r biitye ayrgi/fazlasl gibi degi~kenlerin de
kamuva ilan edilmesi gerekmektedir.
i) Enflasyon oranlanmn y(iksek oldugu iilkelerde baz1 mali degi~kenlerin
enflasyondan armdmlm1~ bi9imde de sunulmasr gerekmektedir.
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j) Fiskalite benzeri ytiklerin yiiksek oldugu iilkelerde bu yiikleri de iverei1 bir

Biittiniinii" kamu kesiminin btitiinii i9in uygulamaya koymakta zorlanan iilkelerin bu

btit9e biiyiikltigiiniin de hesaplanmas1 gerekmektedir.
k) Kamn istihdamma ve kamu alnnlan piyasasma

~effafhk

getinnek i9in

gerekli dtizenlemelerin yap!lmas1 gerekmektedir. Kamu alnnlan piyasasma

denetimi ve temel istatistik iireten kununlann

a)

D1~

3- Transparency International, Annual Report 1999.

~unlard1r:

denetim raporlanmn merkezi yonetim tarafmdan incelenip raporda

D1~

4- World Developme~t Report: The State in a Changing World. IBRD, 1997
5- IBRD, 1999, World Development Indicators.

gerekli goriilen degi~ikliklerin hayata ge9irilmesi.
b)

2- Vito Tanzi, 1998, "Corruption Around the World", IMF Staff Papers

Vol.45, No.4

merkezi yonetimden goreli bagimsizhgnu/ozerkligini zonmlu saymaktad1r.
Bu ilkenin vazgeyihnez ko~ullan

YARARLANILAN TEMEL KA YNAKLAR
1- IMF, 1999, Manual on Fiscal Transparency

IV. Temel ilke: BagimSIZ D1~ Denetim
d1~

uygulamaya ivedi olarak "Merkezi Yonetim" a~amasmdan ba~lanmsi onerilmektedir.

giri~te

mutlak bir serbestlik gerekmekte, kamu istihdanu da liyakat bazmda yap!lmahd1r.

Soz konusu ilke bagnns1z

f) Yap1sal ve tarihsel nedenlerden soz konusu "Mali Seffafl1k ilkeler

denetim standard! uluslararasi standarda uygun olmahd1r.

c) Ozellikle

makroekonomik

modellerde

ve

6ng6riilerde

kullamlan

varsay1mlar ve yontemler konusunda kamuya gerekli bilgilerin verilmesi.
d) Mali Seffafl1k Temel ilkeleri uygulamasmm iilkeler bazmda goniilliiliik
esasmda uyguland•g• tart1~ma d•~•d•r. Bir dizi iilke soz konusu ilkeler kiimesinin 9ok
biiyiik bir boltimiinti ya da ttimtinti
alauda baz1 zorluklarla

ya~ama

kar~Ila~maktad•rlar.

geyirirken

ba~ka

bir dizi ulke ise bu

Bu alanda iyi niyet bazmda teknik

sonmlarla kar~IIa~an tilkelere IMF ve Dtinya Bankas1 teknik destek tiretebilmektedir.
e) Mali

~effafl1gm

iyi bir mali yonetimin sadece bir bacag1 oldugu geryegi de

unutulmamahd1r. · Mali ~effafl1k ilkesinin ve bu dogmltuda bir yonetimin kamu
kesiminde etkinlik ve iyi bir maliye politikas1 miihendisligi ile birlikte yiiriitiilmesi
geregi ge9egi asia unutulmamahdir. Etkinlik,
birbirinden ayn
btit9e

d1~1

dii~iiniilmesi

~effafl1k

ve politika mtihendisligi

zor kavramlard1r. Bu birliktelige omek olarak IMF

fon uygulanmlarnu ve vergi harcamalanm gostermekte ve bu

nygulamalann asgari seviyede tutulrnasnu onennektedir. Soz konusu uygulamalann
herhangi bir nedenden zomnlu olarak kullamld•g• dunnnlarda da uygulama neden ve
sonu9lannm kantitatif olarak belirtilmesi onerilmektedir.
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GiRiS
Neredeyse her konunun kiireselle~me ile ili~kilendirildigi bir donem ya~tyomz.
1980'lcrin

ba~lannda

serbestle~me.

dt~a

hakim olan neo-liberal soylemler ve bunlann dayandtgt

avtlma, piyasa ekonomisinin hakim kthmnast oncrileri ve

uygulamalan 1990'larda meyvelerini vcnneye
ya~anan dt~a

ba~lamt~ttr.

Siizli cdilen donemde

a9tlma (rlizgarlan) uygulamalan 1989 ythnda Berlin Duvan'nm

kaldmlmast ve Dogu, Batt Almanya'nm

birlc~mesi

ile ilk ctkilerini

g6stenni~tir.

Sovyct Sosyalist Cumhuriyetler Birligi'nin dagthnasnu izleyen slirevte devlet9i
yaptlann hakim oldugu diger · dogu bloku lilkelcrinde ortaya 91kan piyasa
ekonomisine dayah kapitalist bir toplum olma istekliligi de diinyamn yeni bir dlizene
gc9mesi olarak algtlamm~ttr.
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''Yeni dlinya dlizeni" veya bazt kesimlere gore "yeni dlinya dlizensizligi"
olarak adlandmlan degi~imlerin getirdigi yeni bir slire<;: 1990'h ytllara damgasmt
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<;:ok konu kliresel slirecin etkisi altmdadtr. Bu

olumlu-olumsuz yonleri de

vardtr.

vunnu~tur.

Klireselle~me

Ger<;:ekten, II. Olinya Sava~t'ndan sonra olu~tumlan dlinya dlizeni, bilindigi

etkile~imin

edilirse;

bu

temelde uluslararast

slirecin

ulusal

ili~kilerin

dlizeydeki

i<;: i<;:e ge<;:mesi olarak kabul

politikalan,

anlayt~lan,

gelenekleri

gibi ABO ve SSCB'nin ekonomik, siyasi ve askeri gli<;:leri ile temsil edilmekteydi. iki

etkilememesinin mlimklin olmadtgt soylenebilir.

kutuplu dlinya olarak da adlandmlan bu dlizende ABO kapitalizmi, SSCB ise

politika ve kiiltlir lizerinde dolayh, dolaystz bir <;:ok etkisi oldugu gibi, kendi kendini

sosyalizmi temsil etmekte ve kendilerine bagh lilke bloklan ile "gerginlik" lizerine

slirekli yenileyen bir ozellige de sahip oldugu vurgulmunahdtr.

kurulu bir slireci devam ettinnekte idiler.

Klireselle~menin,

ulusal ekonomi,

1950'1ilerden 1990'lara kadar ge<;:en slirede hakim olan dlinya dlizeninde

20. ylizythn son <;:eyreginde ortaya <;:tkan teknolqjik geli~meler ve ABD,

ya~anan

olaylar devlet anlayt~mt da onemli ol<;:lide etkilem~tir.

Devletin

Japonya ve ozellikle Almanya, ingiltere ve Fransa gibi gli<;:lli AB lilkelerinin

kurumlannm

bliylittligli finans sennayesi 21. ylizytla neredeyse tlim lilkelerin kapitalist olarak

dunnn siyasi politikalar yanmda onemli ol<;:lide mali ve sosyal politika tercihlerini de

gim1esine yol a<;:nu~ <;:ok onemli olu~umlardtr.

degi~tinnektedir.

Son otuz ytl boyunca ya~anan teknolojik geli~meler ozellikle bilgi ileti~im

olmu~,

boyutlan; fonksiyonlan ve etkinlikleri

tartt~thr

hale

gelmi~

Oevletin rolli, gorevleri, etkinligi konulan daha yogun

ve bu

tartt~thr

ulusal iktisat politikalannm bu yonde yeniden ele alnunast yonlinde

sistemleri teknolojisindeki degi~meler finansal piyasalann geli~tirilmesi ve sosyalist

uluslararast mali kumlu~lar, orglitler ve sivil toplum kumlu~lanmn onerileri ve hatta

bloktaki piyasa ekonomisi yonlli degi~imler, dogal olarak uluslar arast ili~kileri

basktlan ortaya

yakmdan etkilemi~tir.

almu bulan refah devleti ve Sosyal Refah Oevleti Anlayt~l da bu geli~melerden

Bir<;:ok lilkenin kapah ekonomik dlizenden dt~a a<;:tk bir ekonomik yaptya

<;:tknu~ttr.

II. Olinya

Sava~t'nda

sonra etkin bir

~ekilde

uygulama

etkilemni~tir.

ge<;:mesi, uluslararast ekonomik ili~kilerin hacmini artttrdtgt gibi; uluslararas 1

Bu <;:ah~mada, sozli edilen kliresel ili~kiler agmda devletin sosyal i~levinin

gli<;:teki ~irketlerin ulusal snurlar i<;:inde dalm rahat hareket etmelerine imkan

nastl degi~itnler ge<;:irdigi ve ge<;:irecegi konulan once kavramsal olarak daha sonra

tamnu~ttr.

sure<;: olarak

Uluslararast

dlizeyde

gorlilen

bu

degi~imler

''klireselle~n\e",

"globalle~me" veya "uluslararastla~ma" olarak adlandmlmaktadtr. Bu ili~kiler bir

ele almarak, bunlann kamu mali yonetimleri lizerindeki etkileri

tartt~tlacakttr.

sistem olarak ifade edildiginde, bunun bir "kliresel sistem" oldugu savt ileri
slirlilebilir.

I. SOSYAL REFAH OEVLETi VE KURESELLEI;>ME SURECi

Ta~lann henliz yenne otunnadtgt ve uzun slirc de yerle~emcyecek gibi

Bir <;:ok kummu kapsayan, gene! ve soyut bir kavram olan devlet ekonomik,

gorlindligli bu sistem, bir <;:ok degi~ikligi de pe~inden slirliklemektedir. Mal ve

politik, sosyal ve kliltlirel ya~anun merkezinde yer almaktadtr. Oevlet dolayh ve

hizmetlerin liretilmesi, pazarlamnast, finansal ara<;:lann tayini ve uygulamast,

dolays)z bir <;:ok i~leve sahiptir. Bununla birlikte iktisat tarihi, ozellikle XX. ylizytl

ileti~im, teknoloji, kliltlir vb. akla gelebilecek ekonomik, sosyo-kliltlirel ve siyasal bir

boyunca devletin i~levlerinin ve toplumsal rollerinin neler oldugu ve olabilecegi
konusu birbirinden <;:ok farklt yakla~tmlann ortaya <;:tkmasma yo! a<;:mt~tlr. Soz
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konusu donem boyunca ortaya 91kan sava~lar ve sermaye birikim slirevleri, gerek

Sosyal refah devleti kavrann i9inde bulunan sosyal ve refah sozclikleri,

devletin gorev ve rollerinde gerekse lilkeler arast geli~me dlizeylerinde onemli

"sosyal devlet" ve "refah devleti" olarak da kullamlmaktadtr. Ancak "sosyal devlet"

farkhhklar ortaya vtkamn~ttr. Ozellikle XX. ylizythn ikinci yansmda artan

ile "refah devleti" yogu zaman birbirlerinin yerinc kullamlmakla birlikte aym anlamt

uluslararast ticari faaliyetler ve ekonomik entegrasyon olu~umlan, klireselle~me

ta~nnazlar.

olarak adlandmlan ve temelde uluslararast ili~kilerin yogunlugunu ifade eden slirecin

"Refah devleti", toplumu

olu~turan

her bireye

9agda~ ya~am

ve geyim diizeyi

geli~mesine ortam haztrlayarak, devletin sosyal ve ckonomik alandaki gorevlerinin

saglayabilen devleti ifade eder ve bu itibarla yogunlukla geli~mi~ lilkeleri anlattr. Bu

yeniden tannnlamnasma yo! avmt~tir.

anlamda refah devleti, sosyal devleti de kapsar. Ancak her sosyal devlet, rcfah
devlcti olmayabilir. Digcr

deyi~le

sosyal ihtiyaylann tcmininc

yonelmi~.

sosyal

A. Sosyal Refah Devleti Anlayt~t

giivcnlik saglama amacmda olan ve bazt sosyal hizmctlcri goren her devlet, yukanda

I. Kavram

tannnlannn~

Devletin listlendigi gorevler ve i~levler toplumsal ihtiyavlann kar~Ilanmasma

manada bir refah dcvleti olmayabilir.

Sosyal refah devleti, hem sosyal hem de

geli~mi~

bir refah devleti olma

ve bu siirevte ortaya 91kan e~itsizlik ve adaletsizliklerin giderilmesine odaklannn~

anlanunda

ise, sosyal amavlara sahip bir devlet soz konusu demektir. Diger deyi~le toplumdaki

yonlendirerek gliyslizleri koruyan, bilimin verilerinc, 9agm ve toplumsal

ihtiya9lar ile adalet ve e~itlik temelinde ~ekillenen bir devlet sosyal devlettir.

gereklerine uygun ileri bir toplumsal dlizenlemc ve yonetimlc toplumdaki sorunlan

Buradan hareketle sosyal devlet, toplumdaki refah dlizeyi avtsmdan mevcut

gidenneye ve onlemeye

farkhhklan gidenneyi amavlayan ve vatanda~lann refah seviyeleri ve sosyal

gmplan koruyan ve destekleyen devlet "sosyal rcfah devleti"dir (Sozcr. 1998, 6).

geni~

olarak

~oyle

9ah~an,

tannnlanabilir:

bu sonmlara

kar~t

ya~amt

Ekonomik ve sosyal

geli~imin

basktst altmda bulunan

ki~i

ve

dunnnlan ile ilgilenen devlettir (Soysal, 1977, 175). Yani, temel varolu~ ncdeni ile
devlet, hukuk ve ekonomi boyutlan ivinde te~kilatlamm~ siyasi bir list birligin adtdtr:

2. Ekonomik Sistemler ve Sosyal Refah Devleti

ve bu muhtevastile "sosyal refah devleti" olarak tannnlamr.

Sosyal refah devlcti gerek teorik vervevc itibariylc vc gcrekse uygulamada

Sosyal refah devletinin temelini, bireyin bir toplulugun ya da toplumun "tam"

birbirinden 90k farkh i9eriklere sahip

olmu~tur.

Gene! olarak, LiberaL Kcynesycn ve

bir liyesi ohnast olu~tumr ve bu anlamda sosyal haklar, soz konusu liyeligin

Marksist iktisat ogretilerindc sosyal refah devlcti, toplum vc bireyin refahmm

komrnnast ve gliylendirilmesi ivin olmast gereken haklardtr (Ann, 1993, 57).

saglamnasmda farkh

Sosyal haklar, bireylerin ya~ama ba~langt9 noktasmdaki kuwct e~itsizliklcrini
dtizeltineye ve van~ noktasmdaki ba~anstzhklarm olumsuz ctkilcrini hafifletmeye

devletin

i~levlcrinde

bakt~

aytlan

getirmi~ler

ve

degi~cn

dlh1ya konjonktliriinde

ve rollcrinde onemli etkiler ortaya ytkanm~lardtr.

,,

vah~tr (Sozer, 1998, 6). Bu yonden sosyal devletin gorevleri arasmda ailenin.

a. Liberal Kapitalizm ve Liberal Devlet Anlayt~t

yocuklann ve genvlerin konunnast, egitim, i~ bulma, 9ah~ma ko~ullarnnn

18. :y'iizy!lm sonlannda ba~layan sanayiinin geli~imi vc 1789 Franstz Devrimi

dlizeltihnesi, sosyal glivenligin saglamnast ile sakatlara, ya~hlara ve yoksullara

ile Klasik Okul'un

yardtm stralanabilir.

Oyle ki, Klasik Okul liberal kapitalizmin temel ilkclerini olu~turmu~tur. Liberal

30

geli~mesi

sonucu ortaya ytkan iktisat tcorisi ilc
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olu~turuhnu~tur.
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iktisadi dli~iincenin geli~mesi ise kapitalizmin teorik temellerinin olu~turulma.smi

ama bulabilecegi farkh ses:enekler arasmdan ozg(irce tercihlerde bulunmas1 ic;:in

saglanu~tir.

serbestlik tamr (Rowley, 1978, 239). Rowley'in tammladigi ozglirliik kavram1,

Liberal iktisat teorisinin temelinde ozel miilkiyet, tiiketici egemenligi ve

devletin faaliyet alanma onemli olc;:iide snurlamalar getirir. Devlet, bireyin <;:Ikarnun

bireysel giri~im vard1r (Kazgan, 1980, 44). "Birakmiz yapsmlar, b1rakuuz gec;:sinler"

etkin bir ~ekilde konmmas1 ic;:in gerekli olan kurallan (sozle~me ozglirlligli, dogm

felsefesi liberal

gorti~iin

devletin ekonomideki roltinii vurgular. Buna gore, devlet,

dogal kanunlann en iyi i~leyi~ini saglayacak hukuki diizeni kunnanm d1~mda
piyasaya mtidahale etmemelidir. Bu baglamda devlete atfedilcn roller

bilginin saglmmmsi gibi) koyar. Buradaki temel ilkc, serbest piyasa ekonomisi ile
kiis:lik ve etkili bir devlettir.
Liberal iktisadi gorli~ 18. yiizy1lda geli~tigi ortanu 20. yfizyilm ilk yansmda

~oyledir:

-Devlet edilgendir; sadece <;:Ikarlarnu konunak isteyen ki~ilere ve gmplara

bulamam1~ ve kapitalist sistemin libcralizmin ilkclcrinden aynlmas1 I. Diinya Sava~I

kar~I

ile ba~lmm~!Ir. Sava~ ve 1929 Ekonomik Bunalmu, Keynesyen iktisat kuranu ve

tepki koymahd1r.

-Devlet tarafsizdir; birbirleriyle rekabet eden bireysel yikarlar

kar~Ismda

liberal kapitalist sistemi I. Diinya Sava~I ile l970'li y!llann sonuna kadar siirecek bir

taraf ohnaz ve bu rekabet sonucu ortak bir 91kar olu~turmaya s:ah~Ir.
-Devletin hic;:bir

gorii~ii,

Sovyetler Birligi'nde sosyalist bir rejimin kumhnas1 gibi bir dizi geli~meler, klasik

sosyal ic;:erigi, <;:Ikan ya da kendine ozgli bir

karakteri olamaz; sadece rakip 91kar gruplannm varhguu kabul eder ve

donemde etkili olacak Miidahaleci Devlet Anlayi~I'nm uygulanmasm1 getirmi~tir.
Ancak bundan once sosyalist dii~fmcenin onemli etkilerinin oldugu ifade edilmelidir.

rekabetin adil olmasuu temin eder.
-Devlet suurlanmahd1r; Bireyler kendi <;:Ikarlarinm neler oldugunu saptay1p,

b. Sosyalizm ve .Devlet Anlay1~1

komyabilir. Bu <;:Ikarlann aynca devlet tarafmdan tanunlanmasma gerek

Liberalizm ve kapitalizmin ele~tirisi (izerinc geli~tiren sosyalizm, 6ncelikle 19.
yiizyiida Avrupa'da geli~en sanayile~menin ortaya <;:IkardJgi olumsuz ko~ullar

yoktur.
Liberal iktisat kuranunda devlete verilen gorcvlcr sadece p1yasanm

(izerinde yogunla~mi~!Ir (Kazgan, 1980, 334). Sosyalist ele~tirininlizerinde durdugu

diizenlemnesine yonelik hukuki c;:ers:evenin s:izilmesi ile savumna, adalet, diplomasi

iktisadi sorunlann ba~mda "iktisadi kriz" vc "kapitalist miilkiyet ili~kilcri"

gibi gorevlerdir. Bunun

d1~mda

his:bir sosyal amac1 ve hizmeti olamaz. Devlet suurh

olmahd1r. Klasik liberal iktisatc;:IIann bu

gorii~leri

neo-klasik liberal iktisats:IIar

( 1944, 1960)
sahiplenilen

gorii~ii,

Milton Friedman ( 1962) ile Friedrich von Hayek'in

c;:ah~malannda

gorii~tiir.

Bu

(Olmezogullan, 1999, 141). Marksist iktisat, kapitalist sistcmin emegin somliriisiine
davanm1 bir sistem oldugunu ve sahip oldugu ic;:sel c;:eli~kilerin sonucu olarak bir giin

tarafmdan geli~tirilmi~tir.
Sm1rh devlet

gelmektedir. Sosyalizmin iktisat teorisi Marks ile tutarh bir hale gelmi~tir

yer alan ve nco-liberal iktisatc;:IIar tarafmdan

gorii~lin

gliniimlizde onde gelen savunucusu ise Anayasal

ba~ma

bir

amac;:t1r. Ozglirliik ise pozitif degil, negatif yonllidlir. Bireye ozel firSatlar tannnaz
32

egemenligi (proletarya diktatorliigii) anlanuna gelen ve t(im Urctim mallarnun
devletin elinde oldugu ve ekonominin merkezden planlandigi sosyalist sistem tesis
edilecektir. Devletin onderliginde yap1lacak 111Zh bir sanayilc~me, makinclc~mc

iktisat taraftarlan ic;:inde yer alan ingiliz iktisat<;:I Charles Rowley'dir.
C. Rowley'e gore, rasyonel bireyin tercihlerinde ozgiir olmas1 tek

s:okecegini ileri s(irer. Kapitalizmin s:okmcsinden sonra ise, once i~c;:i sm1fm

donemi ile toplum refaha ula~acak ve nihayetinde dcvletin olmad1g1 bir sisteme
"komiinizm"e ula~IIacakt1r (Ooze, 1976, 27-36).
33
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Marksizm'e

gore

komiinizm

a~amasmda

devletin

ortadan

Fevzi Devrim. A.suman Altav. XV. Tiirkive

kalkmasr

kaymrlmazdrr. <;:unkii devlet. snuflar arasr bir 9atr~ma sonucu dogmakta ve
ka9mrlmaz olarak bir snufm digeri iizerinde egemenlik kunna aracr olmaktadrr. Bu
nedenle Marksizm'in son a~amasr olan komiinizm ile toplumlar, adil ve e~itlik9i bir
sosyal refaha

ula~acaklardrr.

Batr'da

Sanayi

Devrimi

kapitalizm

uygulamasr

iiretim

ve

sanayile~menin

artmasnu saglarken, ekonomik ya~amda ba~anlr uygulamalar

ger9ekle~mi~tir.

Ancak liberal politikalann sosyal sonmlar ortaya 91karan yaprsr,

yukanda krsaca gene! hatlan verilen sosyalizmin en azmdan bazr iilkelerde bir umut
haline gelmesine ortam hazrrlamr~trr. Nitekim 1917'dc I. Diinya Sava~r'nda yenilen
ve sanayilqememi~ bir toplum olan <;:arlrk Rusyasr'nda bir halk hareketi sonucu
sosyalizmin ilk uygulamasr soz konusu olmu~tur. Ancak gcrek ABD ve gerekse Batr
Avrupa iilkelerinde piir liberal ve sosyalist sistemlcrin olumsuz yanlan yeni bir
anlayr~r olu~turmu~tur. Bu, kapitalizmin piyasa ekonomisi yoniinii one 91karan,

sosyalizmin de kapitalizmi ele~tirdigi sosyal yonden ek~iklikleri tamamlamaya
9ah~an "miidahaleci devlet" anlayr~rdrr. Onceliklc Batr toplumlannda benimsenen

"sosyal devlet", piir kapitalizm vc sosyalizmden farkh olarak, toplumun biitiiniinii
kavramaya yonelmi~, devlet ilc bireyler arasmda hak ve sorumluluklann payla~nnmr
temel alan bir ii9iincii yo! olarak goriilebilir (bkz. Erkan, 1987, 246).
Nitekim piir liberal politikalann olumsuz sonu9lan
ya~andrgmda,

devlet miidahaleciligi ve piyasa ekonomisini

ekonomik bir yon

olu~turan

kanna

J. Maynard Kcynes'in iktisat teorisi kapsanunda "karma

ekonomik diizen" veya "devlet miidahaleciligi", "miidahaleci kapitalizm", "reformist
devlet

anlay1~1"

ve

"yakmla~tmna

(convergence)" gibi kavramlarla dunnn ifadc

edilmeye 9ah~rhm~trr.

~lavts

2000. Antalya

Miidahaleci Kapiializm olarak da adlandrnlan bu sistcmde, temcldc bireyin,
kapitalizmde oldugu gibi, kendi 91kan

pc~inde ko~tugu

Iiberalizmde savunulamn aksine, bu yrkarlann yogun bir
~artlandrklan

varsayrlmaktadrr. Ancak

~ekilde

sosyal kurumlar ve

kabul edilmektedir (Caslin, 1993, 296). Birey

90gunlukla tercihlerinde yeterince ozgiir degildir ve rasyoncl tercihlcr yapabilmesi
i9in gerekli olan yeterli bilgiden yoksundur. Bu durumda devletin aktif bir rol
iistlemnesi gerekmektedir. Devlet sosyal ihtiya9lan

kar~rlamaya 9ah~an,

destekleyici

ve net sosyal faydalar saglamayr ama9layan bir kurumdur. Buna gore devletin
tarafsrzhgr siyasidir, yani toplumdaki ekonomik giiciinden

aynlnu~

bir durumdadrr.

Devlet toplumda farkh gnrplar ve bireyler arasmda 91kar nedeniyle ortaya 9rkan
9atr~malan uzla~trrarak,

gene! ve ortak bir 9rkar

olu~tunnaya 9ah~an

korporist bir

devlettir. Nitekim korporatizm ulusal anlamda, ozellikle sermaye, emek ve devlet
arasmda vanlan

uzla~ma

ve buna bagh ortaya 91kan "toplumsal

ban~"r

ifade eder.

Devletin miidahaleciligi ekonomik ve sosyal ya~amda goriiliir.
Ekonomik Ama9h Devlet Miidahaleciligi, 19. yiizyrl klasik liberal iktisat
ogretisinin ve uygulamasmm yiicelttigi "piyasalann ekonomiyi dengeye getirecegi"
iddiasnun tersine, "piyasalann ba~ansrzhgr"

gorii~iinii

temel alrr.

Ekonomide miidahaleci devlet anlayr~r, refonnist bir anlayr~ olarak goriiliir ve

1930'lu yrllarda
bagda~t1ran

Sempozvumu. 15-17

c. Miidahaleci Devlet Anlayr~r

siire9Jer tarafmdan
sonrasr

~·laliye

refah ekonomisinin temel ilkeleri ile Keynesyen iktisat

gorii~lerinden

ayn ele

almamaz.
Refah iktisadr ", piyasa aksakhklanmn varhgr tezini temel ahr. Bu yiizden,
devletin miidahaleci roliiniin incelenmesinde kavramsal bir 9er9eve sunar. Piyasa
aksakhklari ise, aksak rekabet,

dr~salhklar,

eksik piyasalann varhgr, eksik bilgi,

i~sizlik

kamu mallan, yeniden dagrtun, tekeller,
olarak srralanabilir (Stiglitz, 1986, 74-

80 ). Sozii edilen aksakhklar devletin miidahalesini gerektirir.

34

• Refah iktisadr: Toplumun refalumn hangi dunrmda digerinden daha iyi veya daha kotii
olacagrm fonniile etmeye 9aba gosteren bir 9ah~ma alamdrc
35
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iilkelerde uygulanan Keynesyen talep yiinlii politikalar yiiksek bliyiime oranlannm
Devletin ekonomik

ya~ama

mlidahalesinin iinemli bir gerek9esi de 1929

saglamnas1 ve siirdliriilmesi,
sava~

i~sizligin

y!lmda ortaya 91kan ekonomik bunahmd1r. 1929 Bunalum ile bir 90k lilke

Bu aym zamanda

ekonomisinin girdigi durgunlugun, talep yiinlli politikalar iineren ve bunun i9in

Oretim Modeli ile de yakmdan ilgilidir.

devlete maliye politikas1 ara9lan ile ekonomiye miidahale imkam veren Keynesyen
giirii~li

Keynes ve Kamu Miidahaleciligi, 1929 bunalnnmdan sonra ya~anan (iizellikle
uygulannu~

oldugu Bat! iilkelerinde)

problemleri yanmda, sosyalist sistem

iincesi diinemden itibaren uygulanmaya

venni~tir.

vah~Ilan

Fordist

Keynesyen politikalann etkin uygulanmasnun sonu9lan refalun yiikseltilmesi
oldugu ivin bu diinem Keynesyen Refah Devleti olarak da adlandmlmaktad1r.

iin plana 91kardigi giiriilmektedir.

liberal kapitalizmin

azalmas1 gibi iinemli etkin sonu9lar

kar~Ismda

i~sizlik

ve yoksulluk

kapitalizme bir soluk getirmek

gerekiyordu. <;linkli serbest piyasamn kendiliginden sorunlara 9iizlim olamayacag1
anla~!lmi~tl.

Keynesyen refah devleti, fordist iiretim modelinin dlizenlemesi ile uygun bir dii~iince
sistemini de getiriyordu. <;iinkii fordist iiretim modelinde devlet, Keynesyen refah
devletinde oldugu gibi, olmazsa ohnaz bir i~leve sahiptir (Jessop, 1996, 253-254 ).
Fordizm, kitle iiretimini ve buna uygun toplumsal talebi diizenleyerek, 19
pazann denetle11111esini kapsar. Kille iiretimini temel aldigi ivin, kapah bir

Keynes l936'da yazd1g1 Gene! Teori'sinde, liberal felsefeyi reddedip, her
devletin kendi i9sel

ko~ullarma

uygun ve bilimsel 9er9evesi

olu~tumlmu~

bir

ekonomi politikas1 uygulamas1 geregini vurgulanu~t1r. Kcynes'e gore kapitalizm,
ekonomik etkinlik ve bireysel iizglirllikler avismdan smav1

ge9mi~,

ancak tam

istihdam ve sosyal adalet ayiSmdan ba~ans1z olmu~tur (Olmezogullan, 1999, 87).
giirii~lerin

Keynes9i

temelinde, klasik liberal iktisadm tersine, "piyasalann
deyi~le,

kendi kendine dengede olamayacag1" varsaynm yer ahyordu. Diger

ekonomideki tiim biiyiime evrelerini kapsar. Bu yiizden, makro ekonomik bliyiime
modeli ile olduk9a uyumludur. Devlet, sennaye ve emek arasmdaki
yiinetir. Sisteme
olu~turarak,

kar~1

ortaya 91kacak muhalefeti, sistemin ivinde tutacak kurumlan

bu yiindeki dli~linceleri kontrol ederek, desteklemeye 9ah~Ir.

Fordizmin gene! iizellikleri; II. Dlinya
politikalan ile uyumlu "fordist bir toplum"un
fordizm

vati~malan

geni~

Sava~1'ndan

sonra Keynesyen refah

olu~tumlmasnu saglrum~t1r.

<;iinkii

9aph bir "sosyal organizasyon modeli" olarak da giiriilebilir. Kitle
yiinelmi~

ekonominin gene! dengesi kamu sektiirliniin ekonomiye mlidahale etmesi ile

tiiketim mallarnun tedarikine

gervekle~ebilirdi.

tarafmdan sunulan kollektifmal ve hizmetler, tipik bir "sanayi kenti", "orta snuf" ve

dengelemenin

Ancak Keynesvi kamu mlidahalesi, sosyal adaletin ve sosyal

saglamnas1

amacma

yiinelmi~

degildi.

Ekonominin

daralma

"iicret-maa~"

bir liretim bi9imi ile blirokratik bir devlet

toplumunu ortaya 9Ikamu~t1r.

i~sizlik

Diger yandru1 fordist liretim modeli, yogun bir sennaye birikim modelidir. Bu

ve durgunluk problemlerine 9iiziim bulmakt1. Diger deyi~le, piyasa ekonomisinin

nedenle fordizm iinemli baz1 olumsuzluklara da yo! avnu~tir. Oretim bi9iminin

9iiziim olamadigi ve etkin sonu9lar yaratamadigi alanlara devletin mlidahalesini

getirdigi olnmsuz

kaps1yordu.

luzlandirdigi gibi toplumda sosyal diizenlemelere olan gereksinimlerin yogun olarak

diinemlerinde maliye politikas1 ara9lan ile talebin canlandmlmasi ve biiylece

Keynesyen iktisat teorisinin, ]l(ir ne kadar ekonomik yiinlii olsa da, talep

ko~ullar

dile getirilmesine yol

avmi~tir.

ve iicretler aras1 farkhhklar sendikal hareketleri

Gerek sendikalardan gerekse bu

canlandmci politikalar iinerdigi i9in sosyal sorunlann 9iiziimli ile de iinemli iil9iide

sosyal demokrat partilerden gelen baskllarla devlet,

uyumlu oldugu siiylenebilir. Ozellikle II. Dlinya Sava~1'ndan sonra sanayile~mi~

klsmen diizenlemek zonmlulugu

36

duymu~tur.
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i~giiciiniin

bo~lugu

yakalayan

toplumsal konumunu

Bu diinemde, toplu

ta~Imacihk,

toplu
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konutlar, toplumsal saghk ve iieretsiz okul sistemi, <;oeuk baknm, ailelere mali

artan entegrasyon hareketleri ile birlikte, bilginin, hammaddenin, ara mallann ve

destekler,

i~sizlere

verilen mali yardnnlar ve emeklilik fonlamun

yaygmla~tmldigi

gortilmektedir. Fordist iiretim modelinin olumsuz yanlannm giderilmesine yonelik bu
geli~meler

Bat1 iilkelerinde sosyal refal1 devletinin

devletinin sosyal boyutunun
degi~ikliklerle

geli~tirilmesi,

geli~mesini luzlandmm~tir.

Refah

siyasi ve idari kunnnlarda yap!lan

dogm oran!Ihd1r (bkz. Ann, 1993, 57). <;:iinkii, refah devletinin ortaya

<;Ikan sosyal sonmlan ve talepleri
varhgma baghd1r. Diger

deyi~le,

kar~Ilayabilmesi

demokratik bir yonetimin

mal ve hizmetlerin uluslararasi dola~nna etkin bir ~ekilde girdigi

nihai

gorlilmektedir. Dretim ve tiiketimin diinya ol<;eginde planlanarak, serbest rekabet ve
piyasa diizenini temel hareket noktas1 yapan kiiresellqme aym zamanda uluslararasi
kumlu~larea

denetlenen ve kurallann uygulal1ll1asmda uluslararasi anlayi~m hakim

oldugu bir sistemdir. Dolayisiyla kiireselle~menin temelinde serbest piyasa oldugu
i<;in liberalizm ile aynlmaz bir yakmhk i<;indedir (Savran, 1994, 60).
Kiireselle~me

sosyal bir devlette siyasi yap1, siyasi ve ekonomik

daha <;ok ekonomik alanlarla ilgili kullamlmasma ragmen,

Nitekim Bat1 iilkeleri

sosyo-kiiltiirel alanlan da i<;ennektedir. Nitekim, DPT'nin bir <;ah~masmda bu farkh

1970'li yi!lara fordist iiretim modelinin destegi ve Keynes<;i kanna ekonomik model

boyutlann vurgulandigi · bir kiireselle~me tannm yer almaktad1r. Buna gore

ile demokratik hak ve taleplerin dile getirilmesine imkan tamyan demokratik

kiireselle~me

demokrasinin saglamnas1 ile kurulabilir (G6ze, 1976, 1).

kunnnlann tesisi ile, yiiksek biiyiime, tam istihdam ve iieretlere
6rgiitleimli~

oldugu toplumsal

uzla~may1 saglanu~

ula~m1~,

emegin

bir sosyal refah devleti olarak

giriyordu. Aneak 1970'li yillar diinya ekonomisinin bir <;ok yonden yeniden
bi<;imlendirildigi ve giiniimiizdeki kiiresel

ili~kilerin

temellerinin

olu~maya ba~ladigi

-iilkeler arasmdaki ekonomik, siyasi ve sosyal
-ideolojik aynmlara dayah

kutupla~malann

ili~kilerin yaygmla~masidir;

<;6ziihnesidir;

-farkh toplumsal kiiltiirlerin inan<; ve beklentilerinin daha iyi tamnmasidir;
-iilkeler arasmdaki
birbirleriyle

yillardir.

(DPT, 1995, 1):

ili~kilerin

yogunla~mas1

gibi farkh g6rlinen aneak

baglantih olgulan i<;eren ;

-bir anlanuyla maddi ve manevi degerlerin ve bu degerler <;er<;evesinde olu~mu~
B. Kiiresel

1.

Siire~

Kiireselle~me

Kiireselle~me

birikimlerin

ve Sosyal Devlet

globalle~me, uluslararas!la~tmna

ba~mda

"kiiresel" sozeiigii yer

gibi kavramlarla da ifade edilen

ile ilgili bir <;ok degerlendirmenin oldugunu da vurgulamahy12 .

Kiireselle~me,

a~arak

Tmumdan da goriildiigii gibi

en gene! anlanuyla "biitiinle~tim1e" veya "yeni diinya diizeni"

almakla birlikte, kiireselle~menin heniiz kesin bir tammmm olmadigi da bir ger<;ektir.

kiireselle~me

snurlan

diinya

<;apmda

yay!lmas1

olarak

tammlmmmktadir.

Kavram1

olarak adlandmlan bir egilimdir. Bir <;ok konunun

Bununla birlikte

ulusal

giiniimiizde kar~Jla~Jlan hemen her siyasi, ekonomik, sosyal,

boyutlan olan bir kavram olarak

kar~nmza

ekonomik, siyasal ve kiiltiirel

<;IkinaktadJr. Soz konusu bu ii<; boyut

birbirinden bagm1s1z hareket ederken, aym zamanda birbirlerini yogun olarak
etkilemektedirler. Kiireselle~meyi diinyanm Siki~masi ve bir tek yer olarak alg!lmllla
bilineinin art1~1 olarak tammlayan Me Luhan bu dummu "kiiresel kay" olarak ifade
etmi~tir

(Luhan, 1964, 185). Bu ifadeyi, Me Luhan zaman ve mekan kavramnun

kiiltiirel ya da ekolojik trendi ve olay1 kapsar niteliktedir (Ramonet, 1999, Ill).

alg!larnnasmda ortaya <;Ikan

Kiireselle~me,

mekm1

diinyamn tek bir pazarda biitiinle~mesi ve bunun i<;in iilke

kiireselle~me,

siki~masi

degi~iklikleri

konusunu kapitalizmdeki

a<;Iklamak i<;in kullarnnaktadir. Zaman ve
a~m

birikim ile

ili~kilendiren

baz1 sosyal

ekonomilerinin diinya ekonomisiyle entegrasyonu olarak da ifade edilebilir. Nitekim

teorisyenler, kiireselle~me kavramnu kapitalizmin belli periyodlarla i<;ine du~tiigii
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llkamkhklardan 91ki§ yontemleri oldugu tezinde birle§mcktedirler. Ornegin Harvey,

Robertson ise zrunan ve mekan arasmdaki ili§ki olarak kiireselle§meyi ele

Giddens, Robertson gibi teorisyenler bu tezden hareketle, kiiresellqm~·yi bir kay

ahrken Giddens' in tam tersi yonde dii§iinmektedir. Kiiresclle~me, gii9lli kiiltiirlerin

yiizyildir devam eden

siirey ve

ve ekonomilerin giiysiizler iizerindeki '·zafer"i degildir. Bu nedenle Robertson

egilimindedirler.

bugiiniin kiireselle~me

Ancak

eylemlerin. bir biitiinii

olarak

tarti§malannm

alg!lama

temel

odag1

giiniimiizdiir.

kiireselle~menin
klireselle~tinne

homojen bir egilim olmaktan 90k heterojen oldugunu ve

egilimlerinin Giddens' in soyledigi gibi yereli kiiresele sosyal orgiitler

Harvey, giiniimiizdeki zaman ve mekan siki§masmm benzer bir drumunun 19.

ile katmaktan 90k uzakla§tirdigmi ileri siirer. Ancak bu arada, yerelin kiiresel

yiizyilda ortaya yiktignu, zaman i9inde siki~an sermaye aknnlannm yap1lan

gliylere siirekli direndigi sonucuna da kal!lmaz (Robertson, 1994, 34). Bunun yerine,

mekansal diizenlemelerle kendini tekrar degi§tirerek devam cttirdigini ileri siirer

ye§itli kiiltiirlerin birbirlerini etkilediklerini ve bunun da medyanm giicii ile

(Harvey, 1989, 213). Nitekim 19. yiizyildaki onemli teknolojik geli~meler (ABO ile

geryekle~tigini

vmgulamaktad1r.

Avrupa arasmda telgrafhatti do~enmesi, buharh gemilerin kullamlmasi, vb. gibi) ve

Gene! olarak globalle§me teorilerinin, global siireyler ve etkiledikleri

sennayenin dola~m11 i9in yeni alanlann ortaya yilGnasi (Y eni Zelanda. Osmanh

yerellikler iizerinde dmduklan goriilmektedir. <;:iinkii global siireyte bazi yerler one

imparatorlugu,. Rusya, <;:in, Kanada, Avustralya dJ§a ayilan iilkeler arasmda)

91kmakta baz1 yerler ise onem ve degerlerini kaybetmektedir. Mekansal -ki ulusal da

§eklindeki mekansal diizenlemeler siki§an sermayenin oniinii aymakta ve kiiresel

denilebilir- s1mrlar a§Ihrken ileti§im ve

ili§kileri giiylendinnektedir. Harvey benzer analizi 1970'lerde ya§mmn ''yap1sal

bagh luzla artan sennayenin hareketliligi yerleri de farkhla§tirmaktadir. Bu sadece

kriz"i ay1klamak i9in de kullamnaktad1r. 1970 'lerdeki krize, fordist iiretim tarzmm

ulus devleti digerlerinden

yo! ay!Igi a~m birikimin neden oldugunu ileri siirer (Harvey, 1989, 213).

arasmda farkhhklan da meydma getinnektedir.

bili~im

farkhla~tmna

teknolojilerinin

geli~mesi

ve buna

degil, ulus devlet i9inde de bir 90k yer

Kiireselle~me kavramnu ayiklamaya 9ah§an teoriler i9inde dikkati 9ekenler

Braude! ise, kiireselle§me siirecinde ortaya 91kan sermaye akunlanmn sosyal

Giddens ve Robertson'a aittir. Giddens kiireselle§meyi modernligin sonucu olarak

siire9leri degi§tinne giicii ve etkisi iizerinde durmakta ve bunu ayiklayacak bir

g6riirken, Robertson toplumdaki degi§melerin arka plam olarak ele alma

hiyerar~ik

yap1 tesis etmektedir. Buna gore (Braude!, 1993, Cilt I, 8) Braudel'in

egilimindedir. Diger deyi§le Robertson, daha 90k kiiresel-yerel ili~ki iizerinde

hiyerar~isi

ii9 katmmhd1r. En iist s1rada mali sennaye (finans kapital), onun altmda

yogunla~mi~tir.

piyasa i9in iiretim, en altta da "giinliik hayat"' bulunmaktad1r. Bu katmmlann

Giddens, zamm1 ve mekmun yeniden diizenlemnesi anlanunda kiireselle~meyi

olu~turdugu

hiyerar~i

en

azmdan

modem ve geleneksel diinya arasmda ili~kilendinnektedir. Giddens' e gore geleneksel

i~lememektedir.

toplumlarda mekan ve yer i9 i9e ge9mi~ken, modemitede zamm1 ve mekm1 yerin

ve bili~im teknolojileri ile giinliik hayat1

6zelliklerinden

farkhl~makta

ve

uzakhklar

sosyal

orgiitler

giinlimiiz

yogunlukla

Diger deyi~le, kiiresel mali sennaye lllZla geli~en telekomiinikasyon
dogru~an

arac1hg 1 ile

yakmla~tmlmaktadir (Giddens, 1984, 18). Boylece, ball kokenli bir proje olan
kiireselle§me, modemitenin bir sonucu olarak ortaya 91kacak ve modemlige ge9i~
luzma gore toplumlar kiiresel ili§kilere entegre olacaklardir.
• Braude! bunu "maddi uygarhk" olarak ifade eder.
40

kiireselle~mesinde

41

etkiler hale gelmi~tir.
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- Siyasi
Kiireselle~menin

2.

kar~Jl1kh etkile~imleri

Kiiresel sflrecin
yukanda
ancak

Boyutlan: Ekonomik, Siyasi ve Kiiltiirel Boyutlar

vurgulannu~t1.

kar~1hkh etkile~im

Kiireselle~me

Siyasi kiireselle~me, ulus devletin g6rev ve sonnnluluklanndaki farkhhklan

ic;eren hctcrojcn bir yapiSI oldugu

getinncktedir. Uluslararasi sistemde temel rol oynayan ulus devletin tistlinlligti ve

Buradan hareketlc s6z konusu siircc;, birbirinden bagimsiz

etkinligi k(Iresel ili~kilerin yogunla~tmlmasiyla degi~im gec;irmektedir. Ulusal

ic;inde olan farkh boyutlan ic;ermektcdir.

snurlar ic;inde ic; ve d1~ politikada belirleyici konumda olan devlet, s6z konusu
snrec;te sahip oldugu yetkileri ulus 6tesi giic;lerle payla~mak dunununda kahm~t1r.

- Ekonomik Kiireselle~me

Uluslararas 1 siyasi ve ekonomik kumlu~lar devletin ulusal sm1rlar ic;indeki

Ekonomik ktireselle~me gene! olarak, uluslararasi ticarct, scrmayc hareketlcri

egemcnlik gtictine ncredcyse ortak olmu~lardir. Oyle ki, yerel diizeyde ortaya <;Ikan

ve teknolojideki luzh

degi~im

olu~tunnalan

ta~nnaktad1r.

ulus devleti

anlanum

a~ma ~eklinde

ile ekonomilerin

ve tek bir pazar

sonmlar, uluslararasi alana ta~uunakta vc uluslararasi i~birligi ile c;6ztim veya

ise, snur tannnama,

c;oziimsiizllik ortaya c;;kmaktad1r. Uluslararasi dflzcyde artan sivil inisiyatifler,

olu~turu]masi

orgiitlcr kanahyla ulusal diizeyde cercyan eden ckonomik, siyasi, sosyal ve kiiltlirel

btitlinle~meleri

Tek bir pazar

olu~turma

de ifade edilebilir. <;tinkti tek pazarm

hedefine, ticaret bloklanmn, gtimrtik snmlannm ve komma duvarlannm ortadan
kaldmlmasi ile
ekonomisinin

ula~Ilacaktir.

geli~mesi

ve

stirccinde 6zellikle p1yasa

bzelliklc scrmayenin kiireselle~mcsi ilc, scrmayc hareketlcrini devletin

c;abalan dikkati c;ekmektcdir. Bunun

denctlcmesi mumkiin olmaktan c;Ilam~tir. Ancak, bazi yazarlar, ulus dcvletin degi~en

ktircselle~me

Ekonomik
geli~tirilmesi

yamnda, ktirescl c;aph ekonomik 6rgiitlemneler
h1zla geni~lemekte ve sennaye harekctleri
Ekonomik
ac;Ismdan

ktireselle~me,

gerc;ekle~mektedir

olu~turulurkcn,

serbest ticaret alam

rolflnfl, devletlerin dflnya olc;cgindeki sennayc birikimini giderek daha fazla
beslemeleri veya bu birikimc hizmet etmeleri ve bu amac;la faaliyctlerine yon

serbestle~mcktcdir.

ticaret, finans, tiretim ve ekonomik kunnnlar

vennclcri ~eklindc ac;Iklamaktadirlar (Panitch, 1999, 38).

(Sachs, 1998, 98). Uluslararasi iiretim, ticari ve mali

ili~kilerin. geli~mesi, ktireselle~meye

luz kazandirdigi gibi, benzer 6zelliklere sahip,

- Kiiltiirel

Kiireselle~me

yogun b6lgesel

ilcti~im vc bilgi teknolojilerinin geli~imi, ckonomik ve siyasi ili~kilerin klirescl

kummlanna da yo! ac;maktad1r (Karluk, 1998, 3). Bunun yamnda c;ok uluslu

boyuta ta~ummsma en azmdan uyanci gilc; olmasmm yams1ra, kulti\rel boyutu

aym cografi b6lge ic;erisinde olan tilkelerin, gtic;lerini
ili~kiler

konular bu 6rgiitlcr ilc ulusal olmaktan <;Ikanhnaktadir.

~irketler

de gtic;lerini

birle~tim1e

birle~tirici

y6ntinde hareket ederek '·u]us6tesi (transnational)"

ba~latan

bir giic; olarak

kar~muza

<;Ikmaktadii. Ekonomik vc siyasi gildi clinde

bir kimlige btirtinmektedirler. Aynca finansal ac;1dan, scnnayenin uluslararasi bir

bulunduran iilkelcr kac;nuhnaz olarak kiiltlirel ktircsclle~meyi de snrtiklemektedirler.

alanda bilgisayar teknolojisi sayesindeki hareketliligi finansal kiircselle~me olgusunu

Ttiketim mallarmm homojcnlc~mesi, bu mallann kullamldiji;I iilkelcrin ktiltlirlerini de

getiffili~tir.

Ktiresel tiretim ise, organizasyonu farkh iilkelerdeki parc;alardan olu~an

digcr r1Ikelcrc ta~unaktad1r. Geli~menin ve modcmligin Bat1 iilkeleri orjinli olmas1,

bir sistemdir. Bu tlir bir organizasyon siirecinde uretimin her a~amas1 maliyet,

bu modcli bcnimscmi~ iilkelcr ac;Ismdan kiiresel degerlcrin vc kurumlann dalm kolay

iiretim fakt6rti, firSat maliyeti y6ntiyle farkh yerlerde gerc;ekle~tirilmektedir.

homojenle~tirilcccgi · (kamksanacagi)

dn~iiniilebilir.

Ancak.

Bali

modclinin

uygulanmaya c;ah~Ildigi lilkclcrdc, ycrel ve modern degerler c;ogunlukla c;ati~maci bir
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43

FeV"L.i Devrim. Asuman Altav. XV. Tfirkive !vlaliw S.:moozn1mu. 15~17 ivlav1s 2000..-\ntnlvn

F~!v~i

Dl!\'fim. Asuman Altav. XV. Ti.irkive 1Ialiw Sempozvumu. 15·17 Mav1s 2000. Antalva

kimlik sergilemi~tir. Bu yonden baktldtgmda, klircsellqme, kiiltiirler lizcrindc onemli

ulusal ekonomilcrin mali yonctimleri iizerinde 90k onemli etkilerde bulunmaktadtr.

etkiler yapmakla birlikte, diger yandan yerel kiiltlirlcrin daha da giivlenmcsine

Ekonomik ve sosyal

hizmct edebilmektedir. Diger deyi~le, kiiresel kiiltiirlcrin geli~imi ile gcleneksel yerel

tannnlamnasnu gerektirmekte ve mali yonetim birimlerinin boyut ve nitelikleri bu

kiiltiir arasmda bir denge kumlmast her zaman miimkiin olmayabilir. Aneak. kiircsel

degi~imlere

kU!tiir 6geleri olan, tliketilen giyim, gtda, eglenee mallan ile davram~ bivimlcri vb.
6gelerin k(iresel ili~kilerin artttgt giin(imiizdc elkin oldugu ileri stiriilebilir.

degi~im,

devletin fonksiyonlanmn vc gorevlcrinin yeniden

ayak uydurmaktadtr.

Ekonomik boyutlu

klireselle~mc

ulus devletlerin bir 90k alanda oldugu gibi

kamu mali y6netimi iizerindeki ctkinlik ve kontrol alanlannm daralmasma yo!
avnu~ttr.

Ulus dcvlet bu alandaki sorumluluk vc yetkilerini uluslar arast kunnn ve

C. Geli~mi~ ve Geli~mekte Olan U!kelerde Kiireselle~me Siirecinde

kurulu~Iarla payla~mak

Devletin Degi~en Sosyal Rolii ve Kamu Mali Yiinetimi

iilkcler avtsmdan kiiresel slireein farkh anlamlar ve boyutlar kazanmasma yo!

1. Kamu Mali Yiinetimi ve Kiiresel Siire~

avmaktadtr.

Kamu Mali Y6netimi, gene! olarak kamu kaynaklannm yonetimini kapsayan

ineelendigindc bu durum daha net ortaya vtkmaktadtr.

faaliyetler biitliniidiir (Sexton,

1994,

Ill). Bu yonetim stireei iki a~amah

zorunda kalmaktadtr. Bu durum

Sava~t'ndan

Ozellikle · Il.Dtinya

Sava~tan

bu yana uluslararast

geli~mi~

sonraki

vc

geli~mekte

geli~meler

kliresel

ili~kilerde klircselle~me

olan

egilimleri farkh

gervekle~mektedir. Birinei a~ama kamu mali kununlan, ikinei a~ama ise bu

slircvlcrden ge9erek. gliniimlizde

kunnnlar tarafmdan yaptlan diizenlemelerin, ahnan kararlann uygulanmas1 ve

uluslararast

uygulama sonuvlannm kontrollinii kapsamaktadtr. Bu baglamda. kamu mali

siireein genelde, ekonomik etkinlige

yonetimi idari faaliyetler ile kamu kaynaklannm kullamlmas1 ve kar amac1 glitmeyen

sagladtgt, uluslararast siyaset sahncsinde bazt sorunlan v6zdligli aneak kiiresel bir

kumlu~larla olan ili~kilerin one vtkttgt bir siireytir. Kamu sekt6rli muhasebesi ile

6lvlide '·sosyal haklar" saglamada

kamu biitvesi arasmdaki ili~kiler, kamu biitvesinin gelir ve gider yoniiylc de ilgili

Higgott, I 999. 483). Hatta

olmaktadtr. Bilindigi gibi kamu idarelerinin hizmet iiretebilmcsi ivin gelire ihtiyavlan

yoksulluk,

vardtr. Bu durumda ise kamu gclir idaresi vc kamu gclirlcrinin kaynaklan onemli

ili~kilerin

e~itsizlik

II. Diinya

ya~amlan

yogunla~mast

artmast ve

ili~kin

ba~anstz

geli~mi~

donii~mli~tiir.

bivimc

Kiiresellqmeyi,

anlammda ele aldtgnmzda. bu

bazt dlizenlemelerin yaptlmasmt

oldugu ilcri siiriilmcktedir (Dcvetak-

iilkeler ile

geli~mcktc

olan iilkelcr arasmdaki

sorunlanm daha da artttrdtgt s6ylencbilir.

Sava~t 'ndan

sonra, uluslararast

ili~kilcr

yeniden

yaptlandtnlnu~ttr.

olmaktadtr. Diger yandan kamu mali y6netiminde nakit idaresi. yatmmlann vc

Bu amavla ekonomik ve siyasi bazt kununlar olu~tuntlmu~tur. Ozellikle bu konuda

borvlann idaresi, risk yonetimi ve denctleme gibi konular da oncmli olmaktad1r.

belirlcyiei olan ABD'nin 6ndcrliginde

Kamu mali y6netiminin etkinligi veya etkinsizligi bir ekonomi a 91 smdan son

vah~thm~ttr.

kurallan belirlcnmeyc

ekonomik hedefleri

kurularak, iilkeler arast

etkileyeeek

Milletler Sistcmi

kurulmu~.

i~birliginin

Yeni

olu~tunt!an

artttnhnast

kurumlar ilc kiirescl

hcdcflcnmi~tir. Sava~tan

IMF,

i~lcyi~inin

Diinya Bankast ve GATT kuntlarak, diinya 6lvcginde ekonominin

dereee 6nemlidir. (\inkii kamu mali yonetiminde ortaya 91kan aksakhklar. makro
sapttraeak ve gene! ekonomik konjonktiirii

Birle~mi~

ili~kilerin

zarar goren

g lirtedirler. Dig>er )'atldatl tllalt. ck
"k ve sosya1 a Ian 1arda ortaya vtkan
Y
'
,
· onomt

Batt Avrupa iilkeleri ABD'nin sagladtgt Marshall Yardun Plam vervevesinde

degi~meler de, kamu mali y6netiminin uygulanmasmt etkilemektedir (Akdogan,

giivlcrini tckrar toparlanu~Iar: Uzak Dogu, Latin Amerika, Okyanusya iilkcleri,

1996, 433). Bu ncdcnle klircsel ili~kilcrin geli~mcsi ve yogunluk kazanmas 1 gcrvckte
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bagnnsrzhklanm yeni kazanan eskinin siimiirge devletleri ile birlikte diinya

vc uygulamalanm iinermektedir. Biiylecc kamu scktiiriiniin piyasalann

piyasalannda yerlerini almaya ba~lanu~lardr (Karluk, 1998, 2).

iizcrindeki kontrolii vc miidahalcsi kaldmlacak, uluslar arasr sermayc harcketlcri

Bu siirevte, vokuluslu ~irketlerin sayrsr artarken, bu geli~meler iiretim,

serbestve gervekle~tirilecektir.

sermaye, ticaret ve i~giiciiniin uluslararasr bir nitclige sahip olmasma da yardnncr

Kiiresel

i~birliginin

~irkctlcrin

arttmlmasr, ulus iitcsi

olmu~tur. GATT sisteminin i~letilmesi ile uluslararasr mal ah~veri~leri belli

rahathkla yatmmlanm yapabihncleri ivin dercgiilasyonun yamsrra

kurallara baglanmaya ve disipline edilmeye vah~rhm~trr. 1970 ve l980"lerde ortaya

bir

vrkan degi~imlerle finans ve hizmet sektiirt:miin geli~mesine paralel bu piyasalann

piyasalann

. uluslararasr siirece entegre edilmeleri ivin GATT Umguay Tum yeryevesinde yeni
diizenlemeler yaprlnu~trr. Bu geli~meler ise kiiresellc~meye bamba~ka boyutlar
kazandmm~trr.

i~lcyi~i

dr~

ticaret rcjimi, yabancr sennayenin iilkeyc
yah~masnu

saglayacak

iizclle~tinne,

giri~ini kolayla~tmc1

rckabet

iinerihncktedir. Siiz konusu uygulamalann

istedikleri iilkcdc

politikalanmn

ba~ansr

tedbirler ile
uygulanmas1

ise, lilkcdcki kamu mali

gcrvckle~tirilebilccektir.

yiinetiminin bu dogmltuda yaprlandmhnasr ilc

niitr

Kamu

sektiiriiniin piyasalara · miidahale ve kontroliiniin k1sJtlanarak. giirev tannmmn

1970 'li yrllarda ortaya 91kan degi~imlcr, giiniimiiz kiireselle~me siirccini

yaprlm1~ ve ·rollerinin belirlenmi~ olmasr gerekmektedir.

anlamanuza yardrmcr olabilecek niteliktedir. 1970'li yrllarda diinya ekonomisi
yaprsal bir krizle kar~r kar~rya kalnu~trr. Bu kriz gene! olarak:

Geli~mekte

olan iilkeler gcnelliklc, cnflasyon,

a~m

borylanma gibi nedenlcrlc

iinemli biitve ay1klanna sahiptirler. Siiz konusu uyum politikalarmm uygulanmas1

-~iddetli ve genelle~mi~ bir resesyon;

somnsuz bir kamu yiinetimi ile miimklin olacakt1r. Ozelliklc borvlanma gereginin

- uluslararasr para sisteminin dagrlmasr ve;

art1~1

-sabit kurdan esnek kur sistcmine gevilmesi;

ve biitvc a91gnun devanu ile kuvvetlcncn enflasyon nedeniylc bozulan kamu mali

-petrol fiyatlannda ~iddetli bir artr~lar,

yiinetiminin kontroliiniin saglanmas1 gerckmcktcdir. Yetersiz vcrgi gelirleri,

~eklinde ortaya 91kan istikrarsrzhk ve risk arttmcr olu~umlar ilc ba~lamr~trr.
Krizin etkisiyle, sava~tan beri hakim olan refah diizcyi ve istikrar sarsrlmaya

ba~lanu~l!r. Bu yrllarda, istikrarh biiyiime siirecinden uzakla~rlnu~. dii~iik biiyiime
h!Zl, i~sizlik, istikrarsrz fiyatlar, uluslararasr kommacrhgm artmasr gibi onemli
ekonomik olumsuzluklara yo! aynu~trr.

nedcniylc finans piyasalanm vc para piyasalanm

kayrtdr~1hgm

yiiksekligi, yctersiz diizcyde dahi

dcngcsizle~tircn

kar~rlanamayan

borvlanma

kamu harcamalan ve

artan biitvc ay1klan ile dcnctim d1~1 b1rakJlan biitve dr~r fon uygulamalan (Tiirkiyc'de
giiriildiigii gibi) sonucunda iinemli bir mali disiplinsizligc sahiptirlcr.
Kiirescl uyum politikalarnun

gcrvcklc~tirihncsindc gcli~mektc

olan iilkelerin

gerek anayasa hiikiimlcrindc ve gcreksc bir 90k mali vc ckonomik, yasal, kurun\sal

l970'lerin sonlannda geli~mi~ sanayi iilkelerinde sermayenin kar hadlerindeki

diizenlemclcr yapmalan gerckmcktcdir.

Bir 90k

dii~me ile yeni pazar arayr~lannm arttrgr giiriilmektedir. Ancak bu diinemde

degi~iklikleri

geli~mekte olan iilkelerde kamu sektiirii yogun diiviz kontrolleri yaparak sennaye

kararlann ahnmasmda ve uygulanmasmda yetkilcri

geli~mektc

olan

iilke

bu

k1sa zamanda yapabilmck ivin yiiriitme giiciinii kuvvctlcndircrek
merkczilc~tirerek

ve 90gu zaman

hareketlerine miidahalelerde bulunuyordu. Geli~mi~ iilke sermaye 9evreleri ivin
iinemli bir engel te~kil ettiginden l980'lerden itibaren IMF ve Diinya Bankas 1

sorunlu olan kamu mali yiinetiminin gerck kurumsal gcrek yasal ve gcreksc biitvc

geli~mekte olan iilkelere finansal piyasalarda deregiilasyon harekctini ba~latmalanm

uygulamalan ay1smdan daha biiyiik sonmlara sahip olmalanna yo!

46

biiyiik bir gizlilik iverisinde bu

degi~iklikleri

47

yapmay1 tercih

ctmi~lcrdir.

Bu ise zaten

aym1~trr.

1
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Geli~mcktc

olan iilkelerde

kiircselle~me

siirecine uyum i9in

ger9ckle~tirilen

kamu

2, Geli~mi~ ve Geli~mekte Olan Ulkeler A~Ismdan Durum

olarak

Bireylcr, toplumlar vc i~letmeler arasmda yogunla~may• ve diinyanm kiirescl

goriilmektcdir. Kamu mali yap1smdaki disiplinsizlik vc dcngesizlik zaten bu

bir topluma donii~tiiriilmesini ifade eden bir siire9 olarak alg!lanan kiircsellc~mcyc

bak•~ta

mali yonetimini yapilandmna faaliyetleri, ilk

olumlu bir

geli~me

biit9c a91klari, iirctimin

geli~mekte olan iilkclcr a9Ismdan olumlu vc olumsuz anlamlar yiiklenmektedir. Buna

verimsiz olmasL aksak rekabct, KiT'lerin etkinsiz 9ah~mas1 ve istihdam deposu

gore, kiiresclle~menin artmasma paralel, ya~am standartlannda diinya ol9eginde bir

i~sizlik,

iilkclerin 90zmeleri gerekcn bir sorundur. Enflasyon,

dii~iik

olarak goriilmeleri, uluslar aras1 ticarette

rekabet seviycsi vb .. kararlann

yiikselmenin olacag1 vc bundan az gcli~mi~ iilkclerin de yararlanacaklan ileri

9evreleri ii9genindc sorunlann

siiriilmektcdir. Boylccc geli~mi~ vc gcli~mcmi~ iilkelcrin birbirine yakmla~acag•

9oziilmc cgilimlcrinin yo! a9t1g1 yolsuzluk vc rant kollama 9abalan bu iilkelcrin

(convergence) nco-liberal soylcm i9indc hakim goriinmcktcdir. Diger yandan,

sorunlar yumagma sahip olmalanna neden olmaktad1r. Bu sonmlarm kiiresel

uluslararas• scnnaycnin geli~mi~ iilkelcrde yogunla~t•g• dii~iiniiliirsc, gcli~mcmi~

merkezilc~mcsinin

getirdigi biirokrasi. siyaset vc

i~

scnnaye aknnlanmn scrbest9e harckct etmesi i9in 90Ziilmesi ise
a9maktad1r. <;:iinkii bu
toplumsal ve iktisadi

geli~me

ili~kiler

ba~ka

sonmlara yo!

iilkelcr a9Ismdan bckicncn refahm saglanamayacag1 da a91k!Ir. Uluslararasi

diizeyi farkh iilkelerin birbirleriyle yogun siyasi,

i~birliginin artmas1, ekonomilerin giderek daha fazla birbirlerine bagm1hhk

i9ine girmclcri,

iilkcleri farkh diizcylerde etkilemektedir. Bu

olan

geli~tinneleri, daha yiiksck bir biiyiimc iliZma ula~Iimas• vc bu saycdc refahm

faydalan ve maliyetleri isc nc

maksimize cdilmcsini miimkiin kilacaktir dii~iinccsi, gcncllikle az gcli~mi~ iilkclcrdc

geli~mi~

ili~kilerin

iilkeler ile

gcli~mekte

yaz1k ki, qit dagihnamaktadir.

kiirescl siirecin olumlu yanlan goriilmcktcdir. Ancak diinya ekonomisindeki

Rctahm en onemli gostergesi kabul edilcn
olan iilkelcrdc 90k

dii~iik

diizeylerde

ger9Cklc~mcktc, geli~mi~
a~abihncktedir.

olan iilkclcrde bu oranlar aras• fark on kati

geli~mektc

rakamlara bakildigmda kiireselle~menin kazananlar ve kaybcdcnlcr olarak iilkclcr

flikclcr ile

gcli~mcktc

arasmdaki

Diger yandan kiirescl

farkhhklan

daha

da

belirginlc~tirdigi

ortaya

91kmaktad1r.

Kiireselle~mcnin saglad•g• dii~iiniilen fayda vc firSatlann hcniiz diinya ol9cginc

de

ula~madigi bir gcr9cktir. Nitckim, bu durum bir ka9 gostergc ilc daha iyi

geregi

anla~Ilmaktad•r. Diinya'da elde cdilen gclirin % 86'sL diinya ihracatnnn % 82'si,

olan iilkclerin uymalan gcrcken kurallar ulusal kalkmma politikalannm

yap1lan dolays1z yatmmlann% 68'i ve internet kullamcilannm% 93,3\i diinyanm

faaliyctlcrin artmas1
zorla~tmnaktad•r.
geli~mcktc

gelir,

ki~i ba~ma dii~cn

geli~mckte

olan iilkelcrin ekonomik ve sosyal

<;:iinkii: gcrek bolgcsel gercksc 90k tarafl1

tannnlanmasnn vc ulus devletin istcgine gore uygulanmasm1
1970'lerde ortaya 91kan ekonomik bunahm
ckonomisini ycnidcn bi9imlcndirmclerine yo!
cgilimlerin de temelini

olu~turnm~tur

Siirccin ozelliklcrini anlamada

a9n11~

(Siircce

geli~mi~

dcgcrlcndirmcnin uygun olacag1 a91kt1r.

vc

antla~malar

zorla~t•rmaktad1r.

geli~mi~

vc giiniimiizdc

ili~kin

geli~melcrini

iilkelcrin diinya
ya~anan

kiiresel

vcrilcr i9in bakm1z Tablo-1 ).

geli~mckte

olan iilkcler a9•smdan

refah1 en yiiksck % 20'lik niifi.ISU bannd1ran geli~mi~ iilkelcrin clindc bulunurkcn, bu
rakamlar diinya niifusunun% 60'nn olu~turan iilkclcr i9in siras•yla% 13, 'Yo 17,%
31 ve% 6,5: en fakir% 20 niifusa sahip iilkeler i9in de s•rasiyla% l, %, L% I vc
% 0.2 olarak gcr9ckle~mektcdir (Human Development Report 1999, 2)
Digcr yandan 1950-73 donemindc diinya ckonomisinde ortalama yilhk
biiviime
oram %5 sevivcsinde
iken, l990'lardan sonra bu oran % 3 olarak
,.
,
ger9 ekle~mcktedir. Aynca, geli~mi~ iilkelcrden olu~an G-Tlerdeki ki~i .ba~ma dii~cn

gclir ortalamasi, diinyanm en yoksul yedi iilkcsindcki ki~i ba~ma dii~cn gclir
.18
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ortalamasnun 1965"te 20 kat1 iken, 1995'te 39 katma yikim~tlr. Geli~mekte alan

1999). Bu kapsamda kamu mali yonetiminin kummsal ve uygulama boyutuna

lilkelerin diinya ticaretindeki paylanmn da giderek azaldigi dikkati vekmektedir.

yap1sal uyum politikalan onerilmektedir.

ili~kin

Bunun temelinde, refah devleti uygulamalannm biitye ayiklanna yo! aytigi

Bugiin 48 lilke ag1r borvlu lilkeler gmbunda yer almaktadirlar.
Kliresel ve bolgesel ili~kilerin artmasL ulus dcvletlerin mali vc sosyal

Bat1 Avmpa lilkeleri ornek

olu~turmakta

ve

geli~mektc

alan lilkelere sosyal konnna
kurulu~lann

yap!lanm derinden etkilcmektcdir. \:linkli bu slirey, borvlu lilkelerin borvlannm

ve sosyal giivenlik harcamalannm kisiimasi, harcamac1

azalt!lmasi ve biitve aviklarnun online gcvilmesi ivin bir yandan sosyal koruma vc

ahmnas1 ve vergi indirimleri ile tasarmf ve yatmmlann arttmhnas1 yoniindc

sosyal glivenlik harcamalarmm kisitlanmasnu ongoriirkcn, diger yandan mali, sosyal

tedbirler demeti sunulmaktad1r.

ve parasal politikalar uygulanmasmda yo! gosterici hatta emrcdici olabilmektcdir

Geli~mekte

alan iilkelerin
kiiresellc~me

kiireselle~me

kontrol altum

siirccine entcgrc olmalannda ABD

(Mishra, 1999, 13-15). Ornegin, en biiyiik entegrasyon hareketi alan Avrupa Birligi

modeli ve onun

ortak bir para politikas1 izlerken, heniiz ortak bir sosyal politika hedefinde degildir.

Diinya Bankas1 ve OECD gibi kurumlar, az

Buna kar~1hk, ozellikle Maastrich kriterleri goz onlinde tutuldugunda, uygulanan

siirece uyumu ivin devletinmiidahalesinin azaltiimasi ve lilkedeki serbest ticaretin ve

ekonomi

politikalarmm

liye

lilkelerin

sosyal

politikalan

lizcrinde

onemli

snmlamalara neden olacagi av1kt1r. Amerika, Meksika vc Kanada arasmdaki bir
ekonomik entegrasyon alan NAFTA, AB'ndcn bir 90k a91dan farkh olmasma

retoriginin etkin oldugu soylenebilir. \:linkli IMF,
geli~mi~

ve

geli~mekte

alan lilkelerin

serbest sennayc harcketlerinin gervekle~tirilmesini talep ctmcktedirlcr.
Slircce
geli~mi~

serbcstlc~tinne

ve uyum politikalanyla cntcgrc olamaya

lilkelerin lirctim potansiyelinin
i~sizlik,

dii~iik,

az

uluslararasi rckabet gii9lerinin zay1f
d1~

ragmen, ozelliklc Meksika ivin sosyal harcamalann arttmlmasm1 snmlayici bir rol

ohnas1 vc sahip olduklan

oynayabilmektedir (Mishra, 1999, 13).

ekonomik istikrars1zhklar bu lilkelerin borv seviyclerini arttmm~ ve 90k onemli

Klircselle~me vc bolgcsel birliklcr arttikya, ulus dcvlctlcrin iv politikalanm

enflasyon,

9ah~an

ticarct avi!ii gibi diger makro

kamu maliyesi krizlerinin olu~masma yo! avnu~tlr. Oy!e ki, sadece kamu sektorli
~ekilde

belirlemedeki cgemenlikleri ve bagimsizhklan da azalmaktad1r. <;:linkii, bu slirevlcr

degil, ozel sektor borvlanmasnun da luzh bir

ulus dcvlctlcrin tcrcih demctlerini de snurlayiCI bir fakt6rdiir (Czerny, 1997, 251 ).

ivin odedikleri faizleri neredeyse GSMH'mn% J5'ine

Kiircscl' slirevte Bat1 Avrupa ve ABD orijinli iki yakla~nn dikkati
vckmcktcdir. Bat1 Avmpa lilkclcri vogunlukla, ekonomilcrinc bclirli mlidahalelerlc
gclir e~itsizliklcrini

dengclcmeyc

vah~arak

kiircsel

siircce entcgre

olmaya

vah~Irlarken (AB orncginde oldugu gibi), ABD modclindc, geli~mi~ sanay 1

biiyiimcsi, bu lilkelerin borylan
ula~tmm~t1r.

Bir 90k lilkede

(Tiirkiye de bu gmptad1r) gene! blitve ivindeki faiz giderlerinin pay1 k1sa zamanda %
50'lere ula~nu~t1r. Ozellikle uluslararasi finansal aravlann artmas1 vc sermayenin
mobilitesi bir 90k iilkede finans ·sektoriiniin reel sektorlin online ge9mesine neden
olmu~tur.

Bunun yanmda sozli edilen slirevten beslenen rantiyeci kesimler

toplumlannm rekabetinin ortaya vikaracagi flrsatlar sonu9ta geli~mcmi~ lilkcler ivin

yatmmCilann online ge9mi~tir. Aynca, yatmm yerine speklilatif kazanvlan

de faydalar saglayacak gorii~ii hakimdir. Nitckim, gerek Diinya Bankas1 ve IMF

hedefleyen ikinci el menkul k1ymetlerin ahm-satnm da artm1~tlr. Ortada bir mal ve

gerekse OECD tarafmdan da bcnimsenen bu gorii~, geli~mckte alan lilkeler ivin

hizmet akum olmadigi Imide, 90k bliyiik meblaglar, finans piyasalan arasmda sana!

kiirescl siirccc uy1m1 politikalan geli~tircrek, ozellikle bu iilkelcrin kamu mali ·

bir bivimde biiyiik bir luzla dola~maktad1r. Sennaye ak1~mdaki bu luzhhk ise ''s1cak

yonetimlcrini diizenleme yoniinde vah~maktad1rlar (Aynnt1 ivin bkz. Fligstcin.

para" denilen olguyu ortaya 91kartmakta ve son y1llarda gorlilen Asya Krizi gibi
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ekonomidc yap1sal krizlere yo! ayabilmektc vc kamu mali yonetimi yeni problcmlcrlc

bir ortam yaratmak ivin gerekli tedbirleri ahr", '· ................. , i~yi, i~veren

ugra~mak

ili~kilerinde vah~ma ban~nun

zorunda kahnaktad1r.

II. TURKiYE'DE SOSYAL DEVLET ANLAYISI, KURESELLESME
VE KAMU MALi YONETiMi
Bu kisimda, oncelikle soz konusu anlayi~m Anayasal dayanaklan ile kamu
mali yonetiminin kunnnsal yapisi iizerindc durulacak. daha sonra da,

kiircscllc~me

siirccindc Tiirkiyc'de sosyal devlctin geli~imi vc bugiinkii durnmu cle almacakt1r.

saglmunasmi kolayla~tmci ve koruyucu tedbirler ahr."

Gortildiigli gibi, her iki diizenlemede de
kar~I

ki~ilerin

oniindcki ekonomik cngellere

devlctin gorevlerinden soz edilmektedir. Anayasa ·nm bir

ise, dogrudan ozel

tc~ebbiisleri

ba~ka

diizenlemesindc

komi alarak, devletc, onlann milli ekonominin

gereklerine vc sosyal amavlara uygun olarak faaliyette bulunmalanm saglamak
sommlulugunu yiiklcmektedir (Madde 48/2). Ancak,

bir

ba~ka

diizenleme ilc

A.Tiirkiye'de Sosyal Devlet ilkesinin Anayasal Dayanaklan

devlctin sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ilc belirlencn gorevlerini, ekonomik

Sosyal rcfah dcvlctinde kaynulmaz olarak piyasa ekonomisinc diizenleyici

istikrann korunmasnu gozcterek ancak mali kaynaklannm yeterliligi olyiisiindc

iilkemizde de en azmdan anayasal diizeyde

yenne getirecegi hiikmc baglanmaktad1r (Madde 65). 16 7. Madde 'nin de yine.

hakim olmu~tur. Omegin 1961 Anayasas1'nm 10. ve 40. maddelcri dcvletin sosyal

sosyal hukuk devleti ilkclerine uygun diizenlendigi goriilmcktedir. Buna gore:

amavh miidahalelerde bulunabilecegini ifade etmektedir. Buna gore:

"Devlet, para, kredi, sennaye, mal ve hizmet piyasalarnun saghkh ve diizenli

olarak miidahale eden dcvlct

"............... devlct,

anlayi~I,

ki~inin

temel hak vc hiirriyctlcrini, fcrt huzum. sosyal

adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle

bagda~mayacak

surette snurlayan siyasi, iktisadi

"............... Devlet, ozel tqebbiislerin milli iktisadm gcrcklerine vc sosyal
vah~masmi

saglayacak

1982 Anayasas1'nm 2. Maddesinde, devletin "sosyal bir hukuk devleti" oldugu

.

"............ ki~inin temel hak ve hiirrivetlerini
sosval
hukuk devleti vc adalct
.
.
bagda~mayacak

surette snurlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri

kaldmnaya, insanm maddi ve manevi varhgmm

geli~mesi

iyin gerekli

~artlan

geli~tirici

tedbirleri ahr; piyasalarda fiili vcya

yap1hm~tir.

7.12.1994 tarihli 4054 sayii1 Rekabetin konuunas1 Hakkmda

Kanun ve 23.2.1995 tarihli 4077 sayii1 Tiiketicinin Korumnas1 Kanun ilc bu
bo~luk

giderilmeye vah~IImi~tir.

Tiirkiye Cumhuriyeti,
olmu~tur.

kapsanunda nihai olarak
sosyal devlet anlayi~I

kumlu~undan

Sosyal

geli~me

ba~h ba~ma

dogmltuda olu~turuldugu goriilmektedir.

Diger

yandan

madde

49'da

ise,

"Devlet... .............. , vah~mayi desteklemek ve i~sizligi onlemeye clveri~li ekonomik

vc

Sosyal hizmetler ve sosyal yardm1 programlanmn da bu

Kamu mali yonetimi ayiSmdan bak!ld![l!nda, mali yonetimde ortaya yikan
somnlann zaten somnlu bir alan olan sosyal

geli~me

konusunda olumsuz etkileri

oldugu gozlemnektedir. Oysa Tiirkiye, ktstth olarak 1961, daha

52

geli~me

bu kapsamda uygulanacak sosyal politikalar, daha vok sosyal giivenligin saglanmas1

ayikhk

vekmektedir.

ve sosyal dengelemeye iktisadi kalkmma

bir amay niteliginde ohnam1~tir. Sosyal

~eklinde dii~iiniilmii~tiir.

dikkati

bu yana iktisadi biiyiimc ve kalkmma

ula~IIacagi kabul edilmi~tir. Bu baglamda, Tiirkiyc'dc

haz1rlamaya yah~makt1r." ifadesi yer almaktad1r. Bu ayiklm1m ile 2. maddeye de
getirildigi

anla~ma

ve kartelle~meyi onleyici hukuki diizenlemcler ancak 1990'1ann

hedefine sahip

ifadesi yer ahnaktad1r. Madde 5'te ise:

ilkcleriyle

ortasmda

konudaki

tedbirleri ahr." demcktedir.

saglayici ve

sonucu dogacak tekelle~me ve kartelle~meyi onler" denmektcdir. Bununla birlikte,
tekelle~meyi

ve sosyal biitiin engelleri kaldmr: ........... " (10. madde)

amaylara uygun yiiriimesini, giivenlik ve kararhhk ivindc

i~lemelerini

53
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1980 sonrasmda egemen olan liberal politikalann uygulruunas1 ve buna uygun

geli~meyi saglayan ve bunu engelleyen unsurlan bertaraf eden bir i~levi oldugu

diizenlemelerin yap!lmas1 kapsrumnda mali yiinetim yaplS!nda bir 90k

vtirgulanmaktadJr.

yap!lmaya yah~IImi~lir. Ancak bu politikalardan beklenilenin aksine Tiirkiye'de mali
merkezile~tirilmesi

9abalan ortaya

91knu~tir.

degi~iklikler

Bu siireyle krunu

B. Tiirkiye' de Sosyal Devlet Anlayi~I ve Kurumsal Yap1

y6netimin giderek

1. Kamu Mali Yiinetiminin Kurumsal Yap1s1

mali y6netimindeki biitiinliigiin giderek bozuldugu ve gerek mali kaynaklann

Kamu hizmetlerinin liretihnesini genelde iki birim listlenir. Bunlar merkez vc

tahsisinde ve gerekse mali kararlann ahmna siirecinde yiiriitme giderek daha elkin
ta~Idigi

ycrel yonetim birimleridir. Tiirkiye 'de kamu hizmetleri hem merkcz hem de yerel

olma egilimi

y6netim birimleri tarafmdan yap1hr. Y6netim orgiitlin(in ikiii bir yapiSI oldugu

aynhg1 ilesi 6zellikle "yasruna" aleyhine i~lemi~tir.

soylenebilir (SENCER, 1992, s.290). 1982 Anayasas1 'nm 123. maddesinde '· ...

Ba~bakanhga

g6riilmektedir. Demokratik yiinetimlerin temeli olan giiyler

bagh kummlann

art1~1

ve Bakanlar Kumlu 'na verilen Kanun

idarenin knmlu~ ve g6revleri, merkezden y6netim ve yerinden y6netim esaslanna

Hiikmiinde Karamrune diizenleme yetkisinin

dayamr" denilerek konu ile ilgili diizenleme yap!lnu~tir.

egilimini yans1tan 6meklerdir.

Tiirkiye 'de mali alandaki yap1lanma, idari yap!lamna i9inde siiz konusu

"yiiriitme"nin giiylenme

Kamu mali yonetiminin geleneksel kurumlan olan Maliye Bakanhg1, OPT ve

olnm~tur. Kamu mali kesiminin iirglitlenme ~ekli ile kamu gelir ve giderlerinin

T.C. Merkez Bankas1 adeta

idareler aras1 dag1hmi idari yap!lamnaya uygundur.

degi~ikliklere

Kamu sektiiriin(in mali y6netiminde, milli gelirin kamu sekt6rii tarafmdan

geni~letilmesi

maruz

Ba~bakanhg1

kalmi~lardir.

Maliye Bakanhg1'ndan,
Ba~bakanhga

01~

giiylendirecek

~ekilde

kummsal bazda

1984 y!lmda once Hazine Gene! Miidiirliigii

Ticaret Gene! Miidiirliigii de Ticaret Bakru1hg1'ndan

bagh bir Hazine ve

D1~

Ticaret

Miiste~arhgi kuruhnu~tur.

kullruulan biiliimiiniin 6zel ekonomi birimlerine aktanhnasmda veya kamusal

aynlarak

kararlarla yiinlendirihnesinde baz1 kanmsal kununlar g6rev almaktad1r (MERic;:,

Mali yiinetimin iinemli politika, karar ve uygulama birimleri siiz koni.Isu

1999, s.46).Tiirkiye'de bu kununlar; merkezi idare, mahalli idareler, sosyal giivenlik

miiste~arhkta

yer almaktad1r. 1994 y1h.nda "Hazine

Miiste~arhgi"

kummlan, kamu iktisadi te~ebbiisleri, doner sermayeli i~letmeler ve fonlard 1r.

Miiste~arhg1"

olarak tekrar ayn iki kurum haline

getirilmi~lerdir.

Bu kununlarm harcamalan y6niiyle GSMH i9indeki biiyiikliikleri ve ekonomi
i9indeki hacimlerinin bilimnesi mali y6netimin etkinliginin geli~tirihnesi ay 1smdan
. yok iinemlidir. (:iinkii kamu hizmeti iiretmek ve sumnak amacuu ta~ 1 yan mali
yiinetimin diizeyi toplumda amaylrumn hedefleri de i~arei etmektedir.
Kamu mali yiinetim kununlarnun yiinlendirihnesinde rol alan akt6rler
iincelikle seyilmi~lerden olu~an, Ba~bakan, Bakanlar Kurulu ve Bakanlard1r. Bunun
yanmda seyihni~lerin atad1klan biirokratlar soz konusu kununlann i~leyi~inde
iinemli

i~levler

ve

"D1~

Ticaret

Bundan

ba~ka

Ekonomik i~ler Yiiksek Koordinasyon Kumln ile Toplu Konut ve Kamu Ortakhg1
Kumlu

Ba~bakanhga

bagh olarak

olu~tumlmu~tur.

1988 y1lmda bu Kumllar

Yiiksek Planlruna Kurulu 'nun biinyesine

geyirilmi~tir.

olarak Para, Kredi ve Koordinasyon Kurulu

olu~turularak Ba~bakanhk

Yine

Ba~bakanhga

bagh

Kurumu'nun

giiylendirildigi giiriilmektedir.
Nitekim

b~bakanhgm

hizmet alanlanm iyerecek

yaJl!SI incelendiginde, neredeyse tiim bakanhklann

geni~likte

g6revlere sahip bir yok hizmet biriminin yer

aldigi dikkati yekmektedir. Omegin, D1~ ili~kiler Ba~kanhg1 D1~ i~leri Bakanhg1'mn;

giiriirler.

Ekonomik ve Mali i~ler Ba~kanhg1 Maliye Bakanhg1 ile Hazine ve Giimriik ve b1~

54

55

I
I

Fevzi Devrim. Asumun ..L\.ltay. XV. Tilrkive Malive Sempozvunm. 15-17 MaVIS 2000. Antalya

Fevzi Devrim. Asuman Altay. XV. Tiirkivc ~:!alive Sempozvumu. 15-17lvfav!s 2000. Antnlva

Ticaret Miiste§arhklan ve DPT'nin; Sosyal ve Kiiltiirel i§ler Ba§kanhgt 'nm <;:ah~ma

fiyatlanm belirlemeye, destekleme ahmlan yapmaya ve para piyasasmt diizenlemeye

ve Sosyal Giiven!ik Bakanhgt 'nm gorev alanlan ile ilgili oldugu ileri s(irlilebilir.

de yetkili ktlnum~tlr.

Ba~bakanhk

te~kilatmdaki

kurulu§lann da saytst giderek
kurulu§lar

ba~ta

geni§lemenin

artmt~ttr. Ba~bakanhga

DPT ve Hazine

Miiste~arhgt

Ba~bakanhga

yanmda,

bagh

bagh ekonomik ve mali
Miiste~arhgt,

olmak (izere Giimrlik

Kamu Ortakhgt idaresi Ba§kanhgt, Toplu Konut idaresi Ba§kanhgt ve Giineydogu
Anadolu Projesi (GAP) Bolge kalkmma idaresidir.
Bakanlar Kurulu'na 1971 'de Anayasa'da yaptlan
verilen KHK ytkamm yetkisi 1982 Anayasast' nda da

degi~iklik

geni~letilerek

kabul

edihni~tir.

algt!andtklan da bir geryektir. Omegin, Anayasa 'ya gore vergi vb. mali
degi~tirilir

ve kaldmhr (73.Md.). Ancak yine

aym Anayasa'mn 167. Maddesinde yer alan "dt§ ticaretin iilke ekonomisinin
dt~mda

yaranna olmak iizere diizenlemnesi anmctyla .......

tutulmu§tur. Bu dumm ise, bir 90k konunun Bakanlar Kumlu'nda saghkh
gorii~iilme ko~ullarnu stmrladtgt gibi, yasama denetimi aytsmdan da olumsuz
sonuylar ortaya ytkarabilecek niteliktedir (TODAiE, 1992, s.55).
1980 sonras1 uygulanan mali yapt!amna ve mali uyum s(irecinde kamu
gelirlerinin elde edihnesi ve harcamalann yapthnast a~amalannda yasal vervevenin

kapsanunda

Ancak uygulamada KHK 'nin geyici bir yetki tiirii olmasma ragmen yasa gibi

ylikiimliiliikler ancak yasa ile konur,

Goriildiigii gibi Bakanlar Kumlu 'na verilen yetkilerin alam oldukva geni~

dt~ma ytkt!d 1g1 goriilmektedir. 1050 sayth Gene! Muhasebe Kimunu, 2886 sayth
Devlet ihale Kanunu v.e 832 sayth Sayt~tay Kanunu soz(i edilen yasal veryeveyi
olu§turmaktadtr. Ozellikle fan uygulamalan ve birinci yasaya gore kumlan Doner
Semmyeli i~Ietmelerin yogunlukla son iki yasamn hiikiimleri dt~mda i~ledigi bir
geryektir (OYAN, !998, s.39).
Diger yandan Bakanlar Kumlu iyinde saytlan giderek artan devlet

ek mali ylikiimliiliikler

bakanhklan dikkat vekmektedir. Bunun Ba~bakan'm konumundan kaynaklandtgt

koymaya ve bunlan kaldmnaya kanunla Bakanlar Kumlu 'na yetki verilebilir"

soylenebilir. ilk olarak 1946'da olu~tumlan yasa' ile Bakanlar Kumlu olu~tumlmast

ifadesi vergilere

ili~kin

73 .mad de ile

Kumlu'na KHK ile biitvede

degi~iklik

yeli~mektedir.

Bundan

ba~ka,

'· .. . Bakanlar

miimk(in olmu~tur. 1984" ythnda yapt!an degi~iklik ile Bakanlar Kurulu'nda

yapmak yetkisi verilemez" hiikmiine ragmen

koordinasyonu saglamak, Ba~bakan'a yardtmct olmak, ozel oneme sahip konularda

(16l.Md.) 1980'den sonra kumlan fonlardan baztlan KHK ile Bakanlar Kumlu
tarafmdan

vtkanlnu~ttr.

2976 sayt!t yasa ile fan

olu~tunna

yetkisinin Bakanlar

bilgilerinden

ve

deneyimlerinden

yararlamnak

i:tzere

devlet

bakanlannm

gorevlendirilebilecegi belirtihnektedir. Bugiin Bakanlar Kumlu 'nun iiye saytst

91 knu~ttr'".

Kurulu 'na verildigi goriilmektedir. Buna gore Bakanlar Kurulu ithal ve ihrav

onbe~e

Burada dikkati veken ve ele~tirilebilecek alan nokta devlet

mallannda istedigi olyii ve oranda fan koyup kaldmnakta ve ithalde giimriik vergi

bakanlan arasmdaki gorev dagthnu ile ilgilidir. Omegin, bugiinkii hiikiimet sadece

oranlanm artmna veya muafiyet tamma ve indinne yoluna gidebilmektedir.

ekonomik alanla ilgili dokuz devlet bakam gorev yapmaktadtr. Dort devlet bakant

Aynca Bakanlar Kumlu'na gerektiginde KiT'Ierin mal ve hizmet fiyatlanm

Yiiksek Planlanm Kumlu iiyesidir. Bunun yanmda bir vok ekonomik kumlu~ devlet

belirleme yetkisine sahip oldugu halen yliriirliikte alan KiT'Iere ili~kin 233 sayth

bakanlarmm bagh kumlu~lan haline getirilmi~tir. Uygulamada goriilen bu 90k

~'de be!irtilmektedir. KiT'lere konulan ile ilgili verilen gorevler sonucu dogacak

ba~hhk hizmetlerin goriilmesinde etkinsizlik ve israfa yo! avabilecek niteliktedir.

zarar ile mahrum kalman karlann finansmant ile ilgili yine Bakanlar Kumlu 'na yetki
verilmi~tir.

Bundan

ba~ka

Bakanlar Kurulu, bazt maddelerin alun ve satnn
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• 13.09.1946 tarihli 4951 sayth Yasa.
•• 27.09.1984 tarihli 3046 sayth Yasa.
·•· 09:02.1988 tarihli 3407 say!lt Yasa.
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art1~m

benzerini Bakanhklarda da gorliyomz.

Yiiksek Koordinasyon Kumlu (1984), Kamu Ortakhg1 Yiiksek Kumlu (tarih),

Bu bakanhklann onemli bir kismi, ekonomik ve mali yonetimle ilgili olarak

Avmpa Birligi Ost Kumlu (1989), GAP Yiiksek Kumlu (1989), Ekonomik ve

uzmanla~mi~tir.

Sosyal Konsey (1995)'tir.

Devlet Bakanlanmn say1smdaki

Bu kapsamda, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Tanm ve Koy Hizmetleri,

Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhklan yer ahnaktad1r. Ozellikle kamu mali

l990'h yi!Iarda uluslararasi arta11 ili~kiler ve i~birligi, kmnu kesimi ile ozel

yonetimi ivinde Maliye Bakanhgnun 90k onemli bir yeri vard1r. (Xinkii bakanhgm

kesimi bir araya getiren bir da111~ma kumlu niteligindedir. Devlet ile toplum arasmda

temel i~levi, devlet biityesinin hazirlarunasi ve uygulmmmsidir. Maliye Bakanhg1 'nm

uzla~ma

gorevlerini halen yliriirliikte alai! 484 sayll1 KHK ile gonnesi de belirtilmesi gereken

imzalad1g1 uluslararasi sozle~melerde etkili olmu~tur. Uluslararasi <;:ah~ma Orgiitii

bir diger noktad1r. Maliye Bakanhg1 kapsmnmda yer alan birimler mali yonetimin

(ILO)'nun "Uluslararasi <;:ah~ma Nonnlan Uygulamasmm Geli~tirilmesinde Dvlii

temelini olu~turan birimlerdir. Biitye haZlfhk siirecinde gene! biityeye dahil daireler

Dam~ma Hakkmdaki 144 sayil1 Sozle~me"nin 26.l.l992 giin ve 3851 say1h Yasa ile

ile katma biit~eli kumlu~lann vah~malanm koordine etmekle gorevli Biitve ve Mali

Parlmnento'da onayla~ms1 ve Bakm1lar Kumlu'nun da 8 Ocak 1993 giinii

Kontrol Gene! Miidiirliigii ile devlet muhasebe kay1tlarnu diizenleyen Muhasebat

sozle~meyi onaylamas1 ile Konsey'in 6nemi giderek artmi~tlr. Konsey'in liye yapiSI

Gene! Miidiirliigii bu birimlerin ba~mda gelmektedir. Muhasebat Gene! Miidiirliigii

23.07.1997'de yeniden diizenleimli~tir. Hiikiimet temsilcilerinin yaniSira TOBB 2

devlet hesaplanm tutmakla gorevli ohnasma ragmen tmn olarak devlet hesab1

iiye, TiSK 1 iiye, TZOB I iiye, TESK 2 iiye, TURK-i~ 2 iiye, DiSK I iiye, HAK-

\'Ikarti!amamaktadir. (Meri9, I 999, 108). Gene! olarak devletin hesabm1 tutmakla

i~ 1 iiye ile temsil edilmi~tir. Bu genelgede ka11m yah~anlan yer ahnanu~tJr. Konsey

gorevli Muhasebat Miidiirliigii gene] ve katma biityeli kumlu~lann muhasebe

son olarak I Tenunuz 1999 tarihinde toplamm~ ve Hiikiimet I 0, i§Veren temsilcileri

~ay1tlan d1~mda KiT, Yerel Yonetimler, Doner Sennayeli Kumlu~Iar, Biitye D1~1

6 ve i~9i temsilcileri 4 ki~i ile katllmi~lardir.

Fan idareleri ve Sosyal Giivenlik Kumlu~lan gibi diger kumlu~Iann kay1tlan
tutulmadigi i9in elimizde tam bir devlet hesab1 mevcut degildir.
Bir diger onemli mali y6netim birimi alan Gelirler Gene! Miidiirliigli yine bir
KHK ile (484 say1h) diizenleruni~tir.

ko~ullannm

saglmm1aSI

amac1yla olu~tumlm1 Konsey,

hiikiimetin

Ekonomik ve sosyal kiiresel ili~kilerin belirledigi bir konsey olarak Tiirkiye'de
kendinden bekleneni heniiz verememi~tir. (:iinkii Konsey, daha 90k hiikiimetlerin
kendi istekleri dogmltusunda konsey kararlanm yonlendinne giri~imlerine mamz
kahm~, Anayasal bir dayanaktan da yoksun oldugu i9in hiikiimetlerin istedikleri

Kmnu mali yonetimi ayismdaJ1 ye~itli i~Iev, gorev, yetki ve sommluluklar
iistleruni~ ve sayllan giderek artan baka11hklar arasmda koordinasyonun saglarunasi

zaman 91karacaklan KHK ile kendi istedikleri zamanda toplm1an bir kuml ~ekli~e
donii~mii~tiir.

da bir diger 6nemli konudur (M;eriy, 1999, 124-135). Soz konusu koordinasyonun

1980 sonras1 kiireselle~menin temelini olu~turan nee-liberal politikalar

saglaJ1111as1 i9in, onbir ta11e kuml ve komisyon olu~tumlmu~tur. Bunlardan, Yiiksek

kapsammda yer alan mali ve ekonomik mevzuatm serbestle~tirilmesi kapsammda

Pla11lama Kumlu (1960); Baka11hklararasi iktisadi i~birligi Komisyonu (1962);

ag1rhkh yasal ve kummsal diizenlemelere yer verilmi~tir. Ancak !980-1992

Bakanhklararasi iktisadi Kuml (1964); Koordinasyon Kumlu (1968); Kamu

doneminde 90k Iuzh degi~tirilen veya tammnlmunam1~ yasalann varhg1 ile yasalann

iktisadi Te~ekkiilleri Koordinasyon Kumlu (1964); Para ve Kredi Kumlu (1968)

d 1 ~mdaki mali mevzuatm 90k s1k degi~tirilmesi bir yak mali kurahn takibini

1980 oncesi kumlmu~tur. 1980 sonras1 olu~tumlan kumllar ise; Ekonomik i~Ier

giiyle~tinni~ ve yak ciddi bir mali disiplinsizligin olu~masma da ortam hazirlmm~tir.

58

59

Fevzi Devrim. Asuman Altay. XV. Tflrkiye Maliyc Sempozyumu. 15-I?lvfavts 2000. Antalya

Fcvzi Dcvrim. ;\sumnn Altay. XV. Tiirkiw Malive Sempozvumu. 15-17 t>.·Iavts 2000. Antalva

Table 3'den de izlenebilecegi gibi sosyal glivenlik kurumlan ayik venneye
2. Tiirkiye'de Sosyal Geli~me Gostergeleri ve Kamu Mali Y1inetimi

ba~lmm~lardir.

Tiirkiye'de sosyal devlet ilkesinin anayasalarla desteklenmesine ragmen,

katrilyon TL

1999 yiii itibariyle sosyal giivenlik
ohnu~tur.

Sosyal glivenlik

kurulu~lanmn

kurulu~larnun

ayigi toplmn 2.7

temel sorunu finru1sman

uygulamada lasmi bir sosyal giivenlik saglayan ve sosyal geli~meyi saglayacak

darbogazidir. SSK'nm !99l'de 128 milyar lira nakit fazlas1 varken, 1991 yihndan

egitim, saghk, konut, beslenme, spor ve kiiltiir vb., be~eri sennaye harcamalanmn

sonra ayik venneye ba~lmm~tir. SSK'nm prim alacaklan 1999 itibariyle 320 trilyon,

dli~iik seviyede kaldigi bir sosyal sistem hakim ohnu~tur. Bunun yamnda

gecilane zanum ise 418 trilyon lirad1r. Bag-Kur'un alacak miktan ise I katrilyon

geli~tirilemeyen demokrasi anlayi~I, sosyal geli~menin saglanamamasmda onemli bir

232 trilyon lira ile biiyiik bir meblaga ula~mi~!Ir.

paya sahiptir.

Sosyal giivenligin finm1sman1 ayismdan degerlendirildiginde sosyal devlet

Tlirkiye'de sosyal giivenlik, hastahk, maluliyet, ya~hhk ve bagunhhga kar~ 1

anlayi~mm

hakim oldugu iilkelerde sosyal glivenligin finansmmunda vergilerin

koruma saglarken, i~sizlige kar~I bir konuna getirmemi~tir. Bunun temelinde, sosyal

onemli bir paya sahip oldugu g6riilmektedir. Bu katk1 neredeyse sosyal giivenlik

glivenligin prim yolu ile finanse edildigi liberal sosyal giivenlik rejiminin

harcmnalarmm yansma yakmd1r. Prim esasuun uygulandigi iilke1erde ise kamunun

uygulanmas1 yatmaktad1r (bkz.Arm, 1994, 4). <;:iinkii bu sistemde, prim gelirleri

vergiler yoluyla katkisi gene! olarak % 30'lar seviyesinde ka!maktad1r. i~veren

d1~mda sosyal sigorta sistemi blityenin bir par9as1 ohna niteliginde degildir. .Bu

katkisi ayismdrul baklldigmda OECD iilke1erinde bu paym % 15'ler seviyesinde

nedenle sosyal glivenlik temel sigorta kapsam1 d1~111da herhangi bir sosyal yardun ve

oldugu, prim katk!lannm ise bunun yans1 kadar oldugu goriilmektedir.

hizmetin yapilmasuu 6ng6nnemektedir.

Sosyal dlizenlemenin daha vok sosyal glivenlik i1e desteklemneye

Ulkemizde sosyal sistemin Alman modeli olan Bismark Sosyal Devlet

Tiirkiye'de bu sistemin

ba~anh

vah~Ildigi

olmadigi ileri siiriilebilir. Bu hem sistemin sadece

Sistemi'ne yakm oldugu soylenebilir. Kamu biityesinden ayn, tiizel ki~iligi ve ayn

9 ah~am kapsayarak, prim esasma dayamnas1 ve devlet katkismm olmamasmdan

finansman modeli olan bu sistem, ag1rhkh olarak vergi gelirleri ile finanse edilen ve

kaynak1amnakta, hem de kanm mali yonetiminin ivinde bulundugu kurumsal, yasal

Beveridge Modeli olarak bilenen sistemden farkhd1r. Ancak Tiirkiye'de Alman

karma~a

i1e kamu maliyesi problemlerinden kaynaklamnaktad1r (Oyan, 1998, 173).

modelinden farkh olarak sigorta knrumlannda "9okluk ilkesi" ve "mevzuatta birlik"

Sosya1 sigorta progran1lannm tamamlayiCISI olarak lilkemizde sosya1 yarduu

ilkesi geyerli degildir. SSK, BAG-KUR ve Emekli Sandigi tek yetkili sigorta

ve hizmetler de soz konusudur. Bunlar dogrudan devlet biit9esi ve/veya kamu

i~sizlik ve

kaynaklanndm1 aynlacak bir fonla finm1se edilmektedir. "Primsiz sosyal giiven1ik

aile ihtiya9lanm kar~Ilrunaktan da uzakt1r. Table 2'de goriildiigli gibi, bu iiy asii

rejimi" olarak da adlandmlan sosyal yarduu ve hizmetleri iveren kunuu ve

kummlan olup, bir 90k dag1mk mevzuata sahiptirler. Bu sistem aynca,

sigorta kurunmnun aktif sigortahlan, emeklileri ve bagunhlan dikkate almd1gmda
tiimli 1998 itibariyle% 90.9'nun sigorta kapsrunmda oldugu goriilmektedir. Ancak

kuru1u~lar;

-2022 say1h 65

Ya~

Yasas1;

ayhk alru1 ve bagunh niifusun aktif sigortah say1smm neredeyse yansuu olu~turdugu

-Sosyal Yard1m ve Dayam~ma Fonu;

tablodan da izlenebilmektedir. Bu durum, sosyal glivenlik kurulu~lannm ayik

-Sosyal yarduula~ma ve dayam~ma vakiflan;

vem1esine yo! aymaktadir.

-Sosyal Hizmetler ve <;:ocuk Esirgeme Kunmm ve ye~il kart uyguhmlasidir.
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harcamalannm 1990 oncesi ozel kesim sennayesine vergi iadesi ile aktanhrken,
l990'larda bunun i<; bar<; faiz odemeleri biyimine donii~tiigli ileri siiriilebilir.

dtizeyde kaldtgt gortilmektedir.

l990'larda finansal

1980'lerden sonra uygulanan politika geregi kli<;iiltlilmesi hedeflenen kamu
sektortiniin boyntlan kamu

harcamalanmn

ktstlmast

ile ger<;ekle~tirilmeye

serbestle~me

(mali

kesimi kaynaklarnun ekonomik ve sosyal

liberalle~me)

geli~meyi

kapsanunda, kamu
uzakla~ttgt

saglamaktan yok

tablodaki rakamlarla da desteklenecek seviyededir.

<;ah~tlmt~ttr. Ozellikle reel harcamalann boyutu 6nemli ol<;iide kii<;lihnu~, ozellikle

dt~t

Kaytt

ekonominin boyutlan, vergilerin daha <;ok iicret vergtsme

1990 'h ytllarda artan i<; ve dt~ bor<;lann faiz odemeleri biit<;eyi neredeyse maa~ ve

d6nii~mesi

faiz 6deyen bir btitye haline getinni~tir. Tablo 4'de yer alan btitye biiytikliiklerine

dengesizliginin temel kaynaklan olarak daha biiylik miktarlardan ve daha ytiksek

baktldtgmda, btit<;e a<;tgmm giderek artarak 1998 itibariyle GSMH'nm %7.2'ne

faiz oranlanyla bor<;lamlmasmm yolunu

ula~ttgt g6rtilmektedir. 1994 'den · bu .yana uluslararast mali kununlann · da

(toplam gelir vergisi i<;inde iicret vergilerinin payt %86 dtr) gelir harcama

a<;nu~ttr.

l990'h ytllarda ,gelinen seviyede 1980'li ytllarda ortaya <;tkan ozellikle

6nerileriyle reel kamu harcamalan ktstlmak suretiyle, blityenin faiz dt~t .fazla

finansal

vennesi istenmektedir. Biit<;e faiz dt~t· fazla cari ve yatmm harcamalarmm onemli

biitiiniine yiik alan finansal sektorii destekler hale

6l<;iide kli<;iilttilmesi ile elde edilmektedir.
Tablodan incelenebilecegi gibi, cari harcamalar i<;inde onemli bir paya sahip

kiireselle~me

geli~meyen

egilimleri hem kanm kesimine hem de ekonominin neredeyse
gelmi~tir.

ozel sekt6riin daha da gerilemesine ve diinyadaki

Bu dunun zaten

geli~melerle

uyumlu bir

~ekilde finans sekt6riinlin one 91kmasma yo! a<;mt~ttr. Olkemizde ilk be~yiiz sanayi

olan personel harcamalan, 1983-1989 arasmda 6nemli 6lviide azalnu~ttr. 1989-1993

kurulu~unun

arasmda ise, cari harcamalann ve sosyal geli~me harcamalannm diizeyinde onemli

ettigi g6z oniinde tutuldugunda dunumm boyutlan da ortaya <;tkacakttr. Bu yiizden

bir artt~ gortilmektedir. Bunun nedeninin soz konusu donemde uygulanan popUlist

kamu mali yonetiminin elinde bulunan kaynaklarm ekonomik ve sosyal

politikalar oldugu dii~iiniilebilir. 1994 'de ya~anan mali kriz licretlerin artt~mt

yonlii kullamlamadtgt ileri siiriilebilir.

engellemi~ ve bu duntm 1995 'de de devam etmi~tir.

Diger yandan, Tiirkiye'de 6nemli bir kamu maliyesi krizine yo! avan
borylanmanm artmast nedeniyle faiz 6demelerinin GSMH'ya oram ve ozellikle i<;
bor<; faiz 6demeleri 1988'den sonraki ytllarda dramatik bir ~ekilde artnu~ttr. Yine

toplam karlannm neredeyse %75'ini sektor

dt~t

finansal kesimden elde

geli~me

Sosyal dengeleme ve geli~me amacuun kamu mali kesimince yeterince hareket
noktast g6rtilmedigi rakamlardan

anla~tlmaktadtr.

Nitekim egitim, saghk, sosya!

glivenlik ve istihdama ili~kin veriler bu gorti~(i dogmlar niteliktedir.
istihdan1 a<;tsmdan baktldtgmda kamu kesiminin istihdam yaratan bir alan

konsolide biitve harcamalan i<;inde yer alan transfer harcamalannm buna bagh

olarak g6rtildligli,

olarak arttgt gortilmektedir. Aynca transfer harcamalan 1980 sonrast ihracatm

desteklemnektedir. Tablo 5'de 1980-1999 tarihleri arasmda yer alan kamu

te~viki y6ntemlerinden 6zellikle vergi iadesi giderleri ile onemli ol<;iide artmt~

kurulu~larmm

(GSMH'nm %2-3 diizeyinde) bundan vazge<;ildigi ytllardan sonra ise %1 'ler

memur saytstmn, l999'da 2 milyona

seviyesine dti~mii~tiir. Bu dummu bir ba~ka ~ekilde ifade edersek, transfer

istikrarstzhklar ve kamu ve 6zel sektor yatmmlarnun gerilemesi ve siyasi tercihler
sonucu
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kamu

kumlu~larmda

<;ah~an

memur saytsmm

artt~tyla

memur kadrolarnun dagtlum yer almaktadtr. l980'de 1.252.847 alan

ortaya <;tkan

i~sizlik

ula~llgt

kamu

g6riilmektedir. Makro ekonomik

istihdam
63
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yah~Ilmaktadtr.

Kamu sektortinde

9ah~an i~9iler

ozel sektorde

yah~anlardan

daha

Destek temelli sosyal yardunlar ve sosyal programlar aytsmdan baktldtgmda
bunun ki~iselle~tirilmi~ bir "vatanda~hk hakkt" temclinde olmaytp, sennaye

yiiksek iicret almaktadtr!ar (Bkz.Tablo 6).
i~9ilerin,

ozel sektordeki emsallerine

birikimine katktst olan ozel ve kamusal giri~imler ile tanm kcsimine dogm oldugu

nazaran daha yiiksek sendikal haklara sahip olmalandtr. Aynca kamu sektoriinde

dikkati 9ekmektedir. Temel hedcf olarak ekonomik gcli~mc seyildigi i9in, yaptlan

Bunun nedeni kamu sektoriindeki

yoksulluk snun altmda

yardnnlar ve siibvansiyonlar kommnast ve geli~tirilmesi dii~iiniilcn sektorlcr vc

kalmasnu aytklamaktadtr. Sonuyta iilkemizde istihdam politikalannm sosyal

kesimler itibariyle ele ahnmaktadtr. Ancak bu siirecin i~lcyi~i, lobicilige ve pazarhga

geli~mcyi

konu oldugu i9in, yolsuzluk ve rant saglamamn da bir ara9 haline donii~mektedir.

memurlann sendikal haklannm olmamast memur

maa~lanm

saglamaktan uzak oldugu soylenebilir.

Egitim ve saghk aytsmdan bakt!dtgmda sosyal harcamalar iyinde egitimin
biraz daha onde yer aid@ goriilmektedir. Tablo 4 incelendiginde, biitye i9indc egitim

C. Tiirkiye' de Kiireselle~me Siirecinde Sosyal Devlet ve Kamu Mali

harcamalarnun payt saghk harcamalanndan fazla oldugu goriilmektcdir. O!kemizde

Yonetimi

GSMH i9inde cgitimin payt gene! olarak %3 'Jer diizcyindc kaldtgt Imide, OECD

1. 1980 Oncesi Kapah Ekonomi Diinemi

iilkeleri ortalamast %5.6'dtr. Benzer dunnn saghk harcamalannda da goriilmektedir.

Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kumlu~undan hemen once geryckle~tirilcn izmir

Saghk harcamalan ortalama olarak %0.8 diizeyindedir. OECD iilkelerindc bu

iktisat Kongresi'nde (17 Subat-4 Mart 1923), 1930'lann ba~ma kadar siirecek olan

oranm %!0'lar diizeyinde olmast bu alanda da yetersizligin bir kamttdtr.

kanna ekonomik bir sistem tercihi yaptlmt~l!r (Aynntt i9in bkz. Ok9iin. 1981).

Bir diger sosyal

geli~me

J930'lara kadar devlet, be~eri sennayc ve sosyal sabit semmye olu~umu dt~mda

gostergesi olan sosyal giivenlik sistemi daha once de

kalan sennaye birikiminin ozel giri~im tarafmdan yaptlmasma izin vermi~tir.

iizerinde dumldugu gibi devlet katkth bir sistem olmadtgt iyin bunun kamu
finansman dengesini bozacak nitelikte ohnadtgt aytkttr. Her ne kadar SSK:nm

!929 ekonomik bunalum ile Ball ekonomilcrinc hakim olmaya ba~layan devlet

aytklan ncdeniyle 1994 'den itibaren konsolide biityeden bir aktarma yapthyorsa da,

miidahaleciligi anlayt~tmn ve iilkede bazt sanayilerin bir an once kumlmast vc

katkmm biiyiik bir boyutta olmadtgt bir geryektir. 1994 ·de bu oran %0.4 iken,

devletin niifuz ve otoritesinin yiikseltilmesi istcgi !933'ten itibaren "devlet9i" bir

1998'de %0.9, 1999'da %1 civannda
kaynaklarmm

kullamhnast

ve

gcryekle~mi~tir.

degerlendirilmesinde

Burada sorun SSK

iktisat politikasmm izlenmesini ortaya ytkanm~ttr. Bu tcrcihle devlet, semmye

etkisiz

birikimi siirecinde bizzat rol ahm~ ve kalkunnanm vc refalun saglamnasnu tcinel

yontcmlerin

kullamlmastdtr.

iktisat politikast olarak kabul etmi~tir.
i~sizlik

1934 ythnda uygulamaya konulan Birinci Be~ Y tlhk Sanayi Plam 90k elkin

yiikseltihnesini i9eren

olamamt~ ve 1933-1939 doneminde kamu yatmmlannm oncmli bir ktsnu vergi ile vc

1990'h ytllarda neredeysc bir krize giren sosyal giivcnlik sistemi,
sigortasnu kapsayacak

~ekilde gcli~tirilen

ve emeklilik

ya~mm

bir sosyal giivenlik refonnu geryekle~tirilmi~tir. i~sizlik sigortast devletin de Odencn
primlere %2 oramnda katkt koymastyla olu~tumlacak bir '·i~sizlik sigortast"
fonundan saglanacakttr. Emeklilik ya~t ise kadmlarda 58, erkeklcrde 60 olarak

1
I

ktsmen de enflasyon ile finanse edilmi~tir. Bu donemde kullamlan vergi geni~ olyiidc
iicretli kesimden elde edihni~tir. Aym doncmde goriilen cnflasyon da, kamu
yatmmlarnun ktsmen dalgah borylarla finansmanma ba~ vumlmast sonucu ortaya

belirlcnmi~tir.
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Bu donemde (icretli kesim ile iicret dr~r kesimler arasmda refah seviyesi

onemli 6lviide iicretliler aleyhine geli~mi~tir.
1939-1948 donemi II. Diinya Sava~r'nm etkisinin goriildiigii ve savunma

Sosyal diizenin saglanmasr avrsmdan 1961 yrlmda yeni bir donem

Nitekim Tiirkiye 1961 yrlmda, saghk, sosyal giivenlik ve sosyal yardrm konularnu
hiikme baglayan Avrupa Sosyal Sartr'm

imzalamr~!Ir.

Bazr maddelerine vekince

harcamalannm arttmldrgr donemdir. Bu donemde yine sava~m ve enflasyonun etkisi

koymakla birlikte sosyal giivenlikle ilgili maddeler aynen kabul

ile ozel kesimde biiyiik karlar ortaya 91knu~ ve iicretli-yoksul kesimler yine ihmal

~art

edilmi~tir.

ba~lamr~!Ir.

iilkemizde 16.6.1989 tarihinde

onaylanabilmi~tir.

edihni~tir.

Ancak bu

1961 Anayasasr'nda sosyal

devlet ilkesine sahiplenildigi goriiliirken 1982 Anayasasr ile klasik hak . ve

1950'1i yrllar 90k partili doneme geyi~ ve yeniden liberalizme donii~(in
goriildiigii yrllardrr. 1950-1960 arasr dr~ borvlar artmr~ ve moratoryum ilan

ozgiirliiklerde bazr krsrtlamalar getirilmesine ragmen sosyal diizen a('rsmdan aynntrh
bir diizenlemenin yapildrgr goriilmektedir.

edilmi~tir. Bu geli~meler 1958 yrhnda mali istikrar tedbirlerinin uygulamnasmr
gerektinni~tir.

2. 1980 Sonrasr

1960-1980 donemi, soz konusu tarihler itibariyle askeri m(idahalelerin

Dr~a

Aplma Diinemi

24 Ocak istikrar tedbirleri bir yandan istikrarsrzhkla miicadelenin aracr

yaprldrgr ve bu tarihler arasm.da planlama uygulamalannm soz konusu oldugu bir

olurken, diger yandan diinyadaki

donemdir. · Planh donemde, kamu kesimi kalkmma vabasma aktif olarak katrlnu~trr.

ekonomisinin

Planlarda 6ng6riilen hedeflerin gervekle~tirilmesinde ozelliklc vergisel finansman

ve sosyal siirev diinya ekonomisindeki kiiresel

yontemi benimsemni~tir. Yine bu donemde, biitve avrklannm giderek biiyiidiigii

Nitekim diinya ekonomisinde goriilen ticaretin ve mali kesimin

gozlemnektedir.

uygulamalan, iilkemizde de ilk olarak fiyat kontrollerinin terk edilmesiyle

1980'lere enflasyon, dr~ bory ve biitye avii\I ile giren Tiirkiye, IMF destekli 24

ba~latrlnu~trr.

i~letilmesi

geli~melere

ivin bir aray

paralel,

olmu~tur.

dr~a

avrlma ve serbest piyasa

Bu kapsamda

olu~tumlan

geli~melere

ayak

ekonomik

uydunnu~tur.

serbestle~tirilmesi

Daha sonra, dr~ ticaret ve kambiyo rejimi ile para-kredi sisteminde

Ocak istikrar paketini uygulamak zonmda kalnu~trr. Bu sorunlann giderilmcsinde

liberalizasyona gidilerek bu alanda dogmdan miidahale ara9lanndan biiyiik olyiide

talep krsrc1 politikalar onerildigi ivin biitvede talep geni~letici her harcama kaleminin

vazge9ilmi~tir (Onder vd., 1993, 186). Krsaca kiiresel siirece katilmada yogun bir

krsilmasr amaylannu~trr.

vaba sarf edildigi gozlemnektedir.

1980'li yillara kadar ge9en donemde sosyal geli~me ve buna yonelik sosyal

Tiirkiye'de gerek 1980'den once ve gerekse sonra izlenen kanm politikalannda

harcamalann ekonomik geli~me ve ekonomik istikrar amavlannm gerisinde kaldrgr

kamunun kendini daha vok ekonomik

soylenebilir. 1936 yrlmda yiiriirliige giren i~ Kanunu'na kadar (3008 sayrh Kamm)

ekonomik geli~meye bagh bir sosyal geli~me umudunu ta~rdrgr ileri siiriilebilir. Diger

belirli vah~an gmplara yonelik, dagnuk sosyal sandrklar kunrlmu~tur. i~ Kanunu ile,

deyi~le

sosyal sigortaya ili~kin ilk ilkeler de

izlenimi edinihnektedir. Nitekim 1980 sonrasr dr~a ayrhnanm gerektirdigi ~eki1de

olu~tumlmu~tur. Bu ilkelerin hayata

geyirilmesi ancak 1945'de yaprlan yeni diizenlemeler ile gervekle~mi~tir (Sozer,
1997, 126).

geli~meden

sonunlu tuttugu bunun yamnda

iilkemizde sosyal geli~menin ekonomik biiyiime yi:iniinde dii~iiniildiigii

sanayile~menin

i:incelikle

dr~

satrm mallan ivindeki sanayi mallannm paynun

arttmlmasr ivin tanmdan sanayiye dogru bir yi:ineln1e ve hizmetler sekti:iriindeki
geli~meler,

66

n(ifusun krr ve kent ayiSmdan dagilumm da degi~tinni~tir. Tablo 7'den
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gortilecegi gibi, tanm, sanayi ve hizmetler sektiiriiniin GSMH i9indeki yeri, y1llar
itibariyle s1raS1yla hizmetler, sanayi ve tanm

~eklinde geli~mi~tir.

Aynca 1980'de klr

ag1rhkh olan niifus 1990'11 y!llarda kent ag1rhkh hale gehni~tir.
Niifusun bu
degi~tirilmesini

mevcut

9ah~an

degi~imi,

sosyal

geli~me

kesime

geni~

bir sosyal giivenlik

toplu konut, egitim, saghk, flfSat

i~9isi

niifusunu

ve

Kamu kesiminin giivencesi altmda bulunan flrsat
i~levsiz

oldugu a91kt1r.

e~itligi

Kentle~me

de

arttlramanu~,

kentlile~me

saglanamad1g1 Tiirkiye, bu dummda dogal olarak sosyal bir devlet

kavramlannm iilkemizde

ili~kisinin

saglayamanu~, i~sizlik

e~itligi, kentle~me

sigortas1,

olgulannm

olamam1~tlr.

ve sosyal adalet

ve

kentlile~me

olgusu

9eryevesinde ve 1980'den sonra tercihi yap1lan sennaye birikim siirecinin iicretlimaa~h

ve yoksul kesim aleyhine

i~lemesi

ve gelir dag1hmmdaki adaletsizlikler, kamu

hizmetlerine ozellikle sosyal nitelikli hizmetlere olan talebi arttmrken, sosyal
harcamalanmn artmamas1, 6nemli

e~itsizlik

geli~me

ve adaletsizlikleri getinnektedir.

paradoksal

olarak,

merkezile~tinnenin

kamusal

hizmetlerin

siiriihnii~tiir.

Ancak uygulamada

gortilmesinde

onemli

6l9iide

yap!ld1g1 dikkati 9eklnektedir.

geli~tinni~tir. Bu geli~meler AG ve GOU'ler ay1smdan olumsuz sonuvlan ortaya
91kamu~t1r.

Bu iilkeler bir yandm1 iiretimi1i darald1g1, fiyatlann artt1g1 uluslararas1

mal piyasalan nedeniyle,

Devlet miidahaleciliginin ekonomik biiyiime ve kalknuna temelli olarak kabul
edildigi Keynesyen iktisat ile ba~layan siire9 ba~ gosteren sosyal sonmlann 96ziim
20. yiizy1hn iizellikle ikinci yansma hakim olan

"Key]1esyen refah devleti"ni ortaya 91kanm~t1r. ikinci Diinya Sava~1'nm getirdigi
olumsuz

ko~ullar

hem refah devleti hem de sosyal devlet

d1~a

bagnnh

sanayile~me

anlay1~mm geli~mi~

sanayi

iilkelerinde uygulanmasma ortam haz1rlam1~tlr.
Yiiksek biiyiime oranlanmn ve yiiksek sosyal giivenlik, sosyal komma ve

boryla11111a yiintemleri

d1~

borylanm art1rarak ekonomik bunahma siiriiklenmelerine

neden olmu~tur.
1980 'Jerde ba~latllan d1~a ayllma ve liberalizasyon siirecinde mali semmyenin
kiireselle~mesi

ve beraberinde kiiltiirel, siyasi kiiresel unsurlan getinnesi AG ve

GOU'lerin yeni siirece uyum politikalan geli~tinnelerine neden olmu~tur. Bu
iizellikle IMF destekli

gervekle~mi~tir.

Kiiresel siirev ve uluslararas1 entegrasyon hareketleri ulus devletlerin snurlan
ivinde egemenliklerinin bir 90k baknndan sorgulamnasma yo!
a~anmda

avml~tlr.

Gelinen

u!uslararas1 ekonomik, siyasi ve askeri bagnnhhklann artmasma paralel,

olamam1~

kalmam1~t1r.

az

geli~mi~

olumlu bir politikalar demeti

ve

Soz konusu siirev heniiz sosyal devlet ve
geli~mekte

iiretememi~tir. D1~a

olan iilkeler ay1smdan heniiz
avllma ve mali

serbestle~tim1e

politikalann bu iilkelerde zaten bozuk olan gelir dag!lnnnu ve sosyal

geli~imi

olumsuz etkilemektedir. Bu iilkelerde mevcut olan kamu mali yiinetimlerinin
kummsal ve yasaJ

karma~1khg1

ile biitve ay1klan ve etkinsiz borvla11111a idaresi,

kiiresel siirevte daha da olumsuzluk iiretir hale gelmi~tir.
Tiirkiye' de sosyal devlet ilkesine sahip vllqlmakla birlikte, sosyal devlet
anlay1~1 yerle~memi~tir.

!980'li y!llarda uygulanan

sosyal dengeleme tedbirlerinin uyguland1g1 bu diinem 1974 Petrol bunahnuna kadar
68

modeli uygulayan iilkelerin dar

bogaza ginnesine yo! avarken, bir yandan da uluslararas1 piyasalardan kolay

refah devleti

birle~tirilerek

ve

ulus devletlerin iktisat politikas1 ve sosyal politika hedeflerini istedikleri gibi

SONU<;::

ile

degi~tirilmesi

fazlas1 venneleri, uluslararas1 borvlmmm piyasalanm ve finans piyasalanm

yiinlendim1elerinin imkam

aray1~lan

ve enflasyon, Keynesyen 9iiziimlerin

yetersiz kalmasma yo! avarken, uluslararas1 para sisteminin

geli~meler

1980'li y!llarda liberal soylemin etkisiyle iilkemizde kamu harcamalarmm
k1s!larak, devletin kiiviiltiilecegi savlan ileri

i~sizlik

uluslararas1 piyasalarda petro-dolann fazla birikmesi, ABO ve Japonya'nm bi)t9e

ile kamu mali yiinetimi

gerektirecek 6l9iidedir. Heniiz sanayi

devam etmi~tir. 1974'lerde ortaya 91kan

69

liberalle~me

siirecinde yukanda
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sozii edilen kamu mali y6netim sorunlan nedeniyle, sosyal devlet ve sosyal

geli~me

yeterince saglanamam1~tir.

Tablo 1: 1950 Sonras1 Diinya Ekonomisi

Sonuvlanmn ne olacag1 bilinmeyen bir kiireselle~me siireci, mevcut dunun
itibariyle degerlendirildiginde, ozellikle geli~mekte olan iilkeler ay1Smdan yeni
sorunlar iiretmekle birlikte uluslararas1 i~birligini getinnesi ve yerel sorunlann ulus
6tesi hale gelmesiyle y6ziime yakla~!labilecegi dii~iiniilebilir.

GSMH (•)
I Sana~i
i,sizlik
c•J
1951-73 1976-92 1951-73 I 1974-92 1951-71 1971-92 1951-69 1970-80 1980-90
3,9
ABD
4,4
2,9
4,6
6,8
1.9
,2
8,2
Japonya
15,2
4,9
10,5
1,5
2,3
9
4,3
9.3
2,4
9,7
Fran sa
6.2
1.55
5,03
!0,1
7.7
1,8
2,2
2,5
4,9
7.6
1,77
5,1
ingiltere
3,1
1,4
2,6
8,2
·0,2
3,9
14,2
6,
{*) L •u•u•uu Biiyiime
"
Kaynak: <;e~itli OECD y!lhklanndan tarafimizca olu~tumlmu~tur.
Tablo 2: Sosyal Giivenlik Kurulu~lan Uye Say1s1
1996
Top lam Aktif Sigortah Say1s1
10.681
-SSK
4.695
-T. C. Emek1i Sandigi
1.964
1.767
-Bag-Kur
71
-Ozel Sand1klar
-Tanmdaki Aktif Sigortahlar
1.041
-istege Bagh Aktif Sigortah1ar
1.143
Top1am Aktif Sigortah/istihdam (%)
44.3
Ayhk A1an1ar ve Bag1mh1ar
39.826
Aktif/Pasif Oran1 (%)
2.33
50.507
Toplam Sigortah Niifus
81.5
Sigortah Niifus/Top1am Niifus (%)
..
Kaynak:T!SK, Ekonomtk Gosterge1er 1999

1997
11.251
5.099
1.995
1.873
74
1.049
1.161
48.0
42.443
2.28
53.694
85.3

1998
11.830.
5.483
2.052
1.972
75
1.061
1.187
49.3
46.309
2.18
58.139
90.9

Tablo 3: Sosyal Giivenlik Kurulu~u Apklan (Trilyon TL.)

Ydlar

SSK

BAG-KUR

2.6
19.4
4.5
8.0
81.8
70.0
144.4
123.0
336.0
597.0
435.0
..
Kaynak:T!SK, Ekonom1k Gosterge1er 1999
1992
1994
1995
1996
1997
1998

70

71

EMEKLi SANDIGI

20.0
41.0
120.0
280.0
610.0
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Tablo 5: Kamu Kurulu~larmm Memur Kadrolan ve Y1lhk Arh~ Oranlan

(1980-1999)
YILLAR

KONSOLIDE
BDT.;:E MEMUR
KADROLARI
SAYI

~TI~

'

I~

'

'"

1.170.224
1.169.494
1.176.224
1.195.607
1.285.831
1.316.661
1.356.137
1.401.391
1.428.382
1.440.504
1.461.561
1.509.518
1.608.451
1.692.655
1.708.062
1.724.152
1.726.021
1.733.635
1.832.408
1.890.307

-0,1
0,6
1,6
7,5
2,4
3,0
3,3
],9
0,8
1,5
3,3
6,6
5,2
0,9
0,9
0,1
0,4
5,7
3,2

23.811
25.351
28.772
28.698
26.734
29.268
30.235
30.300
30.672
30.979
30.968
30.426
30.711
32.184
31.117
28.233
28.216
28.213
27.746
27.667

-

..

SAYI

~!~~
%

(%)

%)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 (*)

TOPLAM

OZEL BDT<;ELt
D.SERMAYE
KURULU~LAR
FONVE
KEFALET
SANDIKLARI
SAYI
ARTI~
SAYI
58.812
59.581
59.041
56.865
68.715
68.715
70.095
70.850
71.000
74.230
76.356
83.546
83.789
90.063
91.187
90.357
90.357
91.757
91.802
91.786

6,5
13,5
-0,3
-6,8
9,5
3,3
0,2
1,2
1,0
0,0
-1,8
0,9
4,8
-3,3
-9,3
- 0,1
0,0
- 1,7
-0,3

1,3
-0,9
-3,7
20,8
0,0
2,0
I, I
0,2
4,5
2,9
9,4
0,3
7,5
1,2
-0,9
0,0
1,5
0,0
0,0

ARTI~
(%)

1.252.847
1.254.426
1.264.037
1.281.170
1.381.280
1.414.644
1.456.467
1.502.541
1.530.054
1.545.713
1.568.885
1.623.490
1.722.951
1.814.902
1.830.366
1.842.742
1.844.594
1.853.605
1.951.956
2.009.760

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

....
1-1.9.1999 tanlu
Illbanyle kullamlabihr serbest kadro saylland•r. (*)
2- 926 say1h Tiirk Silabh Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi personel hari9tir.
Kaynak: Maliye Bakanhg• 2000 YII• Biit9e Gerek9esi
;

1;;:
er
I'
T a bl 0 6 : M aa~ ve Ucret Ier dek'I Ge11sme
Net ticretler
Kamui~ci

IJ

; .~

lo,

bzel isci
Memur
Kaynak:DPT

1990
1.052
925
697

1991
2.427
2.072
1.241

1992
4.486
3.684
2.400

1993
8.033
6.194
4.072

1994
16.575
10.742
6.557

0
' de k'1 P ayJan ("A)
T a bl0 7: Sektor
' Ierm GSYiH i ~m

Sektiirler
Tanm
Sanavi
Hizmetler
Kaynak: DPT

72

1995
25.697
18.645
12.092

1997
1996
86.674
35.970
34.398 64.681
23.464 50.769

1996

1997

1998

16.8
25.2
58.0

14.5
25.3
60.2

15.0
24.8
60.2
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I.

Giri~:

1. Kamu mali yonetiminde saydamhk i1e ilgili tart1~malar ozellikle Giiney

Dogu Asya krizi sonrasmda yogunluk
engellemek i9in

ba~lat!lan 9ah~malar

kazanm1~

goriimnektedir. Doviz krizlerini

arasmda kamu mali yonetiminde ve kamu

hesaplannda saydamhgm saglanmasma yonelik ad1mlar onem

kazanmi~!Ir.

Bu

9er9evede bakildigmda, esas olarak Uluslararasi Para Fonu (IMF) ve OECD
biinyesinde yiiriitiilen 9ah~malar dikkati 9ekmektedir.
2. Bu
yap!lan

93h~mada

9ah~malann

kamu hesap1armda saydamhk i1e ilgili
"kendi

ba~ma

tart1~malann

ve

bir fena"y1 temsil etinedigi · iizerinde

dumlacakt1r. A91kt1r ki, kamu hesaplannda saydamhk ile birlikte iilkemizde
demokratik ka!Ihm kanallanmn saghkh

i~letilebilmesi

i9in de onemli bir ad1m

atilmi~ olacak!Ir. Olkemizde savunma, egitim, saghk gibi temel

kalemlerinin ger9ek boyutlanm izleyebilmek miimkiin hale ge1ecektir. Bu

harcama
geli~me

ise saghkh bir tart1~ma ortam1 i9in gereken saglam enformasyonu temin edecektir.
Dolayisiyla IMF

93h~malannda

dogmdan i9erilmedigi ve bir hedef olarak ortaya

konulmadigi halde kamu hesaplanmn saydamhg1
da onem

ta~unaktad1r.

Ancak bu

9ah~mada

dumlmayacakt1r.

76

demokratikle~me
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3. ikinci olarak ise, kamu hesaplanndaki saydamhgm elbette

kamu
kesiminin toplam harcamalan iizerinde de bir etkisi olacaktJr. Kasasmda ne kadar

ve bunun neden olabilecegi giiven krizini

para oldugunu ve her bir harcama kalemine ne kadar kaynak aktardtgnu yakmdan,

saydamhgm onemli bir rolii olabilecegi iizerinde dumlacakttr.

oimamasmm katktst bulunmaktadtr. Bu soersoevede baktldtgmda, kredibilite kaybm1
snurlandmnakta kamu hesaplannda

belki de giinliik olarak, takip edebilen bir kamu mali idaresi perfonnansm 1

II. Saydamhgm Kapsamt ve "Arka Bah~esi"

degerlendirebilecek, etkinligini artttrabilecek ve masraflanm da azaltabilecektir.

6. "Saydamhk" terimi son ytllarda uluslararast iktisat ve maliye yaznunda

Ancak bu soah~mada kamu hesaplannda ~effafhgm bu yonii iizerinde de
durulmayacakttr.

Cah~manuzda oncelikle kamu hesaplannda saydamhk

kazanmt~ttr.

Yiiriitiilen

tartt~ma

ve

soah~malar

takip edildiginde,

esasen, saydamhk kavrammm iverigi ve/veya kapsammm vok

geni~

t!Jt!Jldugu

ilgili

goriilmektedir. Ozellikle mali boyutuyia saydamhgt yakaiayabihnek ivin oncelikle

soah~malann doviz krizlerini engellemede bir araso olarak giindeme getirilmesi

saydamhgt engelieyecek yontemlerin veya hangi yontem ve uygulamalann saydam

iizerinde dumlacakttr. Doviz krizleri ile kamu mali yonetiminde saydamhk gibi

olmadtgnun belirlenmesi yararh olacakttr. Bunlann arasmda makroekonomik

birbirinden farkh gibi goriinen iki konu arasmdaki baglantt noktasmt ise finansal

degi~kenierde

piyasalar olu~tunnaktadtr. Son donemde artan uluslararast fon aknnlan ile b.irlikte

temelde ger9ek9i oimayan

yurt ivi ve yurt dt~l finansal piyasalann fon aktanm siirecinde biiyiiyen onemi bu

altmda harcama projeksiyonian yapmak: ytl sonunda ongoriilen biitve aytgmm

piyasalarda giiven krizlerinin onlenmesi asotsmdan kamu hesaplannda saydamhg 1

otesine ge9iidiginde, mutlaka "elde olmayan" nedenlere, ornegin

on plana vtkartnu~ goriimnektedir. Konu finansal piyasalar vasttastyla giindeme

ba~vunnak;

geldigine gore oncelikle meselenin bu yoniine baktlmasmda fayda goriinmektedir.

savunarak, iieriye yonelik olumlu ongoriilerde bulunmak'; siyasal amaviaria baz1

Nitekim ikinci ve iiviincii boliimlerde bu konu ayrmtth oiarak degerlendirilecektir.

kalemlere olmast gerekenin iizerinde odenek tahsis etmek, biit9ede genellik ve

4.

ile

giderek giinceliik

zorlama bir iyimserlikle yaptlan gersoege uzak ongoriiler ve bu
~i~irilmi~

kamu gelirleri ile olmast gereken diizeyin

dt~ ~oklara

ahnan yeni onlemlerin biitve iizerinde oiumlu etkiler yaratttgnu

5. Ancak kamu hesaplannda saydamhk yalmzca ulusiararast piyasalar isoin

birlik ilkeierini baltalaytct tasarmflarda bulunmak, bu baglamda biit9e dt~t fonlara

on em ta~tmamaktadtr. I 994 Meksika krizi ile ilgili tartt~malarda one vtkan bir

yer vermek ve/veya biit9eyi bir . benzetmeyle fonla~tmnak, biit9enin yahuzca

ba~ka tartt~ma konusu da doviz krizlerinin ortaya ylkt~mda yurt isoinde yerle~ik

merkezi devieti kapsamast, doiaytstyla bir biitiin olarak kamu kesiminin mali

yatmmctlarm roliidiir. I 994 Meksika krizinin yamSlra yine aym ytlda Tiirkiye ·de

portesinin tek bir belgede 9izilememesi ve diger yontemlerin yamstra biitvelemc

ortaya vtkan doviz krizinde de onem ta~tyan unsur yerli yatmmctlann tavtr

siirecinde yiiriitmcnin biit9c komisyonu aracthgtyla yasmnayt pasif bir konuma

degi~ikligidir'. Bu soersoevede dordiincii boliimde tartt~ma Tiirkiye soervevesinde

indirgemesi, yasamamn yiiriitmeyi denetleyecek ara9lara sahip olamamast gibi

yiiriitiilecektir. Bu boliimde esas oiarak Hazine ve Merkez Bankast 'na giivenin

olgular da yer almaktadtr. Yukanda saytlan yontem ve uygulamalar terk edildikve

sarstldtgt, kamunun kredibilite kaybma. ugradtgt her noktada

mali saydamhga ula~ma yoniinde adnnlar attlnu~ olacakttr.

borso yonetiminin

nastl zorla~tlgt ve kamunun finansman maiiyetlerinin nastl artttgt iizerinde

7. Kamu kesimindeki mali i~lemlerin tiim boyutlanyla ortaya konulmasL

durulacakttr. Ortaya vtkan kredibiiite kaybmm kaynagmda kamu yoneticiierinin

boylece saghkh bilgi edinmenin ve etkin denetimin saglanarak hesap sorulmasmm

tavtr degi~ikligi ihtimali (moral hazard effect) ile kamu idaresinin

oianakh kthnmast kamuda yeniden yaptlanmayt giindeme getinnektedir. Kamu

1
Bu konu ile ilgili olarak Ersel ve Sak (!995)'e bakdabilir.
78

saydam

'Komi ile ilgili olarak Ann (!999)'a bak!labilir.
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yeniden yap!lanmaya

ko~ut

olu~turularak,

olarak gerekli goriilen mali reformlar kapsanunda saydamhk sine qua non

k6~ul

vurgulanmaktadtr

y6netiminde hedeflenen ve

ger<;ekle~tirilmeye <;ah~tlan

yaymlanm

artmm~lardtr.

kurulu~lar

konuya

ili~kin ara~tmna

ve

Nitekim IMF Guvemorler Kumlu Ge<;ici Komitesi 'nin

3

oldugu

•

9. Mali saydamhgm iyi yonetimin (good govemance) olu~tumlmasma <;ok

ve/veya ilke olarak degerlendirilmektedir. Saydamhgm ta~tdtgi 6nemi dikkate alan
OECD, IMF ve Dunya Bankas1 gibi

bunlarm kamuoyuna sunulmasuun saydan1hk geregi

onemli katktda bulundugunu belirten IMF'nin, doksanh y!llarda ya~anan krizlerden
dersler

<;tkanhrken

de

gene

saydamhk

sonmsahna gondermeler

yapt1g1

(Interim Committee of the Board of Govemers of Intemational Monetary Fund) .

saptanmaktad1r. IMF icra Kurulu'nun 25 Temmuz 1997 tarihinde kabul eitigi

16 Nisan 1998 tarihli toplanttsmda saydamhk a<;tsmdan ideal oldugu ileri suriilen

y6netimle ilgili Rehber' de

kurallan i<;eren "Mali Saydamhk Kurallan Yonetmeligi" (Code of Good Practices

ilgilendigi belirtildikten sonra, liye iilkelerde iyi y6netimin olu~turulmasi

on Fiscal Transparency)

kabul

belirlenmesi, enformasyona
~ekilde

edilmi~tir.

eri~ebilirlik,

Yetki ve sommluluklann a<;tk<;a

devlet btit<;esinin

kamuoyuna a<;tk

4

IMF'nin yalmzca yonetimin iktisadi yonleriyle

dogrultusunda a~agtda belirtilen iki alanda kununun

katktda bulunabilecegi

Vltrgulanmaktadtr:

haztrlanmast ve uygulanmas1 ile verilerin nitelikli ve giivenilir olmasnu

• idari prosedurleri (kamu harcamalanmn denetimi, blit9e yonetimi ve gelir

saglayacak kummsal duzenlemelerin yap!lmas1 ana ilkelerine dayah y6netmeiikte,

tahsili, vd.) de kapsamak i.izere kamu kesimindeki kummlann (bazine, merkez

IMF tarafmdan fonniile edildigi bi<;imiyle saydamhk;

bankas 1, KiT'ler, istatistik yaynnlayan kumlu~lar, kanm hizmeti sunan kumlu~lar

"Devletin mali

i~lemlerine ili~kin

olarak aldtgi kararlara (mali politika

vd.) reforme edihnesi yoluyla kamusal kaynaklann yonetiminin iyile~tirilmesL

• bze! sektor faaliyetlerinde etkinligin artt~Im saglayacak ~effaf ve istikrarh

hedeflerine), devletin kamu hesaplanna ve mali projeksiyonlanna, sozkonusu mali
i~lemlerin

fonksiyonlan ve yaptsma ve de ti.im bu

kamuoyu tarafmdan

eri~ilebilmesi

edilmesi anlanuna gelmektedir"

i~lemlerin

uygulama sonu<;lanna

ve tum bu bilgilerden kamuoyunun haberdar

iktisadi ve dtizenleyici ortamm geli~mesi ve si.irdtiriilmesine destek verilmesi (fiyat
sistemleri, ticaret ve kambiyo rejimleri, bankacthk sistemi, vd.).

3

10. IMF gene! direktor!Uglini.i

8. Kurumsal alanda, kamusal hesaplarda ve ekonomik/mali g6stergeler ile
6ng6ntlerde gerekli g6rtilen saydamhk, kamu ile ozel kesim ve bizzat kamu mali
y6netimindeki kurumlar arasmda

i~lev

dagtlmu a<;tk<;a belirlendikten sonra

btit<;enin haztrlanmast, uygulamas1 ve raporlanms1, biit<;e

dt~I

Camdessus'nun

II

Ekim

!999'da

ktsa bir siire once btrakan

Michel

Konrad

yapttgt

Adenauer

Vakft'nda

"Ki.ireselle~me <;:er<;evesinde Uluslararast Finansal Politika" konulu konu~masmda
5

yap!Igi vurgulamalar gerek IMF'nin saydamhk konusunda son ytllardaki tsrarnu,

operasyonlann

gerekse <;6zi.im onerilerini ortaya koymak a<;tsmdan ilgin<; oldugu kadar anlamhdtr.

gerek<;eleri ve kapsanu, parafiskal kunnnlann finansmant, vergi diizenlemeleri,

Camdessus ki.ireselle~me ile birlikte finansal piyasalann luzh geli~imi ve ivme

kamu a<;tgmm finansmam, kamusal kredi operasyonlan ile yasal vc idari

kazanan entegrasyonu siirecinde gerek bor<;lu, gerekse alacakh olarak 6zel kesimin

duzenlemeleri kapsamaktadtr. Gene! denge, birincil denge, operasyonel denge. ve
cari dengeye

ili~kin

rakamsal sonu<;lann birlikte yaynnlanmasmm, analitik

g6stergelere ba~vunnamn (cyclical and stmctural adjusted balance, generational
accounts, vd.) yamstra ktsa ve orta vadeli 6ng6rtiler ile uzun vadeli senaryolar
3

IMF(l998)'den ahntmm <;evirisi i<;in bkz., Hiircan (1999) s.l2-3.
80

G.Kopits ve J. Craig (1998). Transparency in Government Operations, IMF
Occasional Paper, No: 158.
IMF (1998); Metnin Tiirk<;esi i<;in bkz .. Giirsoy H_urcan ( 1999).
4 The Role of the IMF in Governance Issues: Gmdance Note.
http://www.inu.org/e0\1emallpubs/ft/exrp/govern/govindex.htm
5 http://www.inu.org/e"temallnp/speeches/1999/10 1199.htm
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6n plana 9Il<ligmi, daha dogmsu ba~at oldugunu vurgulamaktad 1r. Bu baglamda
uluslararasi

piyasalarda

boy

g6steren

ajanlar

9e~itlenmektedir;dogmdan

edilmi~

etmektir. Uluslararasi planda kabul

standartlar ve faydah uygulamalar

y6netmelikleri aracihgiyla saydamhg1 ilerleten bir sistem olacakt1r".

yatmmc!lar, portf6y yatmmc!lan, bankalar, tahvil sahipleri s6z konusu ajanlar

12. Bu baglamda IMF'nin veri yayim!anmasi, mali politikalarda saydamhk

arasmda ilk akla gelenlerdir. Yere! planda bankalar ve 6zel ~irketlerin aktif rol

ile para ve finansal politikalarda saydamhk, bankac1hk kesiminin denetimine

oynamas1 nedeniyle yeni gerginliklerin kaynulmaz oldugu belirtilmektedir.

ili~kin

Camdessus borylular arasmda yer alan Tayland, Endonezya, G. Kore ve benzeri

oldugu da Camdessus tarafmdan vurgulanmaktad1r.

dogmdan veya sonunlulugu

13. Diine kadar iktisadi

iilkelerde, ulusal iktisat politikalannm bir veya daha vok alanda zayif1Ik

payla~arak

geli~me

koydugu kurallann uygulanabilir

ile birlikte amlan finansal

serbestle~me

olmu~tur.

son

g6sterdigine i~aret etmektedir. Finansal sistemler, kamu y6netimi-i~letme y6netimi-

yii!arda finansal kmlganhk ve kriz s6zciikleri ile birlikte amhr

saydamhk, makro iktisat politikalanmn kimi uygulamalan s6z konusu

kesiminin yams1ra 6zel kesimde de "iyi y6netim" ve saydamhg1 on plana 91kartan

alanlan

olu~turmaktad1r.

Camdessus krizlerin yalmzca borylananlann

zavif

hatalann~an

bu

yakla~Im

neye dayanmaktad1r? Neden saydamhk kriz

tarti~malan

Kamu

ile birlikte

kaynaklanmadignu, tutars1z risk degerlendirmesi yaparak dogm yatmm karan

amlmaktad1r? 09iincii bOiiirnde oncelikle bu hususlar iizerinde dumlacak ve bu

almayan bor9 verenlerin de sommlu oldugunu vurgulamaktad1r. Bunun yamsira

yakla~Imm

anlanu ve krizleri onlemede etkinligi iizerinde durulacaktir ..

uluslararasi sermaye ak1mlannda rol oynayan finansal piyasalar ile kummlann

III. Diiviz Krizleri ve Karnu Hesaplarmda Saydamhk

g6zetimi ve denetiminde resmi otoritelerin g6sterdigi zaafiyetin de krizlerin patlak

Herfinansal kriz bir lilddite krizidir: Krizin mekanigi

vermesinde rol oynad1gnu belirtmektedir. Bu yolla biriken risk kiiresel finansal

14.

ileride 1990'h yillar nitelenrneye yah~IId1gmda 6ncelikle bu yillann.

sistemin istikranm tehdit etmekte, krizlere yo! ayabilmektedir. Doksanh yii!arda

finansal krizler veya d6viz krizleri 9ag1 oldugu iizerinde 90k dumlacakt1r. Finansal

ya~anan krizlerden ashnda ii9 temel ders yikartilmi~!Ir:

kriz denildiginde

anla~Ilmahdir?

Finansal piyasalarda finansal kontratlann

ahm/satmu yapiimaktad1r. Bu piyasalarda finansal kontratlann temsil ettigi reel

o

Saydamhgm gerekliligi,

o

iyi y6netim ilkesinin evrensel diizeyde gerek kamu alanmda,

gerekse

sekt6r projelerine
olarak

6zel kesimde saglanmas1,
o

ne

Sistemik bir tehdit olu~turan yoksulluga kar~I koyabilmek iyin saglam para,

yiiksek nitelikli ekonomik biiyiime ve yoksullugun azaltilmasi arasmdaki mevcut
kar~Ihkh baglantilann 6neminin anla~Ilmasi.

I I. Krizlerin gelecekte engellenmesi, en azmdan belirme s1khg1 ve ~iddetinin
azaltiimasi i9in uyulmasi gerekli ilkeler ve yapilmas1 gerekli diizenlemelerde bu
yervevede ~ekillenmektedir. Camdessus'nun deyi~iyle:
''amay, ktsaca 6zetlenirse,saghkh ulusal (finansal) sistemlere ve ihtiyath,
~effaf makroekonomik politikalara dayah olan serbest fakat diizenli sennaye

hareketlerini saglayacak olan daha saghkh uluslararasi finansal sistemi in~a
82

i~lem

ili~kin

farkh

bekleyi~lere

sahip olan ahc1 ve satiCilar

kar~Ihkh

yaprnaktadirlar. Finansal kriz olarak nitelenen dunun ise, finansal

piyasalardaki katihmcilann piyasada ahc1 ve sa!Ici olarak dengeli · bir bi9imde
dagilmamasi, neredeyse tamammm piyasanm sa!Ici veya ahc1 tarafmda yer
almasidir. Bu dummda ilgili finansal varhklann fiyatlannda Iuzh hareketler ve
serve! kayb1 ortaya 91kmaktadir. Piyasadaki ahc1 veya sa!Ici dengesizligi ile buimn
sonucunda ortaya 91kan Iikidite eksikligi biiyiik fiyat hareketlerine neden
olmaktad1r. Piyasa aktorlerinin benzer

bekleyi~lerle

piyasanm bir tarafinda

toplanmas1 kriz dummu olarak nitelenmektedir.
15. Yukandaki
"likidite krizi"dir.

yakla~Imla

Aym

bakild1gmda finansal kriz esas itibariyle bir

yakla~m1

"doviz krizi"ne de kolayhkla uyarlanabilir.
83
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Uluslararast fon aktmlanna a91k bir ekonomide yerel para cinsinden yiiksek

diindiiremez hale gelmesi sonu9ta krize neden ohnaktadtr. Burada kamunun dt~

getiriden yararlanmak isteyenler, finansal piyasalarda pozisyonlanm yerel para

bor9 stoku i9in degil, i9 bor9 stoku i9in de aym dunun siiz konusudur. 1994 ythnda

cinsinden almak dununundadtrlar.. Eger bir nedenle yerel paramn luzla deger

Tiirkiye'nin ya~adtgt deneyim, mali krizin i9 bor9 stokunun refinansman

yitirebilecegi
degi~tirmeye

pozisyon

zorluklannda da kaynaklandtgma i~aret etmektedir. ikinci tip, diiviz krizlerinde ise

imkan saglayan piyasalannda yatmmcilar yerel paradan yabanct

bu kez ~irketler ve bankalann kendilerini refinanse edememeleri glindeme

endi~esi

paraya ge9meye

yaygmhk

9ah~abilirler.

kazamrsa,

gliniimiiziin

9abuk

Bu durumda yabanct para talebi luzla y(ikselirken,

gelmektedir. Giiney Dogu Asya krizi, esasen, diiviz krizlerinin iizel kesim kaynakh

yerel para talebi ise azalacakttr. Artan yabanct para talebi ilgili iilkenin merkez

olarak da 91kabilecegini a9tkhkla giizler online senni~tir. Ozel kesim kaynakh

bankast yabanct para basmadtgt i9in tamamiyle

kar~Ilanamazsa

bu dummda htzh

krizde bu kez problem ozel kesim kumlu~lanmn bilan9olanmn pasifinde ortaya

bir kur intibakt ve yabanct paranm yerel para kar~tsmda deger kazanmast glindeme

91kmaktadtr.

gelecektir. Ulkede yabanct para cinsinden likiditeyi temin etmek ve yerel paranm

yatmmetlann vadesi .dolan finansman imkamm yeniden uzatma tercihinde

luzh deger kaybtm engellemek i9in merkez bankasmm

ba~vurabilecegi

temel

Vadesi

dolan

finansal . kontratlann

yeniden

sattlamamast,

bulunmayarak piyasayt terketme egilimine girmeleri kriz yaratmaktadtr.

kaynak biriktirmi~ oldugu yabanct para rezervleridir. Dolaytstyla iilkedeki yabanct

Krizi tetikleyen mekanizmalar

para likiditesinin snun diiviz rezervleri tarafmdan belirlenmektedir.

Nitekim

18. Ancak yukandaki tammlama krizin neden 91kt1gma degil, nereden

iimegin, Chang ve

91kttgma dayahdtr. Biraz ~agtda bu iki kriz tipinin neden ozellikle vurgulamnakta

Giiney Dogu Asya krizine

ili~kin

olarak benzer analizler,

Velasco ( 1997)'de geli~tirilmi~tir.

oldugu daha iyi anla~Ilacakttr. Ancak bir onceki paragrafta iizerinde dumlan husus

Kriz tipleri

yatmmctlann hep birlikte piyasanm satlct veya ahct tarafmda yer alma

16. Finansal krizler ve diiviz krizleri yukanda dogmdan yatmmctlann ama

nedenlerinin a91klanmastdtr. Bu konuda Sachs (1998) dort adet kriz tetikleyen

ve bunun

mekanizma iizerinde durmaktadtr. Bunlardan ilki, ekonominin ''dt~sal ~oklar"a

Bu a91klama

mamz kalmastdtr. Bu dt~sal ~oklar kamu kesiminin veya iizel kesimin odeme

etmektedir. Kamu hesaplannda saydamhk

kapasitesini olumsuz etkiledigi i9in yabanct yatmmciiar yerel piyasalan terketme

kurabilmek i9in krizin mekaniginden, krizin nedenlerine

egilimine girmektedirler. Burada omek olarak 1998 yiimda Rusya krizini tetikleyen

dogru gitmekte yarar bulunmaktadtr. Burada ilgili iilkede biriken riskier, birikim

petrol fiyatlanndaki dii~ii~ saytlabilir. Rusya hiik(imetinin gelirlerinde onemli bir

modelinin problemleri iizerinde durmak yerine, daha pratik bir soru on plana

azalmaya nedeH olan bu geli~me, krizin nedeulerinden birini olu~tummktadtr. Aym

91kanlacakttr: Finansal piyasalardaki yatmmctlar, iizellikle yabanct yatmmctlar,

~ekilde Rusya krizinin 1998 Agustos'undan itibaren Tlirkiye iizerindeki etkisi de

iizellikle yabanct yatmmctlann portfiiy pozisyonlanm
sonucunda ortaya 91kacak likidite eksikligi ile
yalmzca krizlerin mekanizmasma
ile konu arasmda

neden aniden fikir

ili~ki

i~aret

degi~tirmektedirler?

degi~tirmeleri

ili~kilendirilmi~tir.

Neden herkes piyasanm sattel veya ahct

tarafmda hep birlikte yer almayt tercih etmektedir?
17. Bu noktada,

geli~mekte

olan iilkelerde giizlemlenen iki kriz tipi lizerinde

dumlabilir: Bunlardan ilki kamunun mali krizidir. Kamunun bor9 yiinetiminin

benzer bir bi9imde bir dt~sal ~ok'tur. Rusya ile azalan ticaretin Tiirkiye 'nin odeme
kapasitesini olumsuz etkileyecegi dii~iincesi ve Rusya nedeniyle portfoylerde
ugramlan kaybm stmrlandmlmast amact krizi Tiirkiye'nin finansal piyasalanna
ta~tmt~tlr.

slirdlirlilemez bir bi9imde htzla artmast, mevcut bor9 stokunu piyasalarda
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19. Krizi tetikleyen ikinci mekanizma ise "iktisat politikas1 ~oklan;'d1r.

Burada sozkonusu olan "bir piyasa i<;in getirilen tedbirlerin bir
dengeleri etkilemesi"dir. Dolayisiyla finansal
d1~a

serbestle~me

b~ka

tamamlami~,

siirecini

a<;Ik bir ekonomide bir piyasa i<;in ahnabilecek tedbirlerin

nasi! etkileyebilecegi dikkatli bir bi.;imde ve aynnt1h olarak

piyasada

ba~ka

piyasalan

dii~liniilmelidir.

!imitlerini doldurdugu tespiti yatmmCilann kamu menkul kiymetleri piyasas1m
terketmeleri i.;in bir nedendir. Ya da tam tersine kanm bor.;lanma limitlerinin
dolmadigi tespiti yatmmcdann piyasamn belli bir tarafmda yogunla~arak krize yo!
a.;malanm engeller. Ancak burada kendi kendini besleyen panige yo! a<;an sUre<;· bir
koordinasyon eksikliginden kaynaklanmaktad1r.

Omegin, kamu blit<;esindeki gelirleri artt1rarak, biit<;e a<;1klanm kii<;iiltmeyi

22. Tekil yatmmcdar ve portfoy yoneticileri yalmzca kendi tercihlerini ve

ama.;layan yeni bir vergileme rejiminin finansal piyasalardaki etkileri, faiz oranlan

geli~meleri nasi! degerlendirdiklerini bilmektedirler. Sonucu belirleyecek olan ise

iizerindeki olas1 etkileri dikkate almmahd1r. Yine faiz oranlanndaki olas1 bir

arti~m

herkesin koordineli bir bi.;imde davramyor olmasidlr. Dolayisiyla belirli bir iilkede

banka bilan<;olanm ve bankal{lnn 6deme kapasitesini nasi! etkileyecegi de analize

kamunun bor.;lanma kapasitesi ve kamu hesaplan hakkmda yeterli bilgiye sahip

mutlaka dahil edilmelidir.

olan bir yatmmcmm veya portfoy yoneticisinin kamunun "bor<;lanma limitlerini

20. O.;iincii kriz tetikleme mekanizmas1 ise, "bor.;lanma limitlerinin

doldurmadigi'' tespiti ile rahatlamas1 i<;in bir sebep bulunmamaktad1r. Yalmzca

tiiketilmesi" dir. Finansal piyasalardan fonlanmanm temelinde hlikiimetin, ~irketin

kendisinin enformasyon sahibi olmas1 ve "dogru" davranmas1 yeterli degildir. Bu

veya bankanm belli bir vade ile belli bir finansal kontrat vasitasiyla topladigi

yatmmc1 kendi sahip oldugu enfommsyonun piyasa tarafmdan bilinmediginin

fonlan soz verdigi bi<;imde nemasiyla birlikte geri odeyecegi varsaynm

farkmda ise veya bilinse bile aym enformasyonun farkh yoruma tabi tutuldugunu

ahnan bor.;lann

biliyorsa veya diger piyasa aktorlerinin olas1 davram~lan lizerinde bilgi sahibi

sen'is gereklerinin bor.;lunun odeme kapasitesinin Uzerinde oldugu ve, bu

degil, ama ku~kulu ise o ·takdirde onlardan once davranarak bir an once piyasay1

dii~tiniilmeye

terk etmesinde fayda bulunmaktad1r. Boylece koordinasyon ve enformasyon

yatmaktad1r. Ancak fon toplayamn bor.;lanma limitlerini

.;er.;evede,

ortada

ba~land1gmda,

bir

''siirdtirlilebilirlik"

finansal piyasalann bor.;luya

a<;Iktir. Kamu bor<; stokunun belli bir e~igi

a~t1g1

problemi
kar~I

a~tigi,

oldugu

davram~lannm

degi~ecegi

ve kamu maliyesinde ek bir tedbir

ahnmadigi belirlendikten sonra rasyonel yatmmcdann beklemesi gereken kamunun
davran1~

bi.;imini

degi~tirerek

(moral hazard) bu yiikten kurtulmaya

.;ah~masidir.

eksikligi finansal krizin ortaya <;Ikmasma neden olmaktad1r.

Kamu hesaplarmda saydamhk ve enformasyon ak1mlarmm kalitesinin
arttmlmasz
23. Yukandaki kriz tetikleyen mekanizmalardan ozellikle son ikisi kamu •

enflasyon yaratarak

hesaplarmda saydamhk tarti~masi a<;Ismdan onem ta~Imaktad1r. Finansal piyasa

once piyasay1 bir bi<;imde terk etmektir. Bu

katlhmCilarmm davram~ bi.;imlerinde degi~ikligi engellemek i.;in kamu hesaplan

durumda kamu menkul k1ymetleri piyasasmda ve Tiirk Liras1 piyasalannda satiCI

ile ilgili dogru ve yeterli enformasyonu a<;Iklamak onem ta~Jmaktadir. Oncelikle

Yatmmc1 i<;in onemli olan kamu
bu yiikten kurtulmaya

tarafmda bir

davram~

<;ah~madan

yogunla~ma

bi<;imini

degi~tirip,

ortaya <;Ikacak ve faiz oranlan ile kurda intibak bir

bor.;lanmanm stirdiirlilebilmesi i<;in "bor.;lanma limitlerinin a~Ilmadigi" a<;Ikhkla
ortaya konulmahd1r. Bunu sakhyor olmak ise, elbette bor<; yonetimi a<;Ismdan

zonmluluk haline gelecektir.
2 r. Sonuncu kriz tetikleyen mekanizma ise, "kendi kendini besleyen

stirdtirlilemez bir patikaya girmi~ olmanm karinesi olarak degerlendirilecektir.

panik"tir. Yukar1daki omekten devam edersek, kamu bor<; stokunun servis

ikinci olarak ise, kamu hesaplanna i!i~kin dogru ve yeterli enformasyonun baz1

gereginin kamunun odeme kapasitesinin tizerinde oldugu ve kamunun bor.;lanma

piyasa katlhmcilan tarafindan belli ol<;iilerde biliniyor olmasl, tek ba~ma krizi
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engellemek ivin yeterli olmayacakt1r. Kendi kendini besleyen paniklerden
kurtulmamn

yiintemi

tiim

piyasa

katihmcilaruun

benzer

bir

bivimde

d1~andan

gelebilecek ~oklara, iveride ahnabilecek iktisadi politika tedbirlerinin yan

etkilerine

kar~1

savunmas1z kahnaya devam etmektedir. Kamu hesaplannda

bilgilendirilmi~ olmasidir. Kamu hesaplannda saydamhk vas1tas 1y!a dogru ve

saydamhk bir anti-kriz tedbiri olarak

yeterli enformasyonun tiim piyasa aktiirlerine iletiliyor olmas1, koordinasyon

aksakhklan nedeniyle kriz 91kmas1 riskini azaltmaktad1r. Saydamhgm ''derde deva"

probleminden

dogabilecek

krizleri

engelleyebilecektir.

Kamu

hesaplaruun

saydamhg1 yoluyla iimegin, finansal piyasalarda panikten kaynaklanan ''siirti

dii~iiniildiigiinde

yalmzca enformasyon

· olarak snurlan avikhkla belirlendikten sonra, IMF'nin tavn ile ilgili k1sa bir
degerlendirme de fayda giiriilmektedir.

etkisi"nin iinemini azaltabilmek ve 1994 Meksika krizinden sonra "tekila etkisi"

IMF'nin kriz kar~zsmdaki pozisyonu

olarak da adlandmlan "salgm etkisi"ni simrlandirabilmek miimkiin giiriinmektedir.

26. Bor9 yiinetimini de kapsayan mali saydamhgm son y1llarda, iizellikle

24. Bu vervevede, finansal piyasalar ekseninden bakiidigmda ashnda kamu

IMF tarafmdan giindemde tutulmasi ve mali reformlar ayismdan sine qua non

hesaplannda saydamhk tarti~masi sermaye piyasas1 diizenlemelerinde bu yiizy1hn
ba~mdan beri ag1rhk kazanm1~ olan "kamuyu aydmlatma tedbirleri"nden farkh

ko~ul

veya diizenleme olarak sunulmas1 ilgin9 fakat

ekonomide

kaynaklan

"dogm"

dag1tabihnesi

Ivm

gereken

olmayan bir

geli~me

olarak degerlendirilebilir.

degildir. Sem1aye piyasalannda kamuyu aydmlatma ise yatmmc1ya ''dogru" karar
verebilmesi,

~a~IrtiCI

• ilginylik, kriz nedenlerine ili~kin ayiklamalarda .saydamhk eksikligine
iinemli bir rol

verilmi~

olmasmdan kaynaklanmaktad1r. Konuyu dag1tmamak i9in -

enformasyonun temin edilmesi anlamma gelmektedir. Boyle baki!d1gmda, tek
borvlanan kamu olmay1p, iizel bankalar ve mali olmayan iizel ~irketler de gerek

Giineydogu Asya' daki de dahil ohnak iizere- ekonomik ve/veya finansal krizlerin

yabanCI gerekse de yerli yatmmc1lar tarafmdan finanse edildigine gore benzer

belirtmekte yarar var.

standartlan onlar ivin de giindeme gelmek dummundad1r. Dikkat edilirse, Giiney

daha fazla

Dogu Asya krizi sonrasmda kamu idareleri ivin iyi yiinetim ba~hg1 altinda kamu
hesaplannda saydamhk giindeme gelirken, iizel. kesimdeki ~irketler ivinde
"corporate governance" (hissedar/yatmmci haklan) ba~hg1 altmda bir saydamhk

vah~masi ba~latiimi~tlr. Her iki tiirdeki vurgunun kaynagmda da finansal
piyasalann artan iinemi, ani intibaki ve finansal piyasa aktiirlerinin enformasyon
gerekleri yatmaktad1r.

Bir kriz /Jnleme tedbiri kamu hesap!armda saydam!zgm smzrlarz
statiisiinden

nas1l

yikartabilecegi

(izerinde

dumlmaktad1r.

Ancak

unutulmamas1 gereken bir nokta bulunmaktad1r. Bu tedbir ile birlikte yabanCI fon
ak1mlanna a91k geli~mekte olan iilkelerde "kriz tetikleyen mekanizmalar"dan
yalmzca iiviinciisii ve diirdiinciisii ivin bir tedbir almm1~ olmaktad1r. Ekonomi
88

Kiireselle~me,

serbestle~tirilmesi

bu baglamda sem1aye hareketlerinin giderek

siirecinde ortaya 91kan son finansal kriz iincesinde

ilgili iilkelerdeki ekonomik giistergeler,

seksenli yiilann

ba~lannda

krize

siirtiklenen ekonomilere gore vok farkhd1r. Sayle ki, temel makroekonomik
giistergeler genelde pozitiftir;biitve ve/veya kamu kesimi dengesi fazla vermekte
veya a91klar

dii~iik

diizeyde seyretmektedir, h1zh biiyiime siiz konusudur ve kriz

oncesine dek istikrarh seyir izleyen veya artan diiviz rezervleri bulunmaktad1r.
Dstelik doksanh y11lann ba~lannda kiireselle~menin ivme kazanmasm1 saglayacak
ko~ullar

25. Buraya kadar karnu hesaplannda saydamhgm bir iilkeyi "kriz 91kabilir"
iilke

nedenleri iizerinde dunnamakla birlikte, ana sonmsahn daha farkh oldugunu

bir araya geldigi kabul edilmektedir; ABD'de enflasyon

sifirlanmi~,

ekonominin istikrarh biiyiime siire.cine girdigi kabul

mini krizden sonra borsa

yiikseli~e geymi~tir.

yakla~Ik

olarak

edilmi~,l989'daki

Orta Avrupa'daki sosyalist blokun

viiziilmesi ve SSCB'nin dagiimas1 kiireselle~meye ivme kazand1racak iinemli bir
geli~me

olarak

degerlendirilmi~tir.

Bu

"elveri~li"

ortamda neden kriz

olu~tu

sorusunun yan1tl aran1rken krize siiriiklenen iilkelerde iizel kesimde giizlenen a~m
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Bor~lanma veya d1~ finansman
"Meksika omegi gostermektedir ki, ... ,

olanaklannm luzla artmas1 ve saglanabilirligi, uluslar aras1 planda fon miktarmdaki

geli~mekte

olan iilkeler, kiiresel

~eytanla

bir tiir bahse

art1~ ve fonlann ak1~kanhgmdaki luzlanmayi on plana ~Ikannaktad1r. Bir b~ka

sermayenin canhhgma kendilerini kaptirdiklannda

deyi~le finansal serbestle~me kilit kavram ohnaktad1r. Bu olgu uluslararasi planda

girmektedirler. En yiiksek getiriye

sermaye birikimi modellerinin dikkate almmasm1 da gerektirmektedir. Bu a~Idan

etrafa Jikidite

tarihsel siire~ dikkate ahndigmda nasi! ki, yetmi~li yi!lara ba~ta ABD olmak iizere

<sicak para>mn istilasma ugramakta, herhangi bir nedenle yabanc1 sermaye iilkeyi

sanayile~mi~ iilkelerde ortaya ~Ikan karhhk ve iiretkenlikte dii~me ile somutla~an

terketmeye karar verince birdenbire kredi ihtiyacmi hissetmektedir"

kriz ve seksenli y11lara sem1ayenin uluslararas!la~masuun salt reel sektorde degil,

iilke

amaCiyla kiiresel finansal sistemden

ba~dondiiriicii

bir geli~meyi

ate~leyen d1~

7

kaynakh

.

Yiikselen ekonomilerde kisa vadeli sermaye hareketlerinde tamamen
serbestle~tinneye

ozellikle de finansal sektorde h1zlanarak yeni boyutlar kazanmas1 damgasm1

yonelmenin

iktisat~Ilann bak 1 ~ ~1 Iannda

vurmu~sa, doksanh y1llann ay1rtkan ozelligi de giderek artan sermaye fazlasnun,
iiretken alanlardaki !Ikamkhklar nedeniyle spekiilatif alanlara kaymas1d1r. Bir

sa~Ildigmda,

ula~mak

ate~le

oynamak

radikal bir

degi~iklik

dii~iinen

oldugunu

rehber

belirdigini vurgulayan Prof.

Paul Kmgman'a gore iktisadi dii~iincede "rota degi~ikligi" ya~anmaktad1r 8

ba~ka deyi~le kriz a~m birikim ve. finansal sermayenin degerleme ihtiyacnun

•

Saydamhgm

IMF

tarafmdan

giindeme

getirilmesi

~a~Irtici

sonucunda ortaya ~Ikmi~tir. Soyle ki, a~m biiyiiyen finansal fonlarm siirekli olarak

degildir.Giineydogu Asya krizini ongoremeyen ve geleneksel kriz yonetimi

yiiksek rantabiliteye ula~masmm olanaksizhgi krizi siire~ i~inde biriken risklerin

re~ete

~oziimii

savunanlar tarafmdan

haline

getirmi~tir.

Kriz

sermayemn

"a~m"

goz(iken

kismmm

· · bu yo"redeki iilkelere sunan IMF yetkililerine bizzat "liberal" ogretiyi
Ienm
~iddetli ele~tiriler yapilnu~,

krizin

derinle~mesinde

IMF'nin

torpiilenmesirii saglarken, aym zamanda sermayenin yeniden yigi~masma da yo!

"basiretsizligi "nin O"nen1]1' b1'r etken oldug"u vurgulanmi~tir. Omegin Henri

a~mi~l!r

Kissinger IMF'yi topa tutarak iyilikten

6

.

Doksanh y!llardaki krizlerin, bu baglamda ozellikle de Giineydogu Asya' da

~ok

kotiiliik yapl!gmi belirtmektedir.

Kissinger;

filizlenen finansal yonii ag1r basan krizin nedenleri arasmda gosterilen mali

"nasi! laissez faire kapitalizmi 19. yiizyi!da marksizmin dogmasmm yo!

yonetimde ve makroekonomik politikalarda saydamhk eksikligini ashnda biiyiik

a~tiysa, doksanh y1llardaki gozii kapah kiireselle~me de finansal piyasalardaki

miktarlara ula~mi~ bulunan finansal sermayenin siirekli olarak daha yiiksek

serbestligin sorgulanmasma yo! a~abilir" 9

rantabilite aray1~ma girmesinde ve dolayisiyla kontrolsiiz finansal serbestlikte

~eklinde

ifade ettigi yargisiyla

endi~esini

ortaya koymaktad1r. Kriz

aramak gerekiyor. Kiireselle~me siirecinde finansal semmyenin luzla serbestle~erek

oncesinde ve siirecinde

uluslararasi!a~masi ve yiiksek diizeyde ak1~kanhk kazanmasmi krizin temel
belirleyicisi olarak gorenler arasmda yakm tarihe kadar Diinya Bankas1 ba~

edilen JMF'nin genelde kapitalizmin somnlanm

aktorlerden biri oldugunu da dikkate almak gerekiyor. Nitekim seksenli yillarla

iktisat~ISI

birlikte bir dizi

ve

ba~kan

yardimciSI pozisyonunda olan Prof. Joseph Stiglitz' in de yer

ald@m an1msayahm. 1994-95'de Meksika'mn ya~ad1g1 finansal krizi benzer bir

ozelle~tirme,

ba~ansizhkla su~lanan

azgeli~mi~

deregiilasyon ve serbestle~meyi 6ng6rdiigii

7

Sonmez (1999) s. 9-36.

Bkz .. S.Strange (1998),, s.99.
Le Monde (Ekonomi Eki), 19 May1s 1998.
9
Le Monde, 15 Ekim1998.

8

90

~ozme

tarti~ma

konusu

konusunda rol oynayan

ba~

iilkede h1z kazanan yap1sal uyum programlan

yakla~Imla degerlendiren Prof. Grieder'in betimlemesi olduk~a ~arpicidir:
6

ve bizzat varhg1

91

ol~iide,

ilgili ekonomilerin
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uluslararasi sennaye birikiminin ihtiya~lan veya gerekleri dogmltusunda yeniden

birlikte kriz d6nemlerinde yurt

bi~imlendirilmesini hedeflemi~tir. Bu baglamda ticari serbestle~me giimriik

once benzer bir portf6y kaymasnu

duvarlannm giderek indirihnesini saglarken, finansal serbestle~me de deregiilesyon

geli~me

ve 6zelle~tirmenin destegiyle uluslar aras1 finansal fonlann hareket alamm

oldugu Tiirkiye piyasasmda da yabanc1 paraya ve yabanci para finansal varhklara

geni~letmi~ ve yiiksek rantabiliteye ula~malarnu kolayla~tmm~, uluslararas1
tahkimle d1~ dogmdan yatmmlara serbestlik kazandmlmas1 ama~iamm~t 1 r.

y6nelik bir portfoy kaymas1
tarti~Ihrken,

yurt

g6stermektedir.

kazandigi bir d6nemde ya~anan derin finansal ag1rhkh krizlerin yeni bir parasal ve

28.

i~inde

Yurti~inde yerle~ik

olmu~tur.

ya~anmi~tir.

yerle~ik

yatmmcilann yabancilardan daha

ger9ekle~tirdiklerini gostenni~tir.

yine 1994 y1hnda Tiirkiye'de de

Doksanh yillarda Latin Amerika ve Giineydogu Asya 'da, kiireselle~menin ivme
finansal omurgamn olu~turnlmasi gerekliligini ortaya koydugu saptanms1, finansal
serbestlikten 6diin verilecegi anlamma gelmemektedir. Uluslararas1 planda serbest

i~inde yerle~ik

Benzer bir

Yabanc1 yatmmc1lann smirh

Bu deneyimler, bize finansal krizler

yatmmc1lan da dikkate aimamn 6nemini

yatmmcJlann

davram~

bi9imlerini belirleyen saikler

dikkate ahnmak istendiginde Tablo I 'de sunulan kamu bor9 y6netimi rakamlan yol
g6sterici ohnaktad1r. Tabio I 'de ilk siitun yalmzca bazine bonosu ve devlet

ancak diizenli sermaye hareketlerinin ger~ekle~tirilmesi dogmitusunda ~effaf yerel

tahvillerinden

mali sistemler ve ~effaf makroekonomik politikalann gerekli oldugu IMF yetkiiileri

g6stermektedir.

tarafmdan Israria vurgulanmaktad1r. K1saca kiireselle~me siirecinin daha ileri

denildiginde esas olarak piyasaya g6niillii olarak sa!Ilan devlet

a~amalara ul~tmlmasJ i~in ku~kuya, karars1zhga yer venneyecek diizenlemelerin

senetieri (DiBS) dikkate almmahd1r. DiBS stokunun GSYiH i~indeki pay1 1990

yapiimasi, bu baglamda kamu hesapiannda ve i~lemlerinde a~1khgm saglanmas1
gerekli g6riilmektedir. Ekonomide demokrasinin veya demokratik bir ekonomi

y1hnda% 6,2 iken bu oran '!994'te % 14.1 'e yiikselmi§ bundan sonraki y1liarda

y6netiminin ama~lanarak saydamhgm giindeme getirilmesi s6z konusu degildir.

aktanlabilir fonlara oranla kamunun finansman ihtiyacmm daha luzh biiyiimesi, bu

Saydamhk uluslar aras1 biiyiik sermayenin yatmmlaruun "selameti" a~ISindan

arada DiBS stokunun ar!Inasnun faiz oranlaruu yukan dogm bir intibaka zoriadigi

gerekli g6riilmektedir. Ancak ~eli~kili olarak 6zellikle kamu hesaplanna a~ 1 khk

~e~itli 9ah§malarda ifade edilmi§tir 11 • Dstelik finansal liberaiizasyon sonrasmda

getirilmesi, kamuya ait tiim kay1tlann homojenle~tirilmesi ve i~lemlerin a~ 1 k a

Tiirkiye 'de finansal piyasalann boyutlan 6nemli 6l9iide biiyiimii~tiir • Yine

izlemnesi, saydam ohnayan biit9e usullerinin tasfiyesi, yasama ile yiiriitmenin

1994 'ten sonra konsolide biit9ede birincil fazla verilmesine kar§m DiBS stokunun

birbirini denetlemesinin yams1ra toplumun da bu iki orgam denetlemesi

arti§ luznu siirdiinnesinin nedenleri Sak (1995b)'de reel faiz oranlanmn yiiksekligi

:.1.1

9

1"

ekonomi y6netimine 6nemli bir demokratik ~Ihm kazand1racakt1r.

IV. Tiirkiye'de Bor~ Yonetimi idaresinde Saydamhk ve Kamu
Hesaplannda Saydamhk
27. Buraya kadar daha 90k yabanci yatmmcilar dikkatc ahnarak, bunlann

olu~an

kamu bor~ stokunun gayri safi yurt

A~1kt1r

ki,

yurti~inde yerle~ik

i~i

hasila

i~indeki

yatmmcilann davram§ bi9imleri

12

ve

d1~

bor9ianma kanallanmn !Ikanmasi nedeniyle iilkenin net

komnnuna gelmesi olarak ifade
noktalanna

ili~kin

edilmi~tir.

d1~

tespitler yapabilmek miimkiindiir. Bu

~h~mada

daha geri doniilmeyecektir.

11
12

92

Sak(l995a). Sak (1995b) ve bzatay-Oztiirk ve Sak (1996)'ya bakllabilir.
6zatay ve Sak (2000) bu biiyiimenin niteligini tarti~maktadJr.
93

bir odeyicisi

Nitekim Tablo I· den bu kmlma

ya~anacak finansal krizler iizerinde dumlmu~tur. Halbuki 1994 Meksika krizi ile
A.Aiesina. R.Perotti (1996), s. 401-7.

i~ bor~lanma

luzla bii}iiyerek 1999 y1hnda % 29,6 olmu~tur. Ulkedeki tasarruf havuzu veri iken,

tav1r degi~tirmesi ve yerli paray1 terk ederek yabanc1 paray1 tercih etmeleri halinde

10

6nemini

o noktalara bir

I!
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29.

Bu vah~mada vurgulanmak istenen husus

ise kamunun artan
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Tablo1: Hazine-TCMB ili~kisi ve bor~ yonetimi

kredibilitesinin nasi! kamu bor9 yonetiminin siirdliriilmesine imkan verdiginin
incelenmesidir. Kredibilitenin,

oldugunun altz 9izilmeye 9ah~zlacaktzr. Tablo 1'deki rakamlara dayah olarak 9izilen
Grafik 1 DiBS stoku ile ihalelerde satdan DiBS'lerin vadeleri arasmdaki ili~kiye

i~aret etmektedir. Missale ve Blanchard (1994) kamu bor9 stokunun bliylikliigii
belli

bir e~igi

DIBS stokn/ ihale faiz
GSYiH (%) oram (%)

piyasalan dogm bilgilendirmek ile nasi! ili~kili
1990

6,2

1991

6,9

1992

11,8

bir davram~ bi9imi elinde bliylik boyutlu portfoy tutan piyasa aktorlerinin bnemli

1993

12,8

1994

14,1

225

87,6

271

161,3

177

(46,9)
1995

14,7

zarar yazmasma neden olacaktzr.

124,6

178

(23,2)

30. Bu dummda giindeme gelebilecek bir ba~ka intibak mekanizmasz ise

1996

18,8

DiBS stokunun vadesini kzsaltmaktzr. Bu yolla yatmmcdar enflasyon riskini
azaltabilirler. Vade kzsalmasz ile birlikte kamunun davram~ bi9imini degi~tirmesi

127,9

1996(11)

187

219

(2,4)

yatzrnnczlar 6zellikle 1994 krizinin hemen ertesinde kamunun davrruu~ bi 9imini
degi~tirmesine ili~kin andar daha hafzzalarda taze iken benzer bir yola gitmi~lerdir.

1997

Vade kzsalmasz DiBS stokunun biiylimesi ile birlikte yatmmcnun giindeme

1998

20,6

127,4

396

(11,0)
22,2

getirebilecegi konmma onlemlerinden bir tanesidir. Ancak Grafik I, tilkemizde
ihalelerde olu~an vadenin DiBS stokunun biiyiimesi ile paralel bir bi9imde arttzgma
i~aret etmektedir.

134,6
(16,6)

halinde elde edebilecegi yarar smzrlandmlnu~ olacaktzr. Nitekim Tiirkiy~ ·de

"

85,8

(3,4)

zararlara katlanmasma yo! a9acaktzr. Tiirkiye omeginde bu tiir bir 91k1~ spot faiz
oranlarmm luzh yiikselmesi nedeniyle DiBS stokunu elinde bulunduran bankalann

214

(8,8)

yatmmczlann DiBS piyasasmdan 91kmaya 9ah~malan beklemnelidir. Ancak bu tiir
,. . . 1

78,9
(7,5)

dola~zmdaki para tutanm arttmp enflasyon yaratarak DiBS stokunun kamu biit9esi
iizerindeki yliktinli hafifletme yoluna gidebilir. Bu dununda finansal piyasalardaki

241

(7,8)

a~tzktan sonra yatmmczlann kamunun davram~ bi9imini

degi~tirebilecegi beklentisine girdiklerini i~aret etmektedir. Buna gore kamu

52,9

ihale interbank gecelik
faiz or am (%)
vade

123,1

235

(17,1)
1999

29,6

110,1

487

(9,9)

ABO Dolar
kuru (TL)

68,7

2682

(21,1)

(9,2)

109,6

4188

(35,4)

(16,6)

92,2

6899

(4,9)

(13,2)

87,6

11028

(12,2)

(15,9)

591,8

34795

(156,2)

(55,5)

108,2

46023

(30,8)

(11,5)

115,7

81757

(17,11)

(16,8)

106,9

90951 .

(6,6)

(9,9)

102,1

152305

(10,0)

(18, 7)

111,3

261667

(13,5)

(10,9)

108,9

409818

(7,9)

(13,3)

Kaynak: TCMB/EVDS

Stok artarken vade neden azahmyor?: Azalan.fiyat volalilitesi
31. DiBS stoku bliylirken vadenin de paralel bir bic;imde artzyor olmasuun
anlamzm sorgu1arken, Missale ve Blanchard (1994)'te .getirilen gorii~ii tersinden
94

95
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ahrsak, OiBS vadesinin bir giivenilirlik veya kredibilite degi~keni olarak

33. Tablo 1 1994 krizi sonrasmda bir ba~ka diizenlilige daha i~aret

degerlendirilebilmesi miimkiindiir. Peki, bory stokt1 artarken kamunun kredibilitesi

etmektedir. Oikkat edilirse 1995 y1hndan ba~layarak hem interbank piyasalarmdaki

sonucu

ortalama bile~ik faiz, hem de ABO Oolan'mn yilhk deger arti~I vcya TL 'nin yilhk

ayiklayabihnek iyin Grafik 2 ve Grafik 3 'e bakilabilir. Buna gore interbank faiz

deger kayb1 ihalede ortaya \'Ikan ortalama bile~ik faizlerin altmda kalmaktad1r. Bu

oranlannm ve ABO Oolar kunmun volatilitesi azaldikya kamunun kredibilitesi

fakt6r OiBS stokunun finansmamm kolayla~!Iran etkenlerden biri olarak aki!da

artmakta, vade azalmamaktad1r. Gerek interbank piyasalan ve gerekse de doviz

tutulmahd1r. Likiditeye interbank fonlamas1 veya doviz bozdurmak suretiyle ula~an

neden artmakta veya azalmamaktad1r?

rezervlcri bankalar ayismdan likiditeye

Grafik

ula~mamn,

I 'in getirdigi

bu

operasyonlanm glmll1k olarak

fonlamanm iki temel aracidir. Bir banka OiBS satm almak istediginde gcreken

bankac1hk kesiminde kaynak maliyetleri biiylcce ihale faiz oranlan ile elde
edilecek kazancm altmda ilke olarak tutulabilmi~ gibi g6ri.inmektcdir

satm alma giiciine ya interbank piyasalanndan ya da bilanyosunun aktifindeki doviz
rezervlcrini satarak

ula~abilir.

likiditeye

ula~mamn

maliyetlerinin belirli hale gelmesi demektir.

kolayla~masi,

kaynak

Bu durum banka ayismdan

operasyonlanmn getirisini hesaplayabilme belirliligini gi.indeme getirecektir.
Likiditeye

ula~Jlan

Kamu politikalarmda ve hesaplarmda saydamhk
34. Tiirkiye'de OiBS stokunun boyutlarma kar~m rahathkla piyasalarda

Bu iki piyasada fiyat volatilitesinin azalmas1 her iki

piyasada da banka aylSlndan

piyasalardaki istikrar banka aylSlndan hesap yapabilme

kolayhg1, getiri istikran anlamma gelmektedir.

13

goniillii olarak dondiiriilebilmesinde, kamuya, kamunun

davram~

biyimini

degi~tinneyeceginc ili~kin giiven 6nemli bir rol oynanu~t1r. ihalelere teklif
haz1rlayanlar kamu idarcsinin saydamhg1 sayesinde

piyasa olu~turmakta, fiyat

teklifi haz1rlamakta zorlamnanu~lardir. Yukanda anlatJlan ba~an 6ykiisii kamu
hesaplannda bir saydamhk admu a!Ilmadan, tam tersinc o hesaplan gidcrek

Saydamhk kredibilite kaynagzdu·

kan~t1rarak clde edilebilmi~tir. Bu yeryevede, kamu hcsaplannda saydamhgm da

32. 1996 yi!mm ikinci yansmdan itibaren gerck interbank piyasalarmda

temininin ihaleye haz1rlanacak tekliflerin daha dogm enformasyona dayanmasnu

gereksc de doviz kum piyasalannda saglanan istikrar OiBS stoku biiytidiigii haldc

ve bu yeryevedc daha rekabetyi olmasnu temin edecektir. Zaten mevcut yok fiyat

bankalann ve diger yatmmCilann daha uzun vadelerlc kamuyu finanse ctmesine

ihalesi y6nteminin katJhmcilann enfonnasyon top lama mii~evvigini 6nemli 6lyiidc

arti~mm

artt1rdigi Alkan ( l995)'te de ifade cdilmektedir. Bu yontem ile yap1lan ''ortak deger

arkasmda Hazine ile Merkez Bankas1 arasmdaki uyum vc Merkez Bankasmm

ihalelcri"nde toplanan enforn1asyon kati!nncilann ikincil piyasalar iyin dogru fiyat1

''piyasa istikran"na y6nelik politikalanna duyulan g(iven yatmaktad1r. Mcrkez

bulmalanm desteklemektedir. Bu ihtiyacm kamu tarafmdan miimklin oldugunca

Bankas1 politikalan konusunda yarati!an saydamhk ve bu donemde il' Bory

kar~Ilanmasi,

kamu

politikalanndaki

Oam~ma Kumlu vasitasiyla piyasalarla kumlan diyalog OiBS stokunun hem

saydamhgmda

dahil

cdilmesi

dondiiriilebilmesine yani kriz yikmamasma, hem de vadenin uzamasma yam

kredibilitesini de arttJracaktir.

imkan

saglanu~tir.

Vade uzamasmm

i~aret

kamunun giivenilirliginin artmasma neden

ettigi gorcli kredibilite

olmu~tur.

saydamhga,

kamunun

finansman

kamu

hesaplanndaki

maliyetini

azaltacak,

V. Mali Saydamhk

l'olitikamn hir diger ayagz: TL 'nin yzll!k deger kaybz ve interbank .fi:liz
oranlarmm diizeyi
13

96

Bu politika ilc yaratilan "risk algtlamasmda azalma'' bankactltk kcsiminde risk birikimini

te~vik eden temclmekanizmadtr ve iilkemizde 2000 )'llmda gtindeme get mien bankac1ltk
reforinunun da ana nedenini olu~tunnaktadtr.
97
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35. Tiirkiye'de bor9 yonetiminde saydamhg1,mali saydamhk ana 9er9evesi
i9inde ele almak gerekmektedir. 9 Arahk 1999 tarihinde IMF'ye verilen Niyet
Mektubu'nda istikrar progranunm anahtarnun kamu mali yonetimi oldugu

ili~kin

onemli goziikmektedir.Yukanda belirtilen dort temel ilkeye
diizenlemelere g6z atahm

37.

ve

asgan

15

Kamu mali yonetiminde mevcut kunnnlar arasmda gorev ve

sommluluklann a91k9a belirtilmesi:

saydamhgm saglanmas1 i9in gerekli diizenlemelerin yap1lacagi vurgulanmaktad1r:
kontroliinii

(i) Kamu kesimi, tiim kamu birimlerini kapsayacak bi9imde tanimlanmahdir.

kuvvetlendirmek; biit9e i~lemlerinin saydamhgnu ve giivenilebilirligini artmnak;

Bunun i9in System of National Accounts (1993) veya IMF Manual on

vergi sistemini ve idaresini iyile~tinnek i9in 6nemli degi~iklikler gerekecektir"

Govemement Finance Statistics'deki (1986)

"Bu

anm9la,

biit9e

hazirlanmasmi,

uygulanmasnu

ve

14

(Madde 43).

(ii) Biit9e

Bu baglamda 2000 yi!mda IMF Mali i~ler Boliimii'niin (Fiscal Affairs
Department)
hazirlayacagi

hiikiimetin

talebi

belirtilmektedir.

dogrnltusunda
Bu

rapora

bir mali

yetkili

saydamhk

otoriteler

rapom

biiyiik

faaliyetler arasmda

ger9ekle~tirilerek,

banka

haz1rlanu~ oldugu yonetmelik (1998) ile Kopits ve Craig'in ortak

bu denli durdugu

ili~kin

uygulama

ve

denetim

operasyonlanmn

maliyeti

i~lemleri

a9Iklanmah,

konusunda

kamuoyu

somut ongoriiler yapi!mahd1r.

38. Kamuoyunun kamu hesaplan ve faaliyetleri konusunda bilgilendirihnesi:
(i) Merkezi devlet biit9esi, merkezi yonetimin biit9e d1~1 faaliyetle

gorevler ve sonunluluklann a91k9a belirlenmesi, kamu kesimine ili~kin her tiirlii

konusunda bilgi vennelidir.
(ii) Biit9e kanunlannda gelecek iki yila

uygulama ve raporlama

siire9lerinde saydamhgm saglanmas1, bagimsiz d1~ denetimin saglanmas1d1r. Her
bir dizi diizenleme ongoriilmekte, bir ba~ka deyi~le iiye

saydam

(vi) Vergi diizenlemelerinin yasal dayanag1 olmah, verg1 harcamalanna

g6sterilen dort temel ilkeyi k1saca annnsayalnn. Bunlar kamu mali yonetiminde

bir ilke kapsammda

yarati!mah,

aynn!Ih bilgiler

bilgilendirilmelidir.

mali saydamhgm saglanmas1 i9in yerine getirihnesi gerekli

bilgiye kamuoyunun ula~abilmesi, biit9e haz1rlama,

ortanu

il~kin

denetim sonu9lan kamuoyuna iletilmelidir.

kurtanna

9 ah~malan

(1998) ba~hca b~vum standartnu olu~tunnaktad1r. IMF'nin son y1llarda iizerinde

doyumcu

saglayacak a91k mekanizmalar olu~tumlmahdir.

(v) Merkez Bankas1 ve kamu bankalanmn yan mali

noktada

36. Mali saydamhgm belirlenmesinde yukanda gondenne yapi!an JMF'nin

ili~kin

(iv) Mali yonetim i9in a91k bir yasal ve idari bir 9er9eve 9izilmelidir.

beklentisi vard1r. Bu

bulundugunun irdelenmesi gerekmektedir.

e~giidiimii

tart1~ma

finansal piyasalardaki konumunu gii9lendirecegi, diger yandan da bu alanda

mali saydamhk a9Ismdan Tiirkiye'nin hangi

faaliyetlerin nedenleri ve boyutlanna

(iii) Biit9e yasas1 taslagmda hedefler ve onceliklere

onem

verihneli,

nedenle oncelikle

dikkate ahnmahd1r.

a91klamalar yapi!mahd1r. Bu baglamda biit9e kapsanundaki faaliyetler ile biit9e d1~1

vennektedir; raporun bir yandan d1~ kredi!Orleri olumlu etkileyecegi ve Tiirkiye 'nin
ger9ekle~tirilecek diger reformlarm temelini olu~turacag1

d1~1

yakl~1mlar

biit9e Merkez Bankas1 ve kamu mali

ili~kin

ongoriiler de yer almah ve

kumlu~lann

hesaplanm da kapsayacak

bi9imde konsolide edilmelidir.
(iv) Merkezi idare bor9lanmaya ili~kin verileri alt1 ayhk bir gecikmeyi

iilkelere onerilmektedir. Dolayisiyla g6niill(i olarak bu diizenlemelerin yap 1lmas1
veya kurallara uyulmas1 soz konusudur. Bununla birlikte geli~mekte olan iiye

~niayacak

bi9imde her y1l yayimlamahdir.

iilkelerin mali saydamhga ula~mak i9in yapmalan gereken asgari diizenlemeler
Kopits ve Craig (1998); Y. Giirsoy Htircan (1999), Ek:2.; Y.Hiircan, E.KIZllta~ ve
H.H.Yilmaz (1999),Tiirkiye Mali Saydamhk Standartlanmn Ncrcsinde, teksir, (Arahk).
99
15

14

T.C. Ba~bakanhk Hazine Miiste~arhgi (2000), s. XVI.
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(v) Mali raporlar bir bilanvo ~cklinde yaym1lamnah ve yayun tarih
6nceden saptanmah ve kamuoyuna duyumlmahdtr.

ili~kin

(iii) Kamu hesaplarma

siireli denetim

raporlanm kamuoyuna vc

yasama organum ileten ulusal bir denetlemc kununu olmah, mali istatistiklerin

39. Biitve haztrlama, uygulama ve raporlama siirevleri:

saghkhhgt da bagtmstz bir ulusal istatistik kummu ile garanti altum almmahdtr.

(i) Biitve metni ile birlikte hlikiimetin maliye politikasmdaki hedef ve
6ncelikleri ile gene! ekonomik ve mali dununun 6zetine

GOwn Sak. Simm.SOnnh!Z. XV. Tlirkiw t\.falive Sempozyunm. 15-17 rvlavts 2000. Antalva

ili~kin

ek raporlar

yayunlanmaltdtr.

40. Yukanda 6zetlenen diizenlemeler ve kurallar mali saydamhga

ula~thnast

ivin gerekli goriilmektedir. Tiirkiye mali saydamhgm neresindedir somsuna somut
yam! verilebilmesi ivin bu kurallara ne derece uy>tlup U)'lllmadtgmm smanmast

(ii) Biitve tutarh bir makroekonomik verveve ile baglantth olarak

gerekli g6zlikmektedir. Oziinde demokrasinin sistem olarak i~lemesinde 6nemli

haztrlanmah ve biitvenin haztrlanmasmda kullamlan temel rakamsal varsaytmlar da

aksakhklar ve eksikliklerin

yaytmlamnahdtr.

ba~mda

(iii) Blitvenin uygulanacagt ytla

ili~kin

muhtemel mali riskier dikkate

almarak hesaplmunah ve yaytmlanmahdtr.

va~m1dtgt,

demokratik sistemin temel niteliklerin

gel en saydamhgm heniiz saglanamadtgt Tiirkiye 'de · mali saydamhga

ula~tlmast

~a~uttct

olacakttr! Mali saydamhga

boliimiiniin yerine getirildigi goriilse de, bir yok

ili~kin

ko~ula

asgari

ko~ullann

. bir

uyulmadtgt saptanmaktadtr.

(iv) Merkezi hiikiimetin faaliyetleri gelir, gider ve finansman temelinde

Ostelik IMF'nin haztrladtgt mali saydamhga ili~kin yonetmelikteki zonmlu

gayrisafi olarak raporlanmah; harcamalar ekonomik, fonksiyonel ve idari

tutulmayan

olmak iizere suuflm1dmlmahdtr.

ilginv olan nokta da Once Yakm izleme Anla~mast'nda ve IMF heyetinin periyodik

(v) Biitve metni ile birlikte muhasebe stm1dartlanna ili~kin bir dokiiman da

denetleme ziyaretleri sonucunda yayunlanan sonuv bildirgelerinde ve ardmdan da

yayunlanmahdtr.

ko~ullar

dikkate ahmnca Tiirkiye'nin perfon11anst daha da

Stand-by Anla~mast ile

dii~mektedir.

T.C. hiikiimetlerinin geryekle~tirmeyi taahhiit ettigi

(vi) Kamu kesimi gene! dengesi yaytmlmlmahdtr.

"yaptsal reform"lar baglanunda mali saydamhgm glindeme getirilmi~ olmastdtr. Bu

(vii) Merkezi yonetimin rapor yaytmtmn zamam ve stkhgt "IMF Veri

nedenle esas olarak Niyet Mektubu 'nda vurgulanan yaptsal reformlann anlamt ve

Yaytmlama Stm1dartlan" ile uyumlu ohnahdtr.

nilmi hedefleri, salt mali degil iktisadi ve sosyal boy>1tlan ve hedefleri dikkate

(viii) TUm kamusal faaliyetlcri kapsayacak ~ekilde diizenlenen sonuv

ahnarak irdelendiginde mali saydamhk konusunda ilginv boyutlar yakalanabilir.

hesaplan bagunsm denetviler tarafmdan denetlenmeli ve denetim sonuvlan mali

Ancak daha once vurgulandtgt iizere saydamhk kliresel diinya dlizenine

ytlm son bulmasmdm1 en ge9 bir ytl sonra avtklanmahdtr.

entegrasyon ivin gerekli goriilse de, diyalektigin geregi demokratik aythmlan· da

40. Denetim ve veri yaytmlanmasmda bagtmstzhk:

saglayacakttr. Bu saptamalarm

(i) Makroekonomik 6ng6riilerin haztrlamnasmda kullamlm1 yontemler

bazt ozelliklerinin irdelenmesi mali saydamhk avtsmdan bulunulan noktanm

Kamuya aytk olacagt gibi 6ng6riiler bagunstz denetviler tarafmdan
incelenmelidir.

t~tgmda

Tiirk mali sisteminin 6nemli g6rdiigiimiiz

aydmla!llmasma katktda bulunacakttr.
•Kamu kesiminde ver alan tiim kumlu~ ve kununlann birbirleri arasmdaki

(ii) Denetim stm1dartlan uluslararast standartlarla uyumlu olmahdtr.

nakit akunlanmn kayda gevirilmesiyle haztrlanacak bir konsolide kamu biitvesi
olu~tumlmanu~llr.
ula~tlmasmda

100

Bu tiir kapsamh bir biitvenin haztrlanmast mali saydamhga

onemli bir adumn a!llmast m1lamma gelecektir. Oysa kmnu
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d1~ma ta~num~.

kadar sakmcah sonuvlar doguran bir uygulamay1 ba~latnu~tir.ikraz anla~malannda

biitvenin genellik ve birlik ilkesi bozuldugu olviide, kamu faaliyetlerinin

yer alan hiikiimlerle, Diinya Bankas1 proje kredileriy1e ilgili ar!la~manm

makroekonomik etkilerini degerlendirme ve denetleme olanag1 giderek ortadan

uygulanmas1 i9in, ikraz anla~nuilannda belirlenen kredi kullamcisi kumm veya

kaldmlmi~tir.

kumlu~ biinyesinde Proje Uygulama Birimi (PUB) (veya Proje Koordinasyon

gelirleriyle finanse edilen faaliyetlerden bir boliimii de gene! biit9e

1993 y!lmda biit9e kanununa konulan bir hiikiimle fonlann bii boliimiiniin
biit9eye almmas1 siireci

ba~latJhm~.

degerlendirmelerine gore fonlar

biitvele~tirilmemi~,

ba~lanm1~

i9erisinde gosterilmeye

biit9e k1smen '·fonla~tmhm~ur"

ancak Oguz Oyan ve Aziz Konukman 'm
bi9imsel olarak fonlar biit9e

ve "yasalarla tahsisli"gelirlerine el konularak,

yetkili fakat yasal olarak sommsuz birimlerdir. ikraz anla~malan PUB'lar
tarafmdan uygulanmakta, PUB

persone1inin kararlan

sonucunda dogacak

anla~mazhklann \'OZiimii i9in uluslar aras1 tahkim hiikiimlerinin uygulanmasmda

Diinya Bankasi standart sozle~me1eri ge9erli k!lmmaktad1r. PUB tarafmdan yap1lan

16

IMF'ye verilen 9Arahk 1999 tarihli Niyet Mektubu'nda ise toplam 61 biit9e

satm alma i~lemlerinde Diinya Bankas1 tarafmdan belirlenen usullerin kullamlmasi

fonundan 20'sinin 2000 y1hmn Subat ayma, 25'inin Agustos ayma, kalammn ise

zomnludur. Bu projeler 1050 say1h kanun, Devlet ihale Kanunu, Say1~tay Kanunu

d1~1

gibi kamu mali sisteminin onemli kanunlanndan muaf tutulmaktad1r. Bu nedenle

ama9lan ile aym dogmltuda

yurt ivinden ahnabilecek mallar ve hizmetler uluslar aras1 piyasalardan yiiksek

belirlemek amac1yla 2000 y1h Mart ay1 sonuna kadar gozden

fiyatla satm ahnabihnektedir. Soz konusu projelerden kaynaklanan harcama1ann

2001 y!luun Haziran ayma kadar kapatilacagi belirtihnektedir. Ancak biitc;ie
fonlara

ili~kin

vah~mayanlan

olarak "fualiyet alanlan ilk

geyirilecegi" vurgulanmaktad1r.

kumlu~

Mektupta " ... yap!lan

vah~mayi

baz alarak IMF

biiyiik boliimii devlet harcamalan arasmda goriilmemektedir. Geri odenen kredilere

anla~maya

ili~kin faiz odemelerinin bir boliimii biit9eye kaydedilmekte, anapara, baz1 faiz

fonlann 2000 y1h Haziran ayma kadar ortadan

odemeleri ve kredi masraf odemeleri bazine biinyesinden odeme olarak kayda

kaldmlmasi iiciincii gozden gecinne icin yamsal kriter (stmctural benchmark)

ge9mektedir. PUB'lann faaliyetleri ikraz anla~malarma koyulan hiikiimler uyannca

te~kil

d1~1

Hazine kontrolorleri veya bagimsiz denetyiler tarafmdan, kredilerin ikraz

fonlar konusunda ihtiyath bir iislup benimsenmekle birlikte baz1 fonlarm tasfiye

anla~malanna uygun olarak kullanihp kullam1madigi yoniinden denetlenmekte,

uzmanlan ile kaldmlmasi gereken biit9e d1~1 fonlann listesi iizerinde bir
d1~1

vanlacakt1r. Bu biit9e

,,

Birimi) olu~tumlmasim zomnlu tutmaktad1r. Hukuki statiileri belirsiz o1an PUB'lar

edecektir" (Madde 44)

olasihgi ve biit9e i9i ve

d1~1

~eklinde

bir degerlendirme yap1hnaktadir. Biit9e

yeni fonlann kumlmayacag1 konusundaki vurgulama,

en azmdan merkezi biit9enin kapsamm1

geni~letme

yolunda at!lacak bir ad1m

getirilmemektedir. Bir soylem olarak mali saydamhgm gerekliligi INF ve Diinya
Bankas1 tarafmdan giindeme getirilmi~ olmasma kar~m,

olarak degerlendirilebilir.
IMF ve Diinya Bankas1 tarafmdan fonlann tasfiyesi ongoriiliirken, bizzat
Diinya Bankas1 Hazine

kamu adma denetim yap!lmamakta, verimlilik ve etkinlik denetimi yerine

Miiste~arhgi

ile yapt1g1 ikraz

anla~malanna

koydugu baz1

hiikiimlerle, ad1 fon olmamakla birlikte kamu mali sistemi aylSlndan en az fonlar

"goreli" veya "dnmna

gore" saydamhgm soz konusu oldugu 9iinkii bu uygulamamn kamu mali sisteminin
saydamhga yonelmesinde engel olu~turdugu gozlenmektedir.
• Tiirk Kamu Mali YapiSI saydamhg1 engelleyici ozellikler t~Imaktadir.
Dag1mk yap1l~ma, 90k ba~hhk, karar alma giivliigii, enformasyon ak1~mda

16

A. Konukman, 0. Oyan (1998), "1998 Biit9esinin Mali, iktisadi ve Huknki A91Iardan
Analizi", El<onomide Durum, Bahar, s. 13-68.
T.Harb-i~ Sendikas1 Ara~tmna Biirosu (1997), 1998 Mali Y1h Biit~e Kanunu

Tasans•'mn

Ele~tirisi, Ankara~

Arahk.
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!Ikamkhk, e~giidiim giis:liigii, gorev ve yetki ile sorumluluk dag1tmunda at 1 ~ma ve

bo~luklar gibi ozellikler mali saydamhg1 engelleyici ogelerdir.
17

9

d1~mda yer almas1 mali disiplinin bozuhnasma ve mali saydamhktan
uzakla~Ilmasma neden olmaktad1r.

(% 63.2;% 46.9).

• Biits:e hazJrlama, uygulama ve raporlama siires:lerinde as:1khk (% 57.6; %
47.5).
• Denetim ve veri yayJmlanmasmda bagimsizhk (% 61.8;% 58.3).
Gene! degerlendirmeye gore ilk puanlama sisteminde mali saydamhgm %

• Nakit ch~1 bors:lanmalann da biityede yasal dayanaklan mevcuttur. Bu

59.7, ikinci puanlama sisteminde ise % 48.9 oramnda

baglamda kraz tahvilleri, gorev zaran kar~Ihgi olan ozel tertip devlet tahvilleri ve

ula~I!maktad1r.

tahkim kanunu uyannca ihras: edilen kag1tlann yo! aytigi bors:lanmalar transfer

VI.

harcanmlan olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bu i~lemlerin de merkezi biits:.ede

42.

yer almamas1 mali saydamhgm aleyhine olnmktad1r.

Sonu~

gers:ekle~tigi

. sonucuna

Yerine

Uluslararas1 . sermaye

hareketleri

i9 tasarruf havuzuna

yurtd1~1

geli~menin

bir dizi

tasarmflarm da katilmasmi temin etmektedir. Ancak aym

• Aynca kullanilan muhasebe sistemindeki aksakhklar, yay1mlanan verilerin

olumsuz iktisadi etkisi de bulunnmktad1r. l990'h y1llardaki doviz krizleri sermaye

yeterlilik diizeyi ve kamu mali sistemi s:ers:evesinde yapdan i~lemlere ili~kin olarak

hareketlerinin istikrar bozucu olumsuz etkilerinin giderilmesinde ahnmas1 gereken

kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi, yeterli

tedbirlerle bir dizi 9ah~mamn ba~latihnasma neden olmu~tur. Kamu mali

ve

kapsamh denetimin

gers:ekle~tirilememesi, mali riskleri is:eren yaymlann eksikligi mali saydamhg1
engelleyici ogelerdir.

yonetiminde ve kamu hesaplannda saydamhk da bunlardan bir tanesidir.
43. Yapilmaya

s:ah~Ilan

yatmmCilann dogru kararlar vem1esini temin etmek

41. Mali saydamhk konusunda bir grup ara~l!rmacuun yapl!g1 anket
s:ah~masmda kullanchklan iki farkh puanlama sistemi yukandaki ·yarg1y1

hazirlanmasidir.

dogrulamaktadir.Soz konusu ilkelerin her iki puanlama sistemine gore Tiirkiye'de

kaynaklanabilecek kriz ihtimalini azaltirken, ekonominin

gers:ekle~me oranlan a~ag1da belirtildigi gibidir

kalmasmdan veya iktisadi politika kararlarmdan kaynaklanabilecek bir kriz

18 :

• Kamu mali sisteminde mevcut kurumlar arasmda gorev ve yetkil~rin ayikya
belirtilmesi (% 56.3; % 43.0).

Iym gerekli yeterli enformasyonu onlara saglamak is:in gereken altyapmm

B. Ozdemir (199~), TUrk Kamu mali Yone!iminin Yeniden Ya,ulandll"llmas1,

~ayunlanmmm~ Yiiksek L!sans Tez1, Ankara Univ., Sosyal Bilimler Enstitiisii, Nisan, s.49-

Hiircan, KIZllta~, Y!lmaz (1999).
Birinci yontemde U.9 _sey~nekli sorulann sayJsalla~tmlmasmda ilk seyenek 3 .3 3, ikinci
se9e_nek 6.66 ve. Uyuncu seyenek 10 puan (tam puan) verilerek degerlendirilmi~tir
Ikmc~ yontemde ii9 seyenekli sorularm sayisalla~tmlmasmda, ilgili se9eneklere gar~
siraSiyla 0, 5 ve 10 puan verilmi~tir.
Ar~tmcdar dart seye~ekli sondar i9in de aynca 0, 3.33, 6.66 ve 10 puan iizerinden bir
hesaplmnaya glll!klenru belirtmektedirler.
104
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Bu

tiir

bir tedbir

kendi

kendini

besleyen

paniklerden

d1~sal ~oklara

maruz

ihtimalini ortadan kaldJrmamaktadir. Onerilen tedbirin s1mrhhgmm altmm
s:izilmesi siirecin yonetimi as:Ismdan onem ta~Imaktadir.
44.

17
.

May1s 2000. Antalya

• Kamuoyunun kamu hesaplan ve faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi

• Hazine garantili bors: odemeleri Biits>e kanunu ile diizenlenmesine kar~m
merkezi biits:e harcamalan is:inde goziikmemektedir. Bu tiir odemelerin biits:e

15~17

Tiirkiye'de

ges:tigimiz

donemde

kamu

hesaplannda

saydamhk

saglanmadan salt bors: yonetiminde saglanan saydamhk ve piyasa aktorleri ile
diyalog sayesinde siirdiiriilmesi son derece zor olan DiBS stokunun fina11smam
saglanabilmi~tir. Oniimiizdeki donemde idarede saglanan saydamhga hesaplarda

saglanan saydamhgm da eklenmesi Hazine'nin bors: yonetimini onemli ols:iide

kolayla~!Irabilecektir. .Ancak sermaye hareketlerinin serbest oldugu bir ortamda
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i~eride gereken tedbirlerin ahmyor olmasmm ekonomiyi d 1 ~sal ~oklardan
komyamayacagi da dikkate alnunahd1r
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TARTISMALAR
BASKAN: Ben de te~ekkiir ediyonnn.
BiR

KATILIMCI:

Konu~malardan ~oyle

~ey

bir

one 91kt1.

boliimiine ge9ecegiz.

konu~mac1lara

Saym

tc~ekkiir

ediyorum.

ortaya 91kt1. Dogrusu boyle algilanmasma gonliim
~effafhk

raz1 olmuyor. Mescla IMFnin
kazand1,

Tarti~ma

Simdi,

Uiziigiinden hareketle

~effafhkla

kamu

mali

yap1landmhnasi, mali yonetimin iyi yonetilmesi i9i9e
sistemine, s1rf tahakkuk bazh muhasebeye

~effafhk

~effafhk

yonetiminin

~eyler.

vurgu

yeniden

Yani biz muhasebc

olsun diye ge9meyccegiz.

Tahakkuk bazh muhasebeyi, kamu yonetimini daha iyi yonetmck i9in bir ara9
oldugu i9in yapacag1z. Biit9edeki
degil, bu

par9alannu~hk

par~lannu~hg1

s1rf

~effafhk

i9inde sistem yonetilemiyor diye

~ey

cngelleniyor diye

yapaeag1z. Bir

konuya da ben dogrusu iiziildiim. IMF diye 90k listiine bas1hyor, baz1
IMF'nin icad1 da degil, insanhgm evrensel miras1. IMF'nin 9izdigi

~ey

ba~ka
~eyler

9er9cve.

Sozgelimi, country financial accountability assessment var. Diinya Bankas1'nm
yapt1g1

~ey.

IMF'nin

~cffafhk

tiizligiiyle aymd1r. Denetim standartlan !MF'nin

denetim i9in ongordiigii ilkelerle paraleldir. Ortak Pazara entegrasyon siirccini
ya~ayan

iilkelerin kendilerini bu entegrasyon siirecine haz1rlamalanna donlik

9ah~malan

iMF'nin tiiziigiiyle paraleldir. Bizim Vlll. 5 Y1lhk Plan baglanunda,

kamu mali yonetiminin yenidcn yap1landmlmas1 vc

~effafhk

9ah~malannda

tiiziigliylc

vurgulad1gnmz

Dolayisiyla, baz1
dii~iinmemek

~eyleri

gerekir, diye

BASKAN:

~ey

bir9ok

!MF'nin

de IMF'nin dikte ettigi, buldugu
dii~iiniiyonnn.

Tc~ekkiir

ozel ihtisas
paraleldir.

~eyler

olarak

Sayg1lannu sunuyorum.

ederim. Bunu bir katk1 olarak kabul cdiyomz. Buyurun

Saym Cans1zlar.

DOGAN CANSIZLAR: Te~ekkiir ederim saym Ba~kan. Ben Saym Fevzi
Devrim Hocanuzm a91klamalanyla ilgili bir ilavcdc bulunmak istiyorum. Simdi,
a91h~ konu~mas1

110

yap1hrken bizim belirttigimiz husus, sadcce bu sempozyumun

konusu itibariyle simrh kald1gmdan dolay1d1r. Bu sempozyumun konusu bilindigi
111
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gibi 'Turk Kamu Mali Yonetiminin Yeniden Yapilandmlmasi vc Bu Yap!lanmada

blityenin esnekligi kalmanu~ltr. Blili'C arttk Maliye politikast aract olmaktan

Perfonnans Yonetimi ve Dcnetiminin Ycri"dir. Simdi, performans yonetimi vc

\'Ikmt~ltr. Onlar da tabi tartt~Ilacak. Ancak dcdigimiz gibi, biz bu scmpozyumun

olu~turdugu

konusuyla smtrh kalarak pcrfonnans yonetimi, pcrformans blilyc uygulamalan

dcnctimi dcyince aklmuza kamu kaynaklannm biiyiik bir bollimliniin
biitye vc bunun dcnctimi gchncktcdir. Dolay•s•yla 1973 y1hnda
blityc uygulamasmm uygulamada 90k
oldugu bclirtmeye

yah~tnn,

ba~anh

ba~latdan

oldugu soylcncmcz.

program
Ba~ans1z

art1, bununla ilgili olarak son y!llarda giindeme gclcn

lizerinde durduk. Te~ekklir ediyornm cfendim.

BASKAN: Ben de te~ekklir ediyorum. Buyurun Konukman.
AZiZ KONUKMAN: Gazi Oniversitesi, iktisat Bollimli. Saym Escr

kamu mali yonetimindc

Karaka~·m sundugu tcbliglc aym\'Crycvede geycnlcrdc TESEV'in bir yaym• vtkt1.

hususlann elc almarak irdelenmesi gerektigi iizcrindc durdum. Yoksa bclirtildigi

lMF iyi Uygulamalar Tiiz[iglindcn harcketle bir ankct olu~turmu~ ·vc bu ankctc

gibi, tabi ki dcvletin bir defa, fonksiyonlanmn ycnidcn tammlanmasmdan

gore Tlirkiyc'dcki

ba~lamak

gerekir. Eger kamu yonetimi ya da ckonomi yonetimi ya da devlctin

standartlann neresindc diye bir 9ah~ma vc bu valt~ma sonuvlanmt~. <;:ok glizcl bir

ycniden yapilanmasi sozkonusu isc ozel kesim de yapmasi gcrekir. kamu kesimi

vah~ma. Tlirkiyc'dcki uygulamalar gostcriyor ki, bu standartlann inamlmaz

yapmas1 laznn, gorcv tammlannm 90k iyi olmas1 laz1m. Bu yapildiktan sonra

dereccdc gerisindc oldugu ortaya ytktyor. Yani Saym Karaka~·m da gozlcmlcrini

ycniba~tan

perfonnans yonetimi ve denctimi ilc ilgili

ba~mdan

neredcdir,

yani

Ttirkiyc

lMF'nin

beklcdigi

uygulanmast laz1m. Yoksa. S(J'Ii

dogrulayan bir sonuy. Simdi beni rahatstz eden, bu yalt~manm bir bulgusu ilc Saym

itibaren oldugu gibi sadecc para politikastyla yonctilmc

Gliven Sak · 111 sunu~u arasmdaki yeli~kiyi dikkatinizc sunmak istiyorum vc Saym

ckonomi politikalannm uyumlu bir
y!llanndan

uygulama

~ekilde

Nitckim, bu sonu9lar

Sak'm yonnnunu istiyorum. Orada ba~anstzhgm nedcnleri stralamrkcn ~oylc bir

da, bu ckonomideki gostcrgelerdc bunu 90k iyi ifadc ctmcktcdir. Bcnim kanaatime

~ey var: inamlmaz bir ~ckildc kamu idaresinin \'C~itli birimlcri arasmda

gore, maliye vc para politikast ki, ckonomi politikasmm iki ayagtdtr. birliktc.

uyumsuzluk vc

mii~tcrckcn,

kullamhyor. Son donemde yapJlmi~ bir yah~ma oldugu ivin vah~manm yazarlanna

anlanunda bir ckonomi politikas1yla ba~anya

ula~tlamanu~tir.

ahcnk i9crisinde uygulanmahd1r.

Digcr taraftan kamu mali yonctimi

paryalanml~

bir vaziycttcdir. Bir tarafta

9 at 1 ~malardan

soz ediyor. Evct sorumsuzluk, aym, bu tabir de

sordum: bu hangi donemlcri kaps1yor, son 96, 97, 9S'i kapstyor. Kaldt ki,

bunlann bir ~ckildc

Sayt~tay'm kosin hesap kanun tasanm dcgcrlcndirdigi, ozclliklc bu bazine

gozdcn geyirilmesi gerekir. Aynca kamu kaynaklarnun bliylik bir boltimiinli i9ine

i~lcmlerini dcgerlendirdigi yah~malan var. orada son dcrccc ciddi kritiklcr var.

alan blityenin kapsanu da 90k darahm~l!r.Bir yandan vak1flar. bir yandan fonlar, bir

Hazinc'ye, yani bu uyumsuzluga. Tlirkiyc Cumhuriycti son lil' yJld1r d1~ borylanm

yandan demekler, bir yandan doner sermayelcr, arl!. 1986 ytltndan itibarcn ana

bilmedcn kesin hesaplanm kanunla~tmyor. Boyle· bir kcpazclik daha ilk dcfa bclki

paralann blityc d1~ma ytkanlmast vc bor9 yonetim ile ilgili

kar~nmza ytkiyor. Son liv y1ldtr d1~ borcunu bilmcycn bir Tlirkiyc Cumhuriycti

Hazinc, digcr tarafta OPT, Maliyc, Dcvlct Personal

bir

~ckildc

yap!lanuyor olmast, ckonominin
saglanu~l!r,

~u

Ba~kanltgt,

i~lcmlcrin

90k iyi, ctkin

anda iyinde bulundugu dunnna

olmu~tur.

Devlcti varve bunu da Sayt~tay, raporlannda ayikya ifadc ctmi~.

Blitlin bunlann irdclcnmcsi

Simdi bu geli~mclcr birlikte dcgcrlendirildigindc, Saym Sak. bilmiyorum

gcrckir. Bir dcfa harcamalarla ilgili, personcl digcr carilerin 2/3 'llik bollimliniin

hangi doncmi, belki ayrmttsmi ka(:Irdtgtmtz bir donem olabilir. bilcmiyorum, bu

glivenlik harcamalanna gittigi, artt, faizin cpcy yliksck oranlarda blitycnin bliylik

bir. ikincisi, krizi onleyebilmek ya da krizin olmanmsmt saglayabilmck ba~anmn

gclmcsinde biiylik katkt

faktor

bir bolumiinii gotlirdtigti, transfcrlcrin btiytik b0)1Itlara
112

ula~ttgi

bir ortamda

bir ~eyi midir, yani hep boyle krizi onleyecek politikalan takip ctmck mi vok ba~an
113
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omcgidir ya da krizsiz bir ekonomide ve daha geli~mcci, ekonominin daha

4,5 milyar dolarhk duzcyde kalan

canlanabilecegi kalkmmac1 bir rotaya oturmas1 m1 daha dnemlidir? Bunlan bir

onumiizdeki yillarda 10 milyar yapacak misimz? Yaparsamz ne pahasma olacak vc

mukayese yaparsak o zaman ba~any1 daha iyi dcgerlcndiririz gibi gcliyor,

ondan sonra ne olacak? <;:unku ondan sonra ne olacak sorusu 90k oncmli,

Te~ekkor

saydamhk yetmiyor. iv ~oklara dayamkhhk ayiS!ndan da yetmiyor, Yelse dahi nc

cdcrim.

ozelle~tinneyi

bir kenara birakiyorum. 7.5'u

pahasma yetiyor sorusuna bakmam1z lazun. Ne pahas1
BA~KAN: Tc~ekkiir ederim. Saym Oyan, buyurun. Liittcn konu~macilar

kendi adlaruu da verirlerse. ilk konu~macmm kay1tlan ayismdan da onemli,

OGUZ OYAN : Te~ekkOr ederim Saym Ba~kan,

Bakm1z, herkes samyor

ki ya da baz!lan samyor ki; biz bu Hy y1h iyi atlatmak, buna 90k harfiycn uyarsak,
ill' y!l sonra d1~ ~oklar d1~mda artik hivbir sonmumuz kahnayacak. Boyle bir ~cy

yok. Bakm, bize verilen yCrveve

~udur:

Biitiin sosyal alanlardan

vekilmi~

bir devlet.

program

bunun ivinde sosyal giivenligin ozelle~tirme de dahil. % 4(J'I tanmda vah~an bir

diizcnlcyicileri, tart1~ma ivin yanm saat yetcrli gozOkmiiyor, helc bir de kayma

iilkede tarnm terk ediyor .kaderine, % 5 ile % 3 tanmsal niifusu olan iilkcler bunu

olunca, tarti~mayi da biraz k1sa tutahm deyince toplanmanuzm anlanu azahyor,

terk etmiyor, Turkiye bunu terk ediyor. Boyle bir

Bunu 45 dakikadan az, galiba dO~Onmemeliyiz, hcle ilk toplant1da herkes kurdunu

sosyal, politik s:alkantilan bir tarafa birakiyonnn. Biitiin diger bu alanlardan

doki~yor. Belki ilk toplantmm bir saatten a~ag1 olmamas1 gerekir diyc bir

vckiliyor. Peki ne olacak, iiv sene sonra biz neyle

temenniden ba~layayun.

soyleycyim. ·Ov y!l sonra Tiirkiyc 'nin kar~I kar~1ya kalacag1 tabla ~udur: D1~ bon;

Aslmda belki ilk

1·';:

belirtmem gereken ~ey ~u: . Bundan sonraki

~u:

Efcndim, burada saym Karaka~ ke~kc bu sundugu mctni bizc bir ck olarak

ve iv bor9,

ozelle~tirmc d1~

~ey

olamaz. Bunun doguracag1

kar~Ila~acagiz?

Balon, ben size

bars: kabiliyetini siirdiiren bir iilkc, ancak bu yd. sadccc

sunsayd1, biraz daha cle~tirel bir yakla~un gosterseydi diye bir sitemim olacak.

2000 y1hnda 25 milyar dolar ana servisi yapan, yani ihracat gelirine yakm bir

<;:onkO biz bu ttir belgelere ashnda kcndi deneyimimizi bir miktar sorgulayarak vc

borv odemesi olan iilkenin, muhtemelen iiv y!l sonra iv borlann d1~ borvlara

bu tiir belgelerin de amacuu biraz daha sorgulayarak girmeliyiz diye dO~iiniiyorum.

donii~iimiiniin

Onu Saym Sonmez yapmaya vah~ti biiytik olvOde. ~imdi Saym Demir bize birvok

iilke olacakl!r ve siirekli olarak Tiirkiyc 'de kamu maliyesi saydamhg1 ivindc

~ey soyledi. Yani burada herhalde sabaha kadar tarti~Inz onun Ozcrindc ama. bir

birincil fazla yaratmaya, yani faiz

tanesini soyleyeyim. Ozellqtinneyi isteyenler de istemcyenler de sosyal dcvlct

egitiminden, saghgmdan, her

ivin. Ben dogrusu bunu 90k anlayabilmi~ degilim. Sundan anlayanuyonun: bugOn

devam edecektir.· Bu, 90k temel meseledir. Yani bun dan sonra art1k bu program

Tiirkiye 'deki dzelle~tirme tamamen bir borv takasma donmu~tiir. BugOn biitycnizin

~unu

a91k vennesinin tek ncdeni faiz harcamaland1r ve ozelle~tirme yapmanm da a~ag 1

iilkeler hadi bir kere

yukan tek nedeni ~u s1rada bOtyeye yama yapmak olarak ortaya yikmaktad1r vc
Tiirkiye Latin Amerika tarzi bir bory takasma girmi~tir, Bunun hangi sosyal

iilke olacaksnuz. Bize veri! en ~ey budur ve tabi bu fatura ...

dcvletle ili~kisi vard1r? Bunu anlamak 90k zor, Sunu da soylcyeyim: bu yd 7 milyar

konusunda, burada 10 kiisur yildir, belki 15 yildir konu~uyomz. Ben 89 Maliyeciler

dolarhk bir ozelle~tirme yapsamz ve hepsini aktarsamz bile ki. mOmkiin degil. 25

Sempozyumunu, bu

milyar dolarhk bii.tye ayigmiz var, sadecc 2000 y1h ivin. i~te son 15 y!lda yaptigm 1z

salonlarda hat1rhyorum ve oldu. Bu y!lm ilk Hy aymda faizler vergilerin liimiinii

114

!!5

getirdigi yiikle 35 milyar dolarhk yilhk faturalarla

d1~1

kar~Ila~acak

fedakarhk yapan bir iilke olarak yoluna

soyliiyor: Bundan sonra unutun, sosyal devlet yok, sizin neyinize. 0,

Bir

~ey

bir

fazla yaratmaya zorlannu~, dolayiSiyla biitiin

~eyinden

geymi~ler

d1~

geli~mi~

o yoldan. Siz o yoldan gidemezsiniz, siz 5. simf

daha soyleyeyim, patoloj ik bir dunnn var devletin saydamhg1

gidi~le

vergilerimiz faizleri Odemeye yetmeyecek dedigimi

~u
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gotlirdli ve yine de yctmedi, odenemedi. Simdi bu tablo aslmda, yani kamu

somyorum ve o kurullarda da gorev aldnn,

kesimindeki ~cffafl1k meselesi, fonlardan ba~lay1p talep cdildi, bizlcr bunu talep

soylliyomm Hazine'de, bu ic; Bore; Dam~ma Kurulu. Diyorum ki ben: Gliven. sen

ettik. Ama biz soyleyince bu c;ok oncmli gozlikmliyor. Bu patolojik bir durum.

bana 100 Lira bore; ver, masaya otiiruyomz,

Simdi IMF soyleyince, sadece bizim c;Ikarlanmizi

dli~linliyor

gorli~mek

gorli~lerimi almanu~lardi,

partiler dahi
i~in yanh~

istediler, bcni

gorli~tlim,

tanm

blitlin yliklimllillikler ortada, blitlin kartlan ac;1k, ama bore; vcrcnlcrin finans

gonderen siyasi

sisteminin hie; bir karti ac;1k degil. 0 sistemin ic;inde gorev aldm1 uzun slirc, gayet

ama onlar aldilar. Ben onlara bu yapt1klan

kumllara memur tayin ctmeyi planlayacak kadar,

sen mi tayin edcrsin. ben mi

tayin ederim. Hazine 'nin blitlin kartlan ortada: blitlin bilanc;olan, blitlin odcmelcri.

Tari~ 'e

oldugu da anlattm1. Ama ortada c;ok net bir

~artlan

bulundugum ic;in

da ondan soylliyordur

gibi bir noktaya geliyomz. Ben Dlinya Bankas1 Heyetiyle lie; kcz
reformu dolayisiyla benimlc

kurulu~unda

~ey

iyi biliyonnn.

var. Tlirkiyc'dcki

ic;i~lerimizi

hangi yasa

Somm ~u, iki somda odaklamyonnn. Birincisi, faizlcrle mukaycsc cdcrscniz.
GSMH'ya boylesine

~ey

olmas1, sizin biraz evvcl soylcdigini ifadcyc tors

maddesiyle birlikte ve yeniden nasii dlizenleriz diye planlayacak kadar bir

dli~mliyor

bagnnhhk yahut da bir bagm1s1zhk kayb1 ic;indeyiz.

dli~mliyor mu? ikincisi de, volatilitenin azalnu~ olmas1 dogru bir gcli~mc mi')

BiR KATILIMCI: Gliven Sak'm tebligini okumadnn ama, tabloyu ga~·et iyi
gordlim. Tabloda Gliven Hocamn soyledigi

~ey ~u:

mu? Yani ihale faiz oranlarnun

Boyle c;ok net iki som.

Bu 96'mn ikinci yansmdan

Te~ckklir

dli~mesi

ederim.

BASKAN: Evet, Nihat Bey, Buyurun.

bugline, art1yor, bore; stoku art1yor ama, GSMH'ya oranla art1yor ama, ilginc; olan

NiHAT FALA Y (:ok te~ekklirler efendim.

~ey,

Ben

vadeler de art1yor, vadeleri ylikseliyor ve faizler de

sevindirici,

ho~

bir geli~me olarak da ve ic; bore;

anlatt1. Simdi hemen akhma

~u

dam~ma

dli~liyor.

Bunu

~oyle

gelmi~, ~imdi

kamu bir

artnu~,

biraz geriye alarak baz1 konulara dcginmck istiyorum.

Simdi buglinlerde merkezi hliklimetin hangi list dlizcy blirokratmm onlindeki

geldi, Gelirler Gene! Mlidlirli oldugum s1rada, Koc;

belgelere bakarsamz, IMF'nin bir belgesi ve onun bir c;cvirisi bulunuyor. Buradan

konsolide blitc;enin GNP oram % 20'den % 3(J'a

biraz dalm fazla. Simdi boylesine ekonomide kamunun pay1 art1yor.

~eyler

konu~malannu

kurullanna da gotlirerek

Holding 'de list yonctimine anlattignn bir konuydu, 1987-97 doncminde GSMH'ya
gore blitc;emiz % 50

ilc ilgili degerlendirmenizc ters

kemiriyor, Oguz Hoca da

i~in

ben

~unu

sonnak istiyomm. Saym

Karaka~ arkada~muz,

ilkelerini getirmek ihtiyacnu duydular? (:linkli dlinyada

neden sadecc IMF' nin
ba~ka

kunnnlarm da

ilkeleri var bu konularda. Yani en azmdan Diinya Sendikac1lar Birligi'nin bir taknn

faiz tarafma girerek anlatt1. Simdi

gorli~leri var. Bu ilkeler giindeme gehniyor, neden IMF sadece? ikincisi, IMF' nin

ben bir ba~ka olc;li vereyim de, onunla da bir mukayese etmcnizi istiyorum vc soru

getirdigi bu ilkeler kamu kesiminin saydam olmadignu, saydam olmas1 gcrektigini

olarak da somyonnn, Saym Sak. Bir de faizler ac;1smdan bakm. Faizlcrin

amac;hyor. Saydamhga

GSMH'ya oraml993 y!lmda % 3.5, belki 96'yi kriter ahrsamz %7'Ierde

yanh~

hatirlanuyorsam, ama 2000 y1h Blitc;e Kanununa bakm, faktor gelirleri olarak
faizlerin Milli Gelirden aldigi pay %16.6 veya 17.
artmi~.

A~ag1

yukan 4-5 kat faizler

Boyle faizlerin arttig1 bir ortamda ve insanlar roll-over yap1yor, bir nakit

hareketi yok, biliyorsunuz bir kag1t hareketi var, A4 kag1tlann devrinden
~ey

degil ve

~unu,

ba~ka

bir

gerc;ekten samimi olup olmadigimzi sonnak, ogremnek adma
116

kar~I

degilim tabi, yani

~ikayetlcrimiz

bliylik olc;lidc kamu

kesimi konusunda. Ama bunu yamndaki ortag1 olan veya ekonomideki diger bir
ortag1 olan ozel kesim hesaplan, firmalan c;ok mu saydam veya ozel kesim c;ok mu
saydam? Yonetiminin sonuc;larnu kamu kesimi ag1r

~ekilde

odliyor. 0 yonliyle

burada bitirmek istiyomm ve sonra da Sinan Beyin degindigi bir noktay1 bclki
biraz kendi kafamda iyi ac;Iklayamadignn ic;in, belki Sinan ·a sorarak

~oylc

soylemek istiyornm. Saydamhk giizel bir kavram, yeni diinya dlizeni, bunlar glizel,
117
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pozitif anlamh kavramlar, ~cffafhk gibi. Ama acaba saydamhk kavramuun

dogmltusunda yakla~tk bir be~ ayhk bir sonuv aldtk. Kamuda 6nemli oranda faiz

arkasmda iv kamusal harekct alanuun vcya mlidahalc alanm daraltiimast da

yiikiinde bir dti~me var ya da faiz oranlan diyelirll isterseniz, ilk anlamda kamu

amavlannuyor mu'l Yani tiimiiylc blitiin cigcrlcrini dlinya mali sckt6riinc avmt~ bir

borvlanmasmda ve iv borvlanmasmda ve vadelerde de 90k ciddi bir uzama

dlinya

sozkonusu o!du. Buna ili~kin olarak acaba, gervi belki ilk be~ aym 90k erken

1111

te~ekkiir

6zleniyor vc saydamhk bu ncdcnle mi bu kadar 6nem kazandt'' <;:ok

cdcrim.

BA~KAN:

oldugu soylenebilir ama, bir prediction yapabilmc, bir g6zlem yapabilme, 6ng6riidc
bulunabilme ve ~u sundugu bize ktsmen felaket tablosunun dtizclecegine yonelik

Saym Berksoy, buyurun.

TURGA Y BERKSOY: Te~ekklir cdcrim

cfcndim.

Ktsaca

ben

de

bir bilgi vermesi mtimktin olabilir mi? Tekrar t~ekkiir ediyonun.

dii~iincclcrimi arz edeyim. Ozclliklc Saym Oyan 'nm ba~taki hattrlatmasma

BA~KAN:

katthyonun. Bu ttir toplantiiann amact tcbliglcrden sonra tabi, bir tartt~ma ortanum

ALi RIZA AYDIN: Te~ekkiir ediyomm saym Ba~kan. Ben ~imdiye kadar

saglamak. 0 nedenlc olabi!digincc bu tartt~ma ortamuu makul 6lviilcr, gcni~

somlan birkav somnun oz.eti olan bir somyu sormak, ama avtkvast netle~tirmek de

tutacak bir zamam aytrmak gerekiyor. Bunu komite olarak vc diizenlcyicilcr olarak

istiyorum. IMF'nin ilkeler ya da direktifler mektubunu dinledik. Dinlerken de

yeni ba~tan dli~tinmemiz gcrektigini dii~iinGyorum. Saym Karakafm vok taitt~tlan

~awdtk, viinkii biz ytllardtr bunlan soyliiyorduk zaten. Ama soylerken de kimse

IMF'nin saydamhk ilkclerinc yonclik almttsuu tartt~ahm. Belki cksiklerini i~arct

onem vermemi~ti. Acaba biz mi sesimizi duyuramanu~tik, yoksa sesimizi

cdclim. Ama bunlann 6yle zannediyorum ki, eksikleri tamamlanarak her kamu

kesmi~lermiydi, onu bilemiyomm. Ama IMF'nin direktifler mektubunu gervekten

yoncticisinin, siyasetvinin kaptsma astlmast gercktigi vc hatta bclki czberlctilmesi

dinledik. Hatta IMF'nin direktifler mektubu ba~hgt altmda verilmeseydi, altum bir

veya czberlemesi gcrektigi ilkelcr oldugu dli~iniiyorum. IMF'yi clc~tirclim de. ilk

9ogumuz kiiviik diizeltmelerle imza bile atabilirdik. Biz de aym ~eyleri istiyomz, o

· de clqtirmi~ olmak ivin clc~tinncyelim. Ama cksiklcrini burada tartt~alun varsa

da aym ~eyleri istiyor. 0 zaman temel som eger aym saptamalara katthyor isck,

~imdi berabercc. i~te bu toplantmm amactda bir anlamda buna hizmct ctme gibi bir

IMF ne ivin istiyor, biz ne ivin istiyomz? Galiba bu sonmun yamtuun vok net

g6rev yapabilir. ikinci olarak, Saym Sonmez ·in -eger yanh~ anladtysam, cksik

verilmesi gerekiyor. IMF bize borv verdigi ivin mi istiyor, yoksa Saym Devrim 'in

takip ettiysem beni diizeltsin- kamu maliyesinde kriz avtklamasm ili~kin bir

soyledigi gibi IMF de sosyal devlet ivin istiyor? IMF de sosyal devlet i9in btittin

ktsn]mda bunun iki nedeni var dedi, eger yanh~ not almadtysam. Bir kamudan

bunlan istiyor ise, allaha~kma anayasa ne oldu, egemen!ik hakkmuz ne oldu, ulusal

kaynaklanan nedeni var dedi, bir de 6zel kesimden. Kamudan kaynaklanan nedcni

egemenlik ne oldu, yetkili organlar ne oldu? 0 zaman niye IMF'ye bu kadar 6nem

ge9iyorum dedi, 6zel kesimden kaynakl.anan nedcn ivin global krizi 6rnek olarak

atfediyomz, onu merak ediyomm. Te~ekktir ederim.

gosterdi.

Hiv ku~kusuz dogm tabi, global krizin de kamu

maliyesinde

gervcklc~tinni~ oldugu bir taktm olumsuz sonuvlar var ama, neden kamudan

BA~KAN:

Saym Aydm, buyumn.

Evet, buyumn Gtineri Bey.

GUNERi AKALIN: IMF ile benzer

~eyler

istiyomz, ama aynldtgmuz

kaynaklanan ktsnu ge9tigini anlayamadtm. Bunun cevabmt ~imdi vermcsi de

nokta ne meselesi. Bir kere aym ~eyleri istemekle birlikte temel kriz konusunda

gerekmez, belki kahve molasmda tartt~mz. Bu oldukva uzun bir tartt~ma viinkii.

acaba aym te~hisi koyuyor muyuz? Yani usul hakkmda bazt ~eyler soylliyor. Ama

tartt~ma sUrer gider.

Saym Sak'm avtklamalanna tqekkiir ediyorum. Sunu

Tiirkiye'deki temel kriz noktalan ile ilgili olarak IMF'nin herhangi bir iverikli

beklerdim; gervi biiyGk 6lviide belirtti ama, bu yeni izlenen ekonomik politikalar

avtklamast yok. Mesela, devlet btiyGyor. 1985-2000 arasmda % 50 civannda reel
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olarak devlet biiyiidii, Ozal'dan itibaren, Bununla ilgili olarak vc bu bi'Iytiyli~

Bir de Savm Sak ile ilgili olarak, faiz politikasi ivinde kur politikasi sakh

devam ediyor, Saym Sak ve diger arkada~nun getirdigi yonnnda bununla ilgili

zannediyonnn. Yani faizler belli olduktan sonra kur arti~Im da belli ederseniz,

herhangi bir ~ey yok Yani acaba bu erken alarm sistcmi bununla ilgili ne getirdi,

aradaki ma~j bir gclir transferi olarak borv verene gidecegine gore. do viz cinsinden

bunu onleyebilecck mi?

borvlanabildigimiz siircce kriz yok, onun sonuna geldigimizdc kriz var diyc

ikinci bir mesele, vergi yiikii arl!yor, Vergi yiikii ~u anda '%20'lerden '%3(fa
viktL iv borv stoku arl!yor, iv tasam1f oram dii~iiyor vc Tiirkiyc 'de tcmcl kriz
noktalan burada devam ediyor, Boyle bir durumda tckrardan ekonomiyi bi'Iylime
hattma sokmak miimkiin mii? Aynca Tiirkiye'nin di~ borcu arttigma gore, dovizlc

dii~iiniiyorum.

Sagolun.

BASKAN: Te~ekkiir cderim. Bir ki~i daha. Buyurun efendim. Bun dan sonra
kesiyorum sorulan, cevaplamaya ge9ecegiz.
OMER ARASIL: Ege Oniversitesi iktisat Fakiiltesi. Simdi ben once bu 90k
kisa tabi, son sozii verdiginiz ivin hocam te~ekkiir ederim. Ama bu oturumun

gelen risk artivor,
Bunun yanmda bir iki ~ey daha sOyle~'eyim. Bu tamam. crkcn. uyan

konusuyla samnm tartwnalar ve somlar vok farkh bir yone dokiildii, ki~isel

sistemlerinin harekete gevmesi bazi ~eyleri soylcr, ama hivbir"zaman krizi onlemcz.

gorii~iim boyle, biraz ideolojik boyut kazandigmi goriiyorum. Simdi ben kendi

Krizin kaynagi hala Tiirkiye ekonomisinde duruyor, 0 bakimdan ben, crkci1 uyan

oturum konumuzla ilgili Saym Sonmez'in bir ba~ta dedigi, ho~ bunu dediniz yine

sistemlerinin i~leyebilecegini ama, kriz[n ortadan kalkmayacagnu vc hatta iki vii<I~

ideoloj ik somyorsunuz gibi bir ~ey olacak 6nce si:iyleycyim ama, ~imdi siz

var, belki bir kaosa dogru gidecegiz, IMF ~eylerinin hivbirisi i~Iemcyccck, belki de

diyalektik materyalizmin sizi yonlendirdigini, sanmm oyle bir ifade kullandmiz,

vok hafifbir ihtimalle de

yava~ yava~

belki materyalizm demediniz de sadece diyalektige inamyomm dediniz- tabi

tedrici bir diizclme olabilir,

iki ~eyi soyleyip kesmek istiyonnn. Birincisi, kamu hizmctlerinin tannm

normatif, yani gelecekte olmasnu beklediginiz bir ~ey, ben acaba burada faydaCI,

Tiirkiye' de kamu hizmetinin tammi yanh~, Eser de aym ~eyi s6yliiyor, ama

biraz daha rasyonalist olunsa daha felsefi avidan dogm olur mu olmazmuun

ogrenmek istiyonnn. Mesela tahkim meselesinde kamu hizmetlcrinin imtiyaza

yamtmi sizden rica edeccgim. Bir de Saym Sak, Stiglitz'in i~ten atildigmi soyledi,

verilmesi soz konusu. Oysa tahkim konusu olan ~cyler dogal tckel konusudur,

tabi haksizhk etmeyelim, kendisi o i~ten aynldL <;:unkii Washington uzla~masmdan

public utilities, yani kamu kolayhklan konusu. Bunun kamu hizmetiylc nc ilgisi

sonra, biliyorsunuz zatcn bu serbestle~tinne vc kliresellc~me baglammda yok

var, Bunun bir kere yeniden anayasadan ba~layarak, tahkim kanunundan

ele~tirel bakiyordu. Hatta Fisher ve Allen Greenspan de onu tamamlayan gorii~tcki

ba~layarak

ve yargmm da kararlarnu diizeltmesi laznn. Diger bir komi ise, biraz

ki~iler olarak tannnlayabiliriz. Simdi bunu ~unun ivin Saym Sak 'dan rica edccegim.

6nce Milli Emlak Gene! Miidiirii de soyledi, devletin biiyiik bir kiSim kayit di~mda.

Moral hazard ifadesini sikva kamunun davram~ bivimi olarak kullannu~snuz. Bunu

Yani vakiflar, demekler, fonlar v.s. ama ~u anda %70'e

Iiteratiire

varan devlcr

sokan iktisatvi

da Stiglitz ve

onu

i:izellikle

bankaCihk,

kredi

harcamalanyla GSMH'daki, nasi! olur da DPT %28 bir kamu kesimi biiyiikliigii

piyasalarmdaki -benim i~te kabaca bir vevirim- ahlaki tehlike boyutu olarak ifade

vikartabilir ya da %15 borvlanma geregi varken %28, %30 nasi! kamu kesimi

ediyor. <;:iinkii tebliginizdeki omeklerdeki kamunun senyoranj veya enflasyon

olabilir. Yani 6nce ~effaf devlet, kamu kesiminin dogm bir hesaplanmasiyla ortaya

vergisi yaratarak iktisat politikalanm diizenleme"gorii~li aslmda adi listiinde iktisat

vikmasi

politikasi, yani moral h~ard degil. Onun iverigi kastedilenden vok .farkh. Bir de

Iaznn.

Aksi

halde

bu

tip

hesaplamalann

bir

yere

gideccgini

son olarak ~u me~hur tablomuza donmek istiyomm, <;:e~itli hocalannuz,

zannetmiyomm.
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arkada~lann11z

ifade etti, oradaki son do!ar kuru stitununun pck anlam!I olmad1gma

inamyonnn ben. Eger buradaki appreciation ya da depreciation isc, yani TL 'nin
deger kayb1 veya ABD Dolaru11n deger

art1~1,

tebliginizde yap!Igm1z yorumun da
b~ka

i~aret

Bir ki~i yok. Tiirkiyc'de hangi hesaplann, hangi kamu harcamas1 tiplerinin

Say 1 ~tay denetiminin d1~mda oldugu,

hangi

iilkelerdc

bunlann

Say1~tay

denetiminin ivinde oldugunu soyleyebilecek kimse var n11? 0 da yok. Simdi btitiin

ettiginiz

bunlar ortadayken, neden IMF'yi on plana vikartiyorsunuz gibi bir som, bana biraz

konuda aslmda hem interbank piyasalanndaki ortalama fai.zin hem depreciation ya

art niyetli gibi geliyor, bagi~laym. Yani art niyet derken kimseyi suvlamak

da appreciation orammn sizin yazdigmizm tam tersi bir seyir izledigini goriiyoruz.

istemiyomm, ama olay1 bir yerden kavirmak ~eyi gibi geliyor. bnce bu sorulan

tutarh ohnadigmi, yani 94 krizi sonrasmda bir

Somnez hocam1z onu

ba~ta

ifade etti, yani bu bir on hazirhktir, diizeltcbiliriz diyc,

katkim olsun diye soyledim.
BA~KAN:

diizen!i!ige

Te~ekkiir

Simdi saym

Turkiye'de askeri harcamalann miktanm bilen var n11? Bu salonda

ediyonnn.

konu~macilara

soz verecegim. Saym

Karaka~

sizin

soy! eyeceginiz bir ~ey var 1111?
ESER

KARAKA~:

tart1~ahm, bunlann cevabn11 verelim.

bilinmiyorsa ba~ka hivbir yerde bilinmiyordur. Hangi harcama tiplcri Say1~tay
denetiminin

Bir iki

~ey

s6yleyeyim saym

Ba~kan

isterseniz. Simdi

ilk konu~mac1, galiba Say1~tay'dan, isminizi bilemiyonnn bag1~laym cfendim.

harcamalanm

d 1 ~mda? Y ani Ttirkiye Cumhuriyeti yurtt~lan adma kamu
denetlemekle

gorevli

bir

yi:Iksek

mahkemenin

nclcri

denetleyemcdigini burada sayabiliyor muyuz tek tek. Hangi harcamalar Sayi~tay

Oguz Oyan, Nihat Falay, Ali R1za Aydm: bunlar iyi

denetiminin d1~111a vikiyor? Bunlan soyleyemiyoruz. Kamu bru1kalannm g6rev

de neden IMF'ye bu kadar vurgu yap1hyor diye somyorlar. Bence bu soruyu

zararlan, 20 milyar dolan a~tigi soyleniyor, iki lane kamu bankasn11n. Bunlar nasii

sormadan 6nce, bak!n bu salonda Ttirkiye 'nin btittin iiniversitelerinden gel en kamu

bir g6rev zarand1r,. 20 milyar dolarhk bir kamu harcamas1 nasi! parlamenter

saym beyefendiden

ba~layan,

g6revlileri

denetimin d 1 ~mda harcann11~!Ir, bunlara cevap verebilecek kimsc var 1111 burada? 20

var, biraz once Gtineri hocamm da belirttigi gibi Ttirkiye 'de hiv kimse kamu

milyar dolar vok btiyiik bir rakamdir, ABD ivin biiyiik rakamd1r, Tiirkiye ivin vok

harcamalanmn miktanm dogm dtiriist bilmiyor, var n11, bilmiyorum. bir rakam

biiyiik bir rakamd 1r. Bu zarara nasi! izin verilmi~tir? Hangi mekanizmayla

olarak soy!eyebilecek kimse var 1111 aramzda? Milli gelirin ~u kadand1r diye net bir

harcanmi~tir? Yani 20 milyar dolan siz par!amenter denetim ohnadan, Sayi~tay

rakam verebilecek kimse burada yoksa hiv bir yerde yoktur. Tiirkiye 'nin, iv borvlar

post denetimi olmadru1 nasi! harcayabiliyorsunuz? Bunlan tarti~madan once, neden

konusunda biraz daha iyi istatistik var ama, kimse d1~ borv miktanm bilmiyor.

IMF'yi giindeme getiriyorsunuz demek, bana vok anlam!I gelmedigini itiraf

maliyecileri var, Maliye Bakanhgi 'mn ust dtizey btirokratlan,

Ttirkiye'de

d1~

Sayi~tay

borvlarm nasii kullru11ldigmi bilmiyor. Bugiin bana

d1~

borvlann

nasi! kullamldigim soyleyebilecek bir maliyeci var n11 bu salonda, ncreyc gitmi~tir
kum~u kum~una?

Bence Say1~tay gorevlileri, ma!iyeciler once, neden IMF'ye

vurgu yapiyorstmuzdan once bunlara bakmalan laz1m. Yani d1~ borvlar nereye
harcan1yor Ttirkiye'de? Bu
'

I

konulann hesabu11

veremedikten

sonra

vergi

edeyim, tepkisel olarak, onu soyleyeyim.
Diin ak~am yemekte Saym Oguz Oyan'la tarti~Iyorduk, ben tarnm
vurguluyordum ama, Saym Oguz Oyan vok hakh

olarak sadece tanmi

vurgulan11 yordu, ba~ka sekt6rlere de vok biiyiik kaynak aktanhyor dedi. Bu·
rakamlan bilen var

1111 Tiirkiye' de?

Tarnna kum~u kum~una kav para aktanyoruz

mtikellefine, kalk1p da neden IMF'ye vurgu yap1yorsunuz demek bana vok anlamh

biz. Tart 1 ~mamn burada olmas1 lazimdir. Yani bunlann tarti~Ilmasi gerekcn bir

gelmiyor. bnce kendi ev odevimizi yapmamiz Iaz1m, ondan sonra IMF ilc

yerdc, JMF bir ~eylc soylemi~, ncden ba~ka ~ey degil de IMP" Bu vok anlamli

ugra~acaksak ugr~ahm.

gehniyor bana. bniinf1zdc vok duzgun yaz1lnu~ bir kod var. Ba~ka bir ~ey varsa

Ttirkiye 'de askeri harcamalann miktanm bilen var 1111?
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onu da ~ey yapabilirim tekrar, ama esas bunlan g6zden kavmnayahm. Bu

bir artniyeti var mi ve bunun bana 90k anlamh gclmcdigini ay1k9a s6Yicmck

aktarnnlan bilmiyomz, maliyeciler olarak hi9 birimiz cevap vcremiyoruz.

dununundayim.

Turkiye 'de kimse bihniyor bunlan, 90k net s6yliiyomm, bilcn varsa da s6ylcmiyor.

Sonra Saym Oguz Oyan'm bir

~eyine

Ben bir maliye profes6Iii olarak Tlirkiye 'de ne kadar askeri harcanm yapiidigmi

bir som degildir. Nasiidir som, bizlerin

di~ bor9 miktanm bilmiyonun, di~ borylann neredc kullamldigmi

. bilimsel bir soru degil, nivin IMF bunu

bilmiyomm,

bilmiyomm. Bana burada yok net bir cevap verebilecck kimsenin olmadigmi da
biliyonun.
Sonra Saym Ali Riza Aydm ile bir noktada anla~aimyoruz, ashnda aym

de ka!IInuyorum. Yani niyin, bilimsel

ugra~masi

yazmi~.

gereken som nasii somsu, nivin

Bunun cevabi olmaz, bu sonmun.

Nivin yagmur yagiyor gibi bir somdur bu. Bilimscl bir
yagiyor. Yagmur nasi! yagiyor, bunu
glindeme

getinni~,

masada

be~ ki~iyiz,

tarti~lflz.

~ey

degildir nivin yagmur

IMF ni9in

burada da 150-200

yazmi~,

ki~iyiz,

herkes farkh bir

~eyleri s6ylemiyomz. Yani s6ylemiyoniz derken, IMF ilc daha once Tlirkiye'dc

~ey

saydamhk konusunda aym ~eyler degil. Biraz once yine Giineri Bey' in vurguladigi

herhalde. Bu, Board of Governance 'a gidip niye boyle bir

gibi, burada 90k net bir ~ekilde ben boyle ba~ladun, gorcv ve sorumluluklann

sorgulamak ama,

belirginligi kavrami, burada kamu hizmeti kavranu geldi, yine Giineri Ho~a'nm

tarti~mamiz

belirttigi gibi, burada 90k daha ba~ka bir yerc geliyor tarti~ma ama, burada kamu

varsaydim ki, dedim ki, kliresel etkinligi artirmak. Bu bir varsayim,

hizmetinin tannm yapiinuyor, yiilardir vapmamakta Israr cdivorlar Tlirkivc ·de
- .,
kamu hizmetinin ne oldugunu. Yani neyi vergiylc finanse ctmi~iz. neyi vergiyle
finanse

etmemi~iz, neyi vergiyle finanse etmek en biiylik sw;:tur'' Bumin tarti~mas 1

sayler. IMF bunu niyin

yaznu~.

bihniyonnn, 6zel bir casusluk yapmak laznn

bunun iyerikleri konusunda ne

laznn. IMF bunu niyin

nivin bunu

yaznu~,

~ey

yikarttimz diyc

dii~Uniiyorsunuz,

bunlan

bilmiyorum niyin yazdignu. Ben

soyledim. N ivin yazdigim hakikaten bilmiyonnn.

Herhal de

Tlirkiye · deki vergi mUkellefin konunak degil, boyle bir

~eyi

konu~mada

IMF' nin

~eyi

dert ettigini yok fazla

zannetmiyonnn. Bir kliresel etkinlik kaygiSI var herhalde IMF'nin.

Ba~ka

bir

~ey

yapilnuyor. Ama IMF bunun lizerinde 6zellikle duruyor. Yani kamu hizmetinin

de olabilir. <;:ok da 6nemli degil. Ama benim tek tek burada vurgulamak istedigim,

snurlanmn 90k net bir ~ekilde belirtihnesi, ha11i hizmctle kamu ivinde iirctilcccktir.

buradaki s6ylencnlcrden yana miyiz, degil miyiz? Bunlan

hangisi di~anda liretileecktir? Dolayisiyla ashnda Saym Ali Riza Aydm'm

IMF soylemi~, ba~kasi soylemi~, bunu vok anlamh bulmuyonnn ben ~ahsen.

tarti~alnn.

Yoksa bunu

belirttigine ben katilanuyomm. Yani bu IMF'nin kodundaki s6ylencnlcrlc,

Yani GUneri Bey'in s6ylediklerini ben vok anlamh buluyorum. Tlirkiyc'de

arkada~lanmizm

kimse kamu kesiminin bUylikiUglinli bilmiyor daha. Hivbirimiz bilmiyoruz. Herkes

Turkiye 'de

saydamhgi

yi!lardir

savundugunu

s6ylcycn

s6yledikleri aym ~ey degil. Hangisi daha hakh ama, o ayn tarti~Illa, ama ayn 1 ~cyi
s6ylemiyorlar bir kere. Yani burada en biiylik ~ey kamu hizmetinin snmlannm iyi
belirlenmesi ilkesi. Turkiye'de u9ak lastigine kadar kamu hizmeti dendi. 0 ba~ka
bir tarti~madir ama, neyin kamu hizmeti oldugu 90k iyi belirlenmeli ki ondan sonra
bunun nasi! denetlenecegini, nasii finansc edilecegini tarti~ahm. Daha burada bir

olu~mu~ dcgil Turkiye 'de. Dolayisiyla blitlin bunlar yapiimadan, bcncc
bu IMF konusunda, birisi bir ~ey s6ylemi~, bu s6yledigi dogru mu, yanh~ mL buna
ka!Ihyor musunuz, katilnuyor nmsunuz; bunu tarti~ahm ama, bunu soy lenin acaba
konsensus

124

farkh bir hesap yapiyor. Daha buradayken, daha
harcandigmi bilmiyorken, IMF nivin boyle bir

di~

borv miktarlaruun nercye

~ey yazmi~

somsu bana vok anlamh

gelmiyor, vok 6zlir diliyorum. Genellikle benim adnnm geytigi soru tlirleri bunlardi
galiba. <;:ok te~ekkiir ediyorum.
BASKAN:

Te~ekklir

ederiz. Buyurun Saym Devrim. ·

FEVZi DEVRiM: Te~ekkiir ederim Saym Ba~kan. Efendim Saym Dr.
Dogan Cansizlar Beyefendiyi ben tabi hedef alarak s6zlimii sarfetmedim. Genelde
9ok daha

geni~

olarak ele almmasi gereken devletin fonksiyonlanm ve bunu slirev
125

I. Otunun-Tm11smalar. XV. TOrkive Malive Sempozyunm. 1.5-17 !vlnv1s 2000. Antalyn

ivinde Tiirkiye bakimmdan ula~tigi noktay1 birkav omeklc ifade ctmek ivin

1. Otunnn-Tat11smalar. XV. Tilrkiye rvlalivc Sempozvumu. 15-17 lvlav1s 200(J. Antnlvu

ifadc ediyor, ekonomik bakimdan, orgamzasyon

Hantal yap1 neyi

soyledim. <;:ok daha ~eyler soylenebilir, vok somut omekler soylenebilir, icraatm

baknmndan, yonetim baknnmdan, kamu mali yonetimi itibariyle olsun, gene! kamu

ivinden soylenebilir, 30-40-50 y1l ivinde soylenebilir. Tabi rollerin ashnda

vonetimi itibariyle olsun, sonuv olarak ortaya 91kan manzara nedir, bu manzaray1

belirlenmesi laz1m. Yani devlet nedir, bu noktaya nasi!

nas!l dlizeltebiliriz. Kamu hizmeti

vanld1? Blitlin

-arkada~lar

dediler ki tabi bunun tammlanmasi

programlarda, biitiin planlarda, biitiin biitve gerekvelerindc 90k iyi temennilcr, 90k

laz1m, belirlenmesi laznn- yani neticede bir siyasi otoritc, kamu karar alma birimi

iyi hedefler belirlendigi halde devlet neden iflas noktasma gelmi~tir? Yani bunun

bunu tayin edccekse, demokratik

sebeplerini ara~tmnak lazim, bu sebepleri ara~tmrken ortaya 91kan omekler iyinde.

ald1gnmz ol9lide kamu hizmetinin, kamu ihtiyacmm nc olacag1 da bir olvlide ortaya

Y oksa tabi bali literatiiriinde, teoride, uygulamada ortaya 91knu~ blitye prensipleri,

91kar. Ama bundan daha anlamh olarak art1k bugiin i9in bu gibi hizmetleri fayda

sistemleri, teorileri olabilir. Ama bunlan Tlirkiye 'ye biz getirdik, program biityeyi

maliyet analizleri ivinde,

getirdik, uygulamaya soktuk demekle bu i~ olmuyor. Bunun pek 90k ornckleri var.

anlanu ivinde, maliyeti

yani Tiirkiye'de ashda Saym Oyan'm da somsuna belki aym mahiyette cevap

ihtiyacma cevap verecek

olacak bu, ozelle~tirme veya benzeri hususlar nereden tart1~maya geldi, Tiirkiyc 'de

o mesele halledilmi~ demektir. Zaten KiT'lerin ozclle~tinnesi ba~ta olmak lizere

bu neden tart1~maya geldi, 80'li y!llarda. Bakarsak 50'li, 60'h y1llar Keynesyen

ozelle~tirmc

yillar, ondan sonra devletin ba~ans1zhgnun tescil edildigi ydlar, kollektivist

buradan ortaya vikti. Ama Tlirkiye bunu daha henliz

ekonomiler i9in ba~ka yonden, kapitalist ekonomilcr i9in ·ba~ka yonden. Ama her

ozelle~tirme

ikisinin ortak noktas1 devletin ba~ans1zhgi. Devletin ba~ans1zhgnun Tiirkiye

KiT'lerin satilmasi, sati~ hasilatnun blit9eyc kaydcdilmesi, o kadar kamu

bakmundan tescil edihni~ olaylan. Bizim pek yok hiikiimet programlannda israfm

harcamalarnun kapatilmasi olarak algihyoruz. Oysa bunu temel esprisi, bilimsel

iinlenmesi ba~ maddeyi temsil eder. i~te enflasyonla mlicadelc edilecck, israfm

olgusu, her bir KiT i9in ayn ~ekilde olacak ~ckilde, ozcl i~letmc esasma gore.

on,lenecek. Ama israfm onlenmesiyle ilgili ahnm1~ tedbirlere bakt1gnuz zaman

i~letmc

ilmi esasma gore, hukuk kurallanna gore, yani rasyonel

rantab1l

vah~maya

i~te

i~leyi~

demokratikle~mcdc

i9inde,

mesafc

orada israfm onlenmesi anlam1 i9inde, toplam kalite

dii~iirerek,
~ekilde

kaliteyi yiikselterek, fiyat1

dli~iirerek

,herkesin

hizmet mal iiretmek suretiylc 9ozlim arayacaksak

fhryas1 veya gene! cgilimi diyclim, teoridc ve sonra uygulamada
alg!layabilmi~

degil. Yani .

dedigimiz zaman, vok basit Parlamento mlilkiyetin devri. satilmasi.

i~leyi~c

gore,

bizatihi o ahnnu~ tedbirlerin kendisi israfhr, getirilen tedbirler. Bundan birka9
diinem once israfla ilgili ahnm1~ tedbirler vok yarpiCiydi mesela. 0 tedbirlerc

kaynak kullanmu gerekvcsiylcdir bu, Tiirkiyc ivin, diinya i9in. 30'larda 4CJ'Iarda

bakt@mz zaman egitim olmasm, saghkla ilgili hizmet olmasm 90k basit olarak.

KiT'ler gerekliydi, o ~ekilde gcrekliydi, bir noktaya kadar gcldi, fonksiyonunu

Buna benzer hizmetleri gormezsek israf onlenmi~ olur gibi alg!lanabilccek hususlar

tamamlad1.

var. <;:iinkii kag1t, kitap, defter, kalem vs. bunlar egitim hizmcti, saghk hizmcti iyin

ozclle~tirilmesinin

onemliyse, ba~ta gelen meseleyse, sanki bunlan almazsak israf onlcnmi~ olacak.

basit uygulamas1 bunun,

Halbuki israfm kendisi devletin yap1smda var. Devletin kendi fonksiyonlannda

yani o konulara ginniyorum ben

vard1r. Tlirkiye 'de ula~tigi hantal yap1da vard1r. Bunlan tabi vok geni~ olarak

kadar, ihalelere vesairesine. Ama hastanelerde

larti~mak ~effafl1k

ondan sonraki uygulama ivinde, ben gittigim her hastancdc cski durumla ycni

laznn.

gore, kaynaklan israf ctmcdcn, ctkin kaynak kullanmu i9in de

Bugiin

1(:111

KiT'ler

vc

benzcri

kurumlann.

arzu edilen istikamette olmasma kimsc
i~te

hastanelerdc
~imdi.

ba~lad1.

<;:ok

Satmasmdan,

kar~I

degi~ik

hizmetlcrin

9Ik1myor. <;:ok

yontcmleri var tabi,

yap-i~lct-dcvretine

ba~lad1,

tcmizlik

i~leri

vanncaya

ihale edildi,

durumu mukayesc ettigim zaman, fevkalade yeni uygulamanm lehinde bir durum
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ortaya vikti. Oniversitelerimizde ~imdi oyle, ihale ediliyor temizlik i~lcri ve eskiyle

Dolayisiyla anayasa da aykm degil ashnda ~u an sosyal devlct olmamamiz. Tabi

mukayese edilmeyceek olviide, hem dalm az parayla, hem dalm kalitcli hizmct

Tiirkiyc'de sosyal devlet ilkesine sahiplcnilmi~ olsa 'da hukukcn. uygulamada

ortaya vikiyor. Bunu JO'larla JOO'lcrle varpmak miimkiin, o konuya fazla

hivbir zaman bunun bir iktisat politikasi amaei ohnadigmi dii~iiniiyorum. Ozclliklc

girmiyorum.

Tc~ekkiir

80'lerden sonraki yeniden yapiianma soylemleri i9indc de neo-klasik soylcmin

cdcrim.

BASKAN: Asuman Hamm sizin soylcmck istcdiginiz bir ~cy var Im')

hakim oldugu bir uygulama alam, plam oldugunu goriiyoruz vc bu soylem ivindc

ASUMAN ALTAY: iyi olur, yoksa sadcee oturmu~ vc gitmi~ olacagun.

de -Oguz Hoeama da bir katki yapmak istiyorum, katkisma diyeyim. soru gibi de

Tc~ekkiirlcr.

Evet, tabi sadece hoeanuz sunacakti, daha sonra bir kan~Ikiik oldu vc

degildi ashnda- ozellc~tirmc, dcvletin kflviiltfilmesi. ozclliklc clini ayagini vckmcsi.

bari dcdim birkav

piyasaya birakmasi, bunlar zaten 9agda~hgm gcregi olan ~cylcr diyc dii~iinOyorum.

cderim. $imdi Ali Riza Aydm Beycfcndinin. dirck bizc gclcn bir

Yani piyasa ckonomisini zaten kurmamiz lazund1. (:agda~ bir takun dcmokratik

sorusu dcgildi samyorum ama, dogrusu ilgimi 9ckti. $oylcydi. tcmcl sorti: lMF nc

haklara sahip olunmasi. lazund1. Ama bunlarm cksikligi tamamiyle idcolojik

ivin, biz ne ivin istiyoruz bu olmasi gcrckcnlcri. Biraz Escr Hoca dcgindi, nc ivin

kutupla~malara yol av!I diye dii~flnOyorum ve burada trcni kavirdik galiba. (:iinkii

bilimsel soru dcgildir burada ama, samnm ben ~bylc algiiadun: burada bir takun

Bati bunlan 90k onecdcn sagladigi ivin, Hoeamm da ifadc ettigi gibi Kcyncsycn

~eylcr

Ekonomi. fordist iiretim tarzi oyle giizcl ortfl~iiyor ki zaman ivindc korporarist bir

vikmak zorunda kaldun.
kclimc,

tc~ekkiir

Konu~mu~

olmak ivin de

konu~ayun

istcniyor, getiriliyor, direktif ~eklindc, biz de bunlan hcp soyliiyorduk, hcp
Buna katiiiyorum. YIIlardir hocalarumz gcrvcktcn yazarlar.

dcvlct anlayi~Iyla gervekten devlct tamamiylc taraflar arasmda bir uzla~maei tutum

soylcrlcr, biirokratlar kcza oyle. Simdi ne oldu da birdcn bu kadar one 91kti vc lMF

takuuvor ve bu savede de sosval
. devlet uygulamada da ba~anhyor biiylik yapta.

biliyorduk

~eklinde.

dcyinec tabi 90k one
ba~ka

viknu~

oldu. Tabi Tiirkiye'nin gcldigi noktada artik gidccck

.

.

ozclliklc A vmpa' da.

ycr kalmadi herhalde. <;:iinkii kamu maliycsi 90k biiyiik bir sorunlar yumagi

Ama bugiin gclincn noktada malumunuz, Avrupa'da vc Amcrika'da

ivinde. Bu nedenlc lMF dayanamad1 vc yiilardir Tiirkiyc 'nin ivindc olmasi

uygulanan tabi piyasa ekonomisi ve bunun izdii~iimii. buna yon vcrcn idcoloji

gcrcken, soylemcsi gcrcken insanlann soylediklcrini ozetlcyiverdi vc

oldukva farkh. Yani birbirindcn 90k farkh kapitalizm anlayi~lan. Buglin gcrck

de dircktif admi aid I tabi diyc
Simdi

~oyle

bir soru

0

soylcyincc

dii~iiniiyorum.

sonnu~tu

Diinya Bankasmm gerek lMF'nin direktiflcrindc de aslmda ardmda biraz o kokuyu

Ali Riza Bey: bor9 vcrdigi i9in mi sosyal

alabilivoruz
hcrhaldc. Tamamivlc
. Amcrikan giidlimlii bir kapitalist tarzm samnm

devlet ivin mi istiyor? Dogmsu sosyal devlet ivin istedigini hiv zannctmiyorum.

klircselle~mc siirceinc hakim olmasi vc bu gclinen noktada da Tiirkiyc · nin ~ol<. ~u

dogrusu. Zatcn boyle bir amaci

anda bir ~ansi yok. <;:iinkii dcmindcn bcri konu~uluyor, daha hcsaplanmizm

olmadiguu hepimiz biliyoruz. Tabi Tiirkiyc'dc sosyal dcvlct ilkcsi anayasal hak

farkmda degiliz. Bunlar olmasi gcrekcn. tar!I~Ilmamasi gerckcn konularkcn. buglin

~cklindc

uluslararasi kurumlar bizc dayallyor· diye bunu kabul ctmek zorunda kahyoruz.

sizin de oylc

dii~iindiigiiniizii dii~iiniiyorum

adcta bir takun maddelerle

sahiplenilmi~

olsa da uygulamada nc yaz1kki

bunun gcverli olmadiguu da goriiyoruz. <;:iinkti pek 90k maddcdc sosyal dcvlct

oysa bunlan zaten olmasi gcrckcn ~eylcdir diye dli~iinliyorum.

an ha!Irlayam1yorum- imkam

Ozellc~tinne konusunda da tabi piyasa ckonomisi yanh dii~iinmcl<. dcvlctin

olviisii dahilindc diyc bir maddc var. Su an zaten rakamlannuza baktigmuzda.

bizzat piyasaya rakip olabilceek tarzda tiretim yapmamasmi gcrcktiriyor. Ben bu

ilkesinc sahiplenilmeklc birlikte, bir maddedc de

devlctin sosyal devleti

gervekle~tinne

-~u

imkanuun hiv olmadigmi goriiyoruz.
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arada korsan bir tcblig vcrmeyc ba~ladun galiba, hcmcn kesccegim. Vc bu noktada
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konu~tugum

da tabi 6zel!e~tinneyi bu baglamda istemek farkh, Tiirkiye'dcki anlamnu

<;:ok h1zh

savtuunak <;:ok farkh dive dii~iiniiyonnn. <;:iinkii Tiirkiyc'dcki ozellqtirmcyi

metinde var, tebligde var liitfedip okursamz, zamammz olursa gorcceksiniz. Bizzat

savunmak miimkiin degil. Hocanun da ifade cttigi gibi, bu yii bcklcncn 7 milyar

Camdessus bunu yamtnu veriyor zaten, <;:ok a<;:Ik. Yani biz niyc bunu kimsc

dolarhk bir gelir var, biit<;:e a<;:Igi zatcn 25 milyar dolar 200(J'dc. Dolayisiyla ~6ylc

soylemese de bir taknn komplolar ve hatta diyalektigc, metaryalizmc falan at1fta

bir geriye dogru baktigmuzda, 94 'de 6zelle~tinneyc ili~kin diizcnlcmcdc kcsinliklc

bulunuyor. Bulunmadnn, diyalektikten bahsettigim, onunla falan a<;:Ikladignn

bunlann biit<;:c a<;:Iklanm kapatmada, finanse etmede kullamlamayacagi ibarcsi ycr

soyleniyor. Simdi bir defa Camdessus, bakm bir ciimlesini okuyacagnn, <;:cvirdim

almasma ragmen bugiin <;:ok rahathkla siyasiler bunu i!;'ldc cdiyor. Yani

bu Camdessus'nun konu~masmdaki bir ciimlcye, at1fta bulumi1t1~tum daha once

Tiirkiye'deki 6zclle~tirmeye bu haliylc tabi ki hay1r. <;:iinkii Tiirkiyc'dc sosyal

"amay k1saca 6zetlenirse saghkh ulusal finansal sistemlcre vc ihtiyath saydam

dcvletin istihdam anlanunda, istihdam saglayan, yaratan devlet anlanunda bir tck

makro ekonomik politikalara dayah alan serbest, fakat diizenli

KiT'ler var elinde ve dogrusu ~6yle bir bakt1gmuzda, piyasa ckonomisi yanh

harekctlcrini saglayacak .alan daha saghkh uluslararas1 finansal sistcmi

dii~iinmcmc ragmen, bu anlamda da devlet piyasaya rakip olabilecek mallan

ctmektir. Uluslararas1 planda kabul

iiretmcsin tarz1 dii~iinmcmc ragmen, bu anlamda devlctin onemli diizcyd~ bir

yonetmelikleri araCihgiyla saydamhg1

istihdama katk1s1 var. Tabi bunun yola<;:tigi olumsuz bir iki maliyctlcr de var ama.

alan bir ~ey var: uluslararas1 finansal sistemin yerle~tirilmesi, yani finansal

bu anlamda 6zellc~tinneyc gidildigindc burada istihdam cdilcn ki~ilcrin i~siz

liberalizasyona

kalmas1, <;:iinkii 6zcllc~tirmc politikas1 i<;:inde bunlan kommaya y6nelmi~ hcrhangi

herhangi bir,

bir plan program yak bildigim kadanyla vc Tiirkiyc'nin ba~ma <;:ok daha biiyiik

sisteme entegre edilmesi, sonm <;:Ikannasm bu tiir ekonomiler,

maliyetler a<;:acaktir. Evet, te~ekkiir cdiyorum.

getirsinler, onlarda beklenen gorev budur. Yani dolayisiyla iyi niyet de armmyorum

BA~KAN: Tc~ckkiir edcriz. Saym Sonmez, Saym Sak tamamcn size

birakiyorum.

IMF'den,

ko~ut

<;:agda~hk

ba~ka

i<;:in <;:ok k1sa siirede tabi yeterince vtirgulama yapamadnn,

bir

edilmi~

nedir,

~ey

<;:agda~hgi

in~a

standartlar ve faydah uygulamalar

geli~tirmek

miimkiindiir" diyor. <;:ok a<;:Ik

saglamla~t1rmak

olarak sistemi

scrmayc

istiyorlar.

DolayiSiyla

ben farkh anhyonnn. Uluslararas1 finansal
~u ~u

ilkcleri ycrinc

de. Komplo da degil bu, ama bir standardizasyona <;:aba

g6steriyorlar, onun i<;:in biz IMF de aman ne kadar iyi, Tiirkiye 'yi bu IMF'nin

SiNAN SONMEZ: Te~ekkiir ederim. Ben <;:ok k1sa birka<;: ciimlcylc ccvap
vereccgim, <;:ok ilerlcdigi i<;:in,

merak ctmcyin.

Saym

Ba~kan

vc Saym

stm1dartlan kurtaracakt1r demek yak. Ben IMF'nin koydugu bir taknn hcdeflerc
kar~I

91kanm, benimserim, benimsemem, son derecc dogald1r bu. Yani .. bu

meslckda~lanm, sirasiyla yamt verccegim. Bir defa birka<;: ciimlc ncdcn lMF'yc bu

hakikaten

kadar 6ncm vcriliyor, ben tersinden clc ahyorum. lMF'nin bu y6nctmcligi <;:ok

sorgulamam1z gerekiyor bir defa. Ama 90k net Camdessus'nun soyledigi,

<;:agda~tir

olacag1z,

yaymlanyla koydugu <;:ok net. Uluslararas1 finansal sistemin bir par<;:asi olacaks1mz,

dii~iincclerimiz farkh olacak, tarti~acagiz, bunu son dcrccc dogal kar~Ihyorum.

bunu kurtannak istiyorlar, somn 91kmasm istiyorlar. Yok Tiirkiyc 'nin iyiligi,

IMF nedcn, ~u somyu sonnu~tum, ylllarca saydamhk iizcrinde durmad1 da ncden

k6tiiliigii, vesairesi, k6tiiliigii meselesi, iyiligl meselesi dcgil btL uyacaksnuz diyor.

<;:Ikti birden bu saydamhk mcsclcsi. Saydamhgm kapsam1 <;:ok gcni~. Nc ararsamz

Ya11i allah i<;:in hepimiz biliyomz, son istikrar progranunm, stm1d by

buluyorsunuz i<;:indc. Dolayisiyla nc arasamz buldugunuz <;:6ziimlcr var saydamhk

nasil haZirlandigmi, bu gizli bir §ey de degil. Bunu IMF haZirladi, <;:ok a<;:Ik alan bir

i<;:indc vc bunu birden IMF giindemc getirdi vc ben de ~6yle a<;:Iklamaya <;:ah~t1111,

~ey.

falan

gibi

~eylcr

soylcmcycccgim.

130

Yani

tabi

farkh

9agmuzm

mutlaka

uygulanmas1

Ya11i ekonomik politikalar bildirgesi,

i~te
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y1k1yor yak ay1k olarak. Yani dolay1s1yla
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IMF'nin

getirdigi saydamhk var.

ba~lad1

20()(J. ,\ntalvn

diyor. Yani korli koriinc finansal scrbestligc inanmamak
yanh~

Iaz1m · gcrektigi kamsmdaynn. Yani ozlir dileyerek soylliyorum, ben

Dcgerli arkada~nn Sacit Yoriikcr ortaya bir soru at!l, dirck bana sonnad1.
onun yamtr olarak diye

ortaya y1kmaya

~vlav1s

dli~lintiyorum.

anla~1ldnn,

~u

orada ben diyalektik materyalizmden soz ctmcdim.

bildirinin

Bundan dolay1 IMF lizerindc duruluyor.

diyalektik matcryalizm ile en ufak bir ilgisi yak, sizi temin cdcrim, iyiniz rahat

Aym zamanda sevgili Nihat Falay'm sorusu, yani iy miidahalc alanmm

olsun. Oyle bir ~ey olsayd1 zaten farkh teblig olurdu, hiy ku~kulanmaym. Sadcce

daraltrlmas1. Ku~kusuz daraltrhyor, yani stand by anla~mas1 ve sonucunda yaprlan

ben diyalcktikten soz ettim. Ne kadar ilginytir ki IMF boyle bir

zatcn dlizcnlcmelcr daraltnuyor mu, alan m1 b1rak1yor. Dcmin Oguz Oyan cia

kat1hnayabilirim, katrlmak zonmda da degilim. Bilimsel olarak buna da

vurgulad1, tanmsal reform deniliyor, tanm kcsimine ili~kin dtizcnlcmcler de alan

y1kanm, bir iktisaty1 olarak, bir akadcmisyen olarak. IMF'nin bu

1111 b1rak1yor, ~unlar ~unlar ~unlar yap1lacak vc h1zh yap1lacak deniyor. Dolay1s1yla

saydamhkla ilgili

burada ashda uluslararas1 finansal sistema uyum mcselcsi sozkonusu, bu glidiilliyor

yak ama dedim, diyalektigin bir sonucu bu, sonuyta yaprlacak alan

diyc dli~lintiyorum, ben yorumluyorum. Bu vervcvede Turgay Berksoy arkada~nmn

adnnlar hakikaten

ncden kamu kcsimi, o kadar luzh geytim ki bir climleyle gcytim, tabi yani. nas1l

dedim. Yani olumlu etkileri olabilir, tiimden de vizmcyelim dcdim listlinli. Cok

ay1klayabilirim ki o kadar siirede. 0 da bilinen bir ~cy, kamu kesiminin yani

te~ckklir

borylanmamn slirdiiriilebilir veya olmamas1 meselesi var. Dolay1s1yla slirdliriilcmez
hale geldigi zaman da kriz ortaya y1k1yor falan dedik. Ama csas olarak

~tmu

~eyleri

~ey

istemiyor. yani
ka~1

~cyine,

birden y1kt1 falan dedim, dcmokratiklqmeyle hiv ilgisi

demokratikle~meyi

~cylcr.

at1lacak

saglayacakt1r, mali saydamhk ilc birliktc

cdiyonnn.

BAI;>KAN: Buyunm Saym Sak.

cksik

GUVEN SAK: Eve!, Sinan Beyin yap1g1 gibi yapmayacagnn, k1sa dcyip de

b1raktnn kamsmday1m: metinde var, luzlanmanm gctirdigi bir aksakhk o.

uzatmayacagnn, yak k1sa yalmzca sonrlara ccvap vcrcccgim. Ama tabi bir iki

Mekanizmalar, oradan nas1l tetikliyor falan dcdik. ama nedenini ben ~una

noktanm da altnu yizmcm laz1m. Olin hep bunlan biz soyliiyorduk da

baghyon1m. Gliven Sak'm bu yorumuma uymasma ili~kin bir zorunluluk

sovlcmeve ba~lad1, bu ne demek tart1~masma hiv .girmcyeccgim. Bence, Say1n

bulunmuyor, kcndi yorumu kendisine 6zgii olabilir. Ben a91kyas1 bunu defalarca da

Aydm soylemi~ti, ~oyle dli~iimnekte yarar var: zaman sizi hakh 91kard1 sonuv

vurguladnn, degi~miyor, dti~lincem bu. Yani bu finansal scrbcstlc~mcyc bagh

olarak, IMF de aym noktaya geldi buglin bence. Ben Saym Konukman·m

a~m

~mnga

~imdi

IMF de

cdilmcsi

soylediklcrinden ba~layacagnn. Bu arada bu y6ntem pek iyi dcgil herhaldc, siz

laznn. Spcklilatif alanlara bu hareketlilik artt1kya da kriz kay1mlmaz oluyor. Fakat

sonrlan unuttunuz bir kere ne oldugunu. Gene! olarak iki tanc noktanm altm1

yeli~kili

yizmi~ti,

olarak

sermaye birikiminin, klimiilatif fonlann bir yerlcre

biyimdc de IMF, bu

ak1~kanhgm

dalm da artmasm1 oncriyor, istiyor.

onu belirteyim. Krizi onlemek bir ba~an nud1r dedi. Evet, Tiirkiyc'dc

Dolay1s1yla burada ben bir yeli~ki de buluyorum. Stiglitz de bunu vurgulad1, sadecc

krizi 6nlemck bir

Stilitz de degil. Bakm, yak uzatt1m 6zlir dilcrim bitiriyorum, yak ilginy tabi bu

vah~trk.

konular, bir

~eyi

dalm alacag1m, adnu hepimizin yak iyi bildigi bir iktisaty1dan,

Krugman'dan soz edecegim. Krugman bu sennaye hareketlcrinc falan

kar~1

y1kan

bir yazar degil. Ama bu kriz kar~1smda Kn1gman'm dedigi bir ~ey var, izleyelim
onu da. Bunun rizikosu varve iktisadi

dli~lincc

132

sisteminde art1k bir rota

degi~ikligi

ba~an.

Simdi yak k1sa bir stircdc bir prezentasyon yapmaya

Aym zamanda da paper da yahuzca belli bir donemlc ili~kili, oncesi yak.

Saym Cans1zlar soyledi, biz y1llard1r kamu maliyesinden kaynaklanan bir
problemi, kamu maliyesine dayah olarak y6zmeye vah~mad1k. Bence ilk kcz .bu yrl
ba~lad1k 9ah~mak iyin, adnu atmaya ilk kez bu

yrl ba~lad1k. Simdiye kadar idare

ediyorduk. Ben 96-99 arasnu anlatt1gnnda, iyice siirdiiriilemez hale gel en .bir
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problemi, bir iv bor.,: stokunun refinansmam sonmunu, ortada iyi top .,:evirerek,

tehlike, Tiirk.,:e meal a.,:tsmdan bakttgmuzda bir anlama gelmiyor bence. Simdi

Hazine ile Merkez Bankast iyi top .,:evirerek, bu arada risk biriktirerek sistemin

burada onem ta~tyan husus kamunun davram~ bi.,:imi degil, kamunun davram~

i.,:erisinde ba~ardtlar dedim yalmzca. Seyi soylemedim Saym Saygthoglu, ozellikle

bi.,:imini degi~tirme tehlikesi zaman i.,:erisinde. <;:iinkii bor.,: verenlerin bunu kontrol

altnu .,:izdi, faiz harcamalan donem i.,:erisinde yilksehni~tir, biit.,:enin harcamalan

edebilme ~anst yok Burada ahlaki tehlikeyi kamu yarattyor, soz verdigi bi.,:imde,

arasmda, gelir kalemleri arasmda .,:ok onemli biiyiikliige <;:tktm~ttr dedi, DognL

kontratta suurlandtgt bi.,:imde davranmaktan vazge.,:iyor, Boyle bir vazgevebilme

Aym zanmnda tablonun ilk siitununa bakttgnmzda da onu goriiyoruz, zaten

ihtimali, imkam her zaman var, Bor.,: stokunun biiyiimesi de kamunun davram~

iizerinde durmaya .,:ah~ttgtmtz ~ey, bu bor.,: stoku .,:ok luzh arttyor, Bu bor.,:

bi.,:imini degi~tinne mii~evvikini, te~vigini artmyor sistemin i.,:erisinde. 0 nedenlc

stokunun da .,:ok luzh artt~tmn temel nedeni, reel faiz harcamalanmn .,:ok yiiksek

kamunun davram~ bi.,:imini degi~tinnek diye kullandtm. 18. sayfaya da baktun, 3.

ohnast, dt~ bor.,:lann iv bor.,: haline getiriliyor ohnast 94'den sonra, o sayede

paragrafta soyledigim, ben ytlhk nominal deger artt~larmdan, TL 'nin ytlhk

arttyor, Ama onemli olan nokta, bu problemlere ragmen, biz bu siirdiiriilemez

nominal deger kaybmdan soz ediyorum. Anlatmaya .,:alt~ttgtm ~ey i.,:in reel olarak

dunnnu 94-99 arasmda kamu idaresinde saglanan saydamhk vasttastyla azatttk

TL'nin degerleniyor olmast falan gerekmiyor. Sonu.,:ta bu yalmzca dt~andan

Orada da nastl bor.,:lanma politika izleyeceklerini kamu yoneticileri, bor.,:

yabanct para getirerek bozduranlann getirisini daha da artmyor, Onemli olan nokta

yonetimini yiiriitenler, .,:ok a.,:tk bir ~ekilde piyasa akt6rlerine anlatttlar vc

dolann degerindeki degi~iklik, siz bununla finanse ediyorsunuz .,:iinkii. Mesela

volatiliteyi dii~iirdiiler, Simdi volatilitenin azalmast bu a<;:tdan iyi, faiz harcamalan

Tiirkiye 'de bu ythn ba~mda faiz oranlan niye luzh dii~tii, .,:iinkii kur %20

da kotiL Saym Nevzat Saygthoglu ile kalamm biz arada konu~uruz. Saym

degi~ecekti, %20, koyun bir kenara, 6-7 de bunlan finansmam diye dii~iindii bizim

Konukman'm ikinci sorusuna gelecegim. Kamu idaresinde genellikle uyumsuzluk

bankacthk sistemimiz, i~te 26-27, ne kadar reel faiz isteriz, i~te 36-37, 10 da reel

var diyor, TESEV'in .,:ah~mast Bor.,: yonetiminde yok, para politikasnun

faiz isteyelim dediler. Bizim iilkemizde fon belirlenmesi bankacthk sisteminde

yonetili~inde

boyle

bence bir uyumsuzluk yok, 96-99 arasmda Hazine-Merkcz Bankast

yapthyor,.

Nominal

degerine

baktyorsunuz . yalmzca,

harcketinc

uyumu dedigimiz ~ey. Ben ona Hazine'ye dost Merkez Bankast diyonnn, fiyat

baktyorsunuz. Dolaytstyla ~oyle bir bankacthk sistemimiz var sonu.,:ta; · paralan

istikranyla ilgili biitiin amavlanm bir kenara btrakmt~, ba~ka bir .,:are kalmadtgt

dolar bazmda kazandtklanm zannediyorlar, ona gore de plase ediyorlar, kurun

i.,:in. Tiirkiye'de Saym Canstzlar'm soyledigi gibi kamu maliyesinde tedbirler

degi~mesinden kaynaklanabilecek risklere kar~t duyarstzlar, risk algtlamalan

ahmncaya kadar ortada top .,:eviren bir ikili var sonu.,:ta. Ben onlan b~anh

dii~iik. Bunun da olu~masmda Merkez Bankast, Hazine'nin uyumlu politikalannm

buluyorum, .,:ok da uyumlu buluyonnn aym zamanda, o donem i.,:erisinde. Ama bu,

etkisi var, pozisyon a.,:makta, bankacthk sistemindeki riskleri biriktinnekte, bunun

kamu idaresinin biitiinii i.,:ermiyor, o diger tespitlerine katthyorum TESEV'in

da ciddi bir katktst var,

~eyinde. Ama bu .,:ok spesifik bir noktayla ilgili diye dii~iiniiyonun. 2000 ytlt

Simdi Saym Akahn'm dediklerine. de bir ~ey diyemeyecegim. Devletin en

progranunm neticelerine girmeyecegim, onunla da ilgili gorii~lerim var ama onlara

azmdan kii<;:iihnedigini biliyoruz bu don em i.,:erisinde. Belki Saym Oyan · m

ge.,:meyecegim.

dedigiyle birle~tirebilirim,

sosyal alanlarm tiimiinden devletin

.,:ekilmesi

Saym Arastl'm soylediklerine iki tane notum var, Bir tanesi Moral Hazard't

ongoriiliiyor demi~ti, bu programm i.,:erisinde. Ben bu programm i.,:erisinde ashnda

kullamrken ahlaki tehlike diye, ben de derslerde oyle anlattyorum. Ama ahlaki

bundan da sonrast i.,:in kamunu roliiyle ilgili bir ~ey gormiiyonnn. Ben ~oyle
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bakiyonun, bu kamu hesaplanmn saydamhg1 ilc ilgili Maliyc'de yliriitiilcn
projeleri de dikkate aldignnda
dununun saghkh bir

~oyle

~ekilde

bak1yorum, bence ikiyc ay1rabiliriz. Mevcut

gosterilip enformasyon ak1mlannm artmlmas1

hedefleniyor. Su anda yapilan o bence, ~u anda geryekle~tirilen o. Bence bunun.da
ikinci

a~amas1

bo~.

hepsinin aslmda ivi

Yani biz bu yildan

ba~layarak,

~cylerin

bcncc

iinfimlizdcki y1ldan

Saym Fcvzi Dcvrim Hocanuzm da soyledigi gibi. aslmda oturup onun

ivini dolduracagiZ.

Kamu kesiminin roliinii yeniden zatcn

bundan sonra

tanunlayacagiz. Dolayisiyla .kamu bundan sonra. nc olacak sorusunun ccvabL
bundan sonra yapilacaklarda. Sosyal alandan tamamen yckilir mi '1 Bana sorarsamz
orada geni~ bir miicadele alam var sonuyta, bu
karar

15 May1s 2000 Pazartesi

gelecek, bu progranun i9erisinde tanm rcformu. bankac1hk rcformu.

sosyal giivenlikteki devam edecek reformlar diye tarif cdilcn

ba~layarak,

iKiNCi OTURUM
TURK KAMU MALi YONETiMiNi~. YEN~DEN YAPILANDIRILMASI
GEREGI VE ONERILER

verilmi~, sonuylandmlnu~

Giineri Akalm Hocam

ba~ka

cinsinden borylanma,

d1~andan

bir

bir
~ey

~ey

dalm

~u

Oturum Ba~kam: Prof. Dr. Engin ATA<;:
Anadolu Universitesi Rektiirli
1. Teblig: Ahmet KES1K

(Maliye Bakanhg1 Biitve ve Mal! Kontrol Gene!

Mlldtirlllgii Daire Ba~kam)
''Tiirk Mali Sisteminin i~Ieyi~ Yoniinden Yeniden Yapilandmlmasma Yonelik
<;:abalann Y onii ve Bu <;:abalann Degerlendirilmesi"

andaki durumda. <;:iinkii Ozcrinc

oldugunu ben
sonnu~tu.

dii~linmiiyorum.

Saym

2. Teblig: Prof Dr. Oguz OYAN. Yrd. Do9 Dr. Aziz KONUKMAN ve Ali R1za

Ona da evet diyeyim. Dolar

AYDIN (Ankara Oniversitesi SBF, Gazi Oniversitesi i.i.B.F. ve Anayasa

fan akunlan Tiirkiye'ye saglandigi mOddetyc,

bence Tiirk ekonomisinde kriz ihtimali yok. Ama bu

~u

demek:

d1~sal ~oklara

9ok

Mahkemesi Raportiirli)
''Tiirk Kamu Yonetiminin Yeniden Yapilandirilmast: Tespit ve Oneriler"

dalm ay1k bir ekonomi olacagiz, yani art1k diinyanm hcrhangi bir ycrindc alan bir
geli~me

bizi refalunuz1 dalm yakmdan etkiler hale gelccek. Bu iyi bir

~cy

1111. onu

da aynca konu~abiliriz. <;:ok tc~ekkiir ederim.

BASKAN: Efendim hcpinizden iiziir diliyoruz, sabrnuz i9in

TARTISMA
te~ckklir

ediyorum, say1 konu~macilara da tabi te~ekkiir ediyorum. Ozelliklc de Engin Ata9
Hocanuzdan iizlir diliyonun, bundan sonraki toplantiyi yonctccek, 90k oziir
dilerim.
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Oturum Ba~kam
Prof. Dr. Engin A TA«;:
Anadolu Oniversitesi Rekt6rii

TURK MALi YONETiMiNiN iSLEYiS YONUNDEN YENiDEN
YAPILANDIRILMASINA YONELiK «;:ABALARIN YONU VE BU
«;:ABALARIN DEGERLENDiRiLMESi

Konu, "TUrk Mali Sisteminin i~Ieyi~ Yoniinden Yeniden Yapilandmlmasma

AhmetKESiK
Biitve ve Mali Kontro1 Gene! Miidiirliigii Dairc Ba~kam

Yonelik <;:abalann Yonii ve Bu vabalann Degcrlendirilmesi". Alunet Kcsik
sunuyor. Maliye Bakanhg1 Biitve ve Mali Kontrol Gcncl Miidiirliigii Dairc

Ba~kam. ikinci tebligimiz ise 'Tiirk Kamu Yonetiminin Yenidcn Yapilandmlmasi.
Tespit ve Oneriler". Prof.Dr. Oguz Oyan, Yrd.Doy.Dr. Aziz Konukman ve Ali Riza

I.GiRiS

Aydm tarafmdan hazirlanmi~ olan bildiriyi Yrd.Doy.Dr. Aziz Konukman sunacak.

1980 yilmda i~ba~mda olan hiikiimetin 24 Ocak ekonomik istikrar

Sorulanmza, gerektigi taktirde, Oguz Oyan ve Ali Riza Aydm tarafmdan da ccvap

programuu uygulamaya koymas1yla birliktc saglanan d1~ finansman imkanlan,

verilebilecek. <;:ok k1sa olarak degerli teblig sahiplerini tamtmak istiyonun sizlcre.

1980 lerin ortalanna kadar Tiirkiye'de ekonomik bakundan onemli 6lviide

Ahmet Kesik, 1956 y1hnda Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nden

ilerlemeler kaydedilmesine neden oldu .. 1980 li y1llann sonunda ba~layan populist

mezun oldu. Maliye Bakanhg1 Biitye Kontrolorii olarak inki~af ctti. ABO Bat1

uygulamalar ve nihayetinde patlak veren korfcz krizi ilc 1994 yilmda Tiirkiyc bir

Illinois Oniversitesinde master yapt1. Illinois Eyaleti Biitve Biirosunda bir yii biitvc

makroekonomik bunahm ile kar~I kar~Iya kald1. Kamu Kesimi Borvlanma

konusunda staj yapt1.

iktisat Fakiiltesi'nde doktora

Gereginin 1993 te GSMH'nin% 12 sini a~masnun ardmdan 1994 te GSMH% 6

vah~malanna devam ediyor. Su an da ise Maliye Bakanhg1 Biitve ve Mali Kontrol
Gene! Miidiirliigii Biitve Politikas1 ve Uluslararasi ili~kiler Daire Ba~kam g6revini

yiizde 120 i1e sonuvlandi.
kiiviildii ve Toptan E~ya Fiyatlan Endeksi vakla~Ik
.
.
Ulus1ararasi Para Fonu (IMF) 1994 te Tiirkiye'de uygulanan ekonomi

yiiriitmektedir. ikinci konu~macmuz Yrd.Doy.Dr. Aziz Konukman'd 1r. 1955 Sinop

politikalannda kapsamh bir yon degi~ikligine gidilmesi isteminde bulundu. Bunun

dogumludur. 1978'de ODTO iktisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi iktisat Boliimii'nii

sonucunda 1994 'tin son dokuz aymda kamu harcamalannda 6nemli 6lviide bir

bitirdi. 1980 yilmda aym boliimde yiiksek lisans derecesini ald1. 1984 yilmda

dara1ma meydana geldi ve Tiirkiye bu y1h birinci1 bir faz1a ile kapad1. Tiirk

doktorasmi tanmm1adi. Su anda Gazi Oniversitesi iktisadi ve idari Bilimler

ekonomi yetkili1eri i1e IMF kunnaylan, 1995 in mali programmm '· .... ayar1amamn

Fakiiltesi iktisat Boliimii'nde Yrd. Doy. 01arak g6revini siirdiirmektedir. Ben ilk

6lve£ini geni~letmekten vok, nitelik diizeyini ve siirdiiriilebilirligini artmnay1 hedef

s6zii program geregi Ahmet Kesik 'e veriyonun. Ahmet Kesik' in, biraz once de

ahnas1 gerektigi" iizerinde g6rii~ birligine vard1lar. Bunun ivin oze inen yap1sa1

soylemi~ oldugum gibi, tebligi 'Tiirk Mali Sisteminin i~Ieyi~ Yoniinden Yeniden

reform1ar gerekiyor ve bu refonnlarla hiikiimetin maliye politikasnun planlama ve

Yapilandmlmasma Yonelik <;:aba1ann Yonii ve Bu yabalann Degerlendirilmesi".

uygu1ama yeteneginin artmlmas1 amavlamyordu.

Siireniz 15 dakika Ahmet Bey, buyurun.

bte vandan, ekonomideki olumsuz geli~meler yanmda 1980 li y!llarda biitvenin

istanbul

Oniversitesi

birlik ve genellik ilkesi di~ma vikilmasi, biitvenin esnekligini yitinnesi, biitvenin
haz1rlanmas1 ve uygulanmas1 siirecinde iireti1en hizmetin etkinligine biitvese1
138

siirecin katk 1smm azalmasi, kaynak aymna ve harcama usullerinin vok kanna~Ik ve
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uzun

siireleri

alan

bir

yap1ya

bliriinmesi

kamu

maliyesini

etkinliktcn

uzakla~tirnu~ti.

• Tutarhhk: Devlet blitvesi, k1sa vadeli bir idari tasarruf ile suurh
olmay1p en onemli unsurlanndan birini olu~turacagi k1sa vc orta vadeli

Bu nedenlerle; hiiklimet, Dlinya Bankasmdan kamu mali yonetimini
giivlendirmeye yonelik bir kununsal reform program! ivin teknik vc mali yardun
saglamasm1 istedi. Bunun lizerine Diinya Bankas1 da Tiirk merkezi kamu
yonetiminin mali sistemini incelemek lizere teknik ekipler gonderdi. Bu ekiplerin

makro ckonomik politika ile yakmdan

ili~kili

ohnahd1r.

• Biit~e Birligi : Devlet blitvesi blitiin kamu

kaynaklaruu

vc

harcamalanni kapsad1g1 olviide tutarh vc gii9lii olacaktir.
• Etkinlik: Sistcmin etkili olabilmesi ic;in, blitc;c kaynaklaruun en iyi

vard1g1 sonuca gore, en onemli gereksinim, otomasyona dayah bir Kamu Maliycsi

~ckildc

Yonetimi Bili~im Sistemi (KMYBS) kurulmasiydi. Aynca KMYBS'nin on ko~ulu

yetkisinin verimli kuilamnu hakkmda iyi bir kavray1~ vc izlcnilen

olarak, mevcut sistemin yerine biitiinliyle yeni bir sistemin gctirilmcsinden <;.ok,

hedeflerin dcgerlendirilmcsi

belirli kisimiarda yeniliklere gidilmesi gerekiyordu. Japonya kaynakh bir hibe

gerektirir.

tahsis edilmesini saglamas1 gcrckmcktcdir. Bu dunun, harcama

ve izlcnmesi ic;in saglam kapasitcyi

yardumn sagladigi finansmanla Banka, bu yeniliklerie ilgili onerileri haz1rlamak
iizere gerekli etiidleri yapmakla sommlu iki kumlu~ gorcvlendirdi: ABD.'dcn

II. BUT<;:E HAZIRLAMA

Barents Group LLC ve Fransa'dan ADETEF, Dlinya Bankas1 uzmanlan ilc ba~ta

Mcvcut dununa k1saca bir goz ati!digmda, blitc;c hazirianmasi csnas1ilda

Maliye Bakanhg1 olmak iizere ekonomik birimlerin blirokratlan bir araya gelcrck

siyasi ve teknik slirevlcrin i9 i9e gec;tigi, i:idenck taleplerinin hivbir on kiSit olmadan

otomasyona dayah KMYBS konusunda onerilerini ortaya koydular.

hazirlandigi ve abartildigi, talebin mtin i~lerde mi yoksa hizmet geni~lemcsindc mi

Tiirk Kamu Maliye yonetiminin i~ieyi~ yonlinden yenidcn yapiiandmlmasma

ili~kin vabalarm unsurlaruu a~ag1daki gibi siralayabiliriz:

kuilamlacaguun bclirtilmcdigi, ·harcamaci kurulu~lann anlamh bir hizmct progranu
sunmadiklan, personel d1~1 harcama kalcmlcrinin fiyatlandmlmasmda kontrol

• Blitve Haz1rlama

kurulu~laruun

• Biit9e YapiSI

karar ali11a onccsindc hesa]Jlanmadigi goriilmektedir.

• Blitve Kapsanu

Bu sorunlara ilavctcn, her nc kadar Maliye Bakanhg1 Biitc;c ve Mali Kontrol Gcnel

• Personel Blitvelendirilmesi

Mlidiirliigli, blitvenin haz1rianmasmdan sorumlu

• Ucretlendinne

blitvclcmenin DPT ve birvok transfer kalemi ile ilgili biitvelemenin Hazinc

• Biitve Uygulamas1 ve Mali Kontrol

Miiste~arhg1 tarafmdan yiirlitiilmekte olmas1, harcamac1 kurumlann biitvelerinin

• Muhasebe

biitiinsel bir 9erc;cve ivinde cle ahnmasmda engel te~kil ctmcktedir. Diger taraftan,

• Bordro ve Personel yonetimi

yatmm odencklcriyle gervekle~tirilccek i~lerin cari harcamalar lizerindc ileriki

bilgisinin yetcrsiz oldugu vc blitc;cnin· makro ckonomik ctkilerinin

yillarda ne gibi
Aynnt1lara geymeden once onerilcn sistemin amaylan ozctlc ~u ~ekildc
siralanabilir:

art1~lara

ise de:

yatmmla ilgili

yo! ac;acagmm dikkatc ahnmamas1

ve yatmm

taahhiitlerinin biitc;cde ycr almamas1. cari yii blitc;csinin mlitcqkip yiilann
biitvclcrine olan etkisinin ongoriilmemesine yo! avmaktadir. Dstelik blitc;c
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haz1rlama siiresinin kisahgi yukanda k1saca belirtilen sanmlan daha da

· ana ara~ ahnaktadir.

peki~tirmektedir.

Bu sarunlann, birbirleriyle
~6ziilebilecegi dii~iiniilmektedir.

ili~kili

Bu alanlar:

ii~

alanda yap!lacak refarmlarla

blit~e

haz1rlama sistemi.

b~it~e

kad

zanmlu

ili~ki

alu~tunna,

planlama ve

ancak iyi bir

biit~eleme

~ekilde tasarlarnm~

arasmda kurulmas1 gereken

ve mekanizmalan artaya

arta vadeli bir harcama sistemi ile kurulabilir. Tiirk
y!llann ilk yansmda

~er~evesinde

Blit~c

kanmu~

bazh blit~e sistcmi gibi) bunun iizerine in~a edilmelidir. Orta vadeli harcama
program 1 ~er~evcsinde blit~e haz1rlama slirecinde a~ag1daki a~amalar izlenmclidir.
l. Ekonomik ve Mali Yapmm Ortaya Konmas1:.

Sistcminin 1970'li

Blit~nin

haz1r!anmasma temel te~kil edecek makra ckonamik ~cr~cvc tcspit cdilmclidir.

ele ahnmas1 geregi buglin de hala ge~erliligini

Gelecek v 1I bnt~esi ve onu takip eden iki yilm b[It~c bnyliklliklerinin tespit cdilmcsi

sistemine

ge~i~tc

siireci, ba~langi~ta ekonamik ve mali yapmm tam bir resminin vekilmesiylc

karumaktad1r.
Bu ~er~vede, gerek Dlinya Bankas1'nm arta vadeli harcama sistemi gereksc
iyi uygulama 6mekleri g6steren lilke deneyimleri ve Tiirk

Biit~e

Sisteminin mevcut

yap1smm incelemesi sanucunda, kamusal karar alma slirecinin
vadeli bir

programlar arasmdaki ili~kiyi hedcfleyen kamusal karar alma slircci ana hedcf

6ng6rlilen arta vadeli

plan-pragram-biit~e

bir plan veya program

Orta vadeli bir harcama programma dayanan, yani planlarla blit~cler ve
alarak bclirlenmcli vc biit~e sistemi (plan-progran1 blit~c sistcmi vcya ~Ik!I-sanu~

yapiSI ve hizmet progranu yapiSidir.
Palitika

blit~esel sanu~lann saglanabilmesi temcl hcdcf, bnt~c isc bu hcdcflerc ula~mada

yakla~mun

i~lemcsindc

giiniimiizde daha fazla 6nem arz ettigi sanucuna

arta

vanhnl~tir.

Orta vadeli harcama sistemi esas alarak, karar ahcilann arta vadedeki harcama

ba~lamahd1r. Genellikle stratejik safhamn ilk bollimli diyc adlandmlan bu ~ama,
esas alarak gelecek nv yiihk donem ivin gelir vc harcama projeksiyanlan yapan bir
nmkroekonomik vcr9eve geli~tirilmesi Ozerine kumludur. Ana faaliyct. top lam mali
disiplini saglamak i~in gerekli ad1m alan makrackanamik analiz ve madcllemcnin

limitlerini 6ng6rmelerine yardimci alan vc bu limitlcrin arta vadcdeki harcama

yapilmasidir.
Ekonomik ve mali yapmm tam resminin ~Ikanlmasi ve bu rcsim nzcrinden

ili~kilendirmesine

belli varsavnnlarla liv y!lhk projeksiyanlarm yap!lmas1 bu snrccin temel hcdefidir.

palitikalan ve maliyetleri ile

imkan veren kamu harcama

politikalarnu geli~tinneye y6Iiclik bir siirevtir. Bu siirccin ii~ temel amac1 vard1r:

d6ncmdeki

• makro disiplinin saglanmas1,

• dagi!Ilan kaynaklann uygulamada istenilen dlizeyde verimli vc
etkin bir ~ekilde kullamlmas1.
kaynak

belirlenmektedir. Bu
etkinlikte

dag1tmu

~ekilde

esas

ver~evesi

ya~ama

olmaktadir. Bu slirecin

i~lemesinde

politik

bir

siirev

sanunda

artaya kanulan politikalarm istcnilen

gerektirmekte, planlanan politikalann pratige

kapsamh

bir

~ckildc

kavrannu~

olmasnu

olmas 1 vc mevcut sistemin siirekli gcli~tirihnesi gerekmcktcdir. iyi bir muhasebc
ve raporlama yap1s1 olmayan, ozcl ekonamidcki geli~mclcri ve faaliyctleri
yeterince kavrayan~ayan bir sistemde, ekanamik ve mali yapuun istcnilen dlizeyde

alarak

bunlann

maliyctlerinin

gerektirmektedir. Bu anlamda merkezi kurulu~lann tcknik kapasitclcrinin yliksck

• stratejik 6nceliklere gore kaynaklann dagi!IImasL

Kamusal

Teknik 9ah~maya dayanan bu a~ama, mcvcut politikalann bugfmkf• vc gelecck

planlanmasi/programlanmasini
ge~mesi

blit~eyle

haz•rlandigmi si:iylemek pek miimkiin degildir.
Bu a~amada OPT. Hazine, Maliyc Bakanhg1, Merkcz Bankasi, Dcvlct

mlimkiin

istatistik Enstitiisli gibi merkczi kurulu~lar yamnda Say1~tay gibi d•~ dcnetim

yukanda li9 ana madde halinde Siralanan

kurulu~lan da gorev ve sammluluk almahd•rlar. Sanunlu olan mcrkezi birimlcr

142

ise

ortaya konuldugunu vc buna gore iyi tasarlannu~ makroekonomik palitikalar
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gore dcgiL

ula~IImas 1 ihtiyacnu gtindcme getirmi~tir. Ekonomik vc mali yapmm ortaya

varsaynnlann ve veri yap1smm belirlcyiciligindc kcndi profcsyoncl dcgcrlcndirmc

konulmasmdan sonra Bakanlar Kumlu tarafmdan scktor/kurulu~ biitvc tavanlan

kriterlerine

ckonomiye . etkilcrinin

belirlenecck, kurulu~lar da bu yer9evede gelecek y1l ve onu takip eden iki )'II ivin

a~amada

scktor planlarnu ve biitvclcrini olu~turacaklard1r.

htikiimctin

ekonomik yap1yla ilgili beklcntilerine ve

gore

hiikiimetin

mali

politikalarnun

projeksiyonlarnu hazirlamakla yiikiimlii olmahdirlar. Bu
~iikiimliiliikleri

~ckildc)

gorii~lcrine

yinc raporlama

getirilmeli vc bunlann denetimi (konulan varsaym1lan da i9crecek

Sckt6rlcr makrockonomik ko~ullar vcr9evesindc her sene degi~ccck alan. bu

yiiriitmeden bagimsiz bir denctim orgam tarafmdan yiiriitiilmclidir

harcama tavanlanm gclccek y11lar i<;:in kcndilerinc verilcn bir gostcrgc olarak

(Sayi~tay).

kurulu~lann

vc

alacaklar ve sekt6r/kurulu~ planlanm ve biit9clerini buna gore olu~turaeaklard1r. Bu

yaptigi faaliyctlcrin yasal yiikiimliiliikler a9Ismdan kontrol
cdilmcsi ve mec.lisc raporlanmasi uygulamanm ctkinligini art1racakt1r. 1

<;:cr9cvedc biit9cscl kararlar nliimkiin oldugunca luzh bir ~ekildc kaynak bulma

Yiiriitmeden bagnns1z bir organ tarafmdan merkezi

kabinenin bu

2.

a~amada

Biit~e

Politikas1 Beyam: Bakanlar Kurulu ii9 ydhk bir pcrspcktiftc

haz1rlanacak alan biit9elerin onceliklcrini ve . yapisml onccdcn a<;1klamas1
gerckmcktcdir. · Biit9e siirccinin daha
sonucu

olu~an

dikkatc alarak

ba~mda

Bakanlar Kurulu siyasi · iradesi

tome! tcrcihlcrini ekonomik ve mali yapmm ortaya koydugu resmi
a91klanu~

olmaktad1r.

prcnsibini terk cderck, hiiktimet politikalan tarafmdan bclirlcncn bir yap1ya
ge<;:ecektir.

iyi haz1rla11nu~ sekt6rel plantar. kurulu~ biit9elcrinin daha amaca

yonclik olarak haz1rlanmasnun tcmcl kaynag1d1r. Siyasi yap1d~ olu$an sckt6rel
politikalar planlarla tasarlanmakta biit<;:elcrle de uygulamaya konulmaktad1r.
Sekt6rfkurulu~

plan ve biit<;:elcrinin ctkin bir ~ckildc 9ah~mas1 19111

gcli~tirilen 6neriler isc all! ba~hk altmda toplanmaktad1r:

Ortaya konulan hcdeflcr, hiikiimctin gclccck ii9 ydhk doncm i9in ongordiigii

(a) Sektiir/Kurulu$ Sorumluluk t;:err,:evesi ~1·i /Jir $ekilde Tammlanmalultr

kamusal biiyiikliiklcri ve uygulamay1 hcdeflcdigi politikalan konusunda kamu

• Siyasi sonunlulukla idari sorumltilugun kurulu~un Orcteccgi mal vc hizmct

kurumlanm · vc toplumun digcr kcsimlcrini bilgilcndirmcsi baknnmdan oncm
arzetmcktcdir.

Boylccc, hem kamu kurumlan kcndi biit9elerini haz1rlarkcn bu

mctinde 6ngoriilcn noktalan kendilerine

ba~lang19

noktas1 olarak almakta. hem de

ozcl sckt6r kamunim gelccck ii9 yd ivin biiyiikliigii vc faaliyct alanlannm no
olacag1 komisunda daha net bir fikrc sahip olmaktad1r. Dolay1s1 ilc kamunun ortaya
y1karacag1 belirsizlik hem kamu sekt6rii ivin hem de ekonominin geriyc kalan diger

HarcamaCI

• Siyasi sorumluluga sahip alan Bakan. biit<;:c ile ainu~ oldugu odencklcrin
kullammm1 yani programlanan hizmctlcrin saglmiabih11esi i9in (veya 91kt1
vc sonu9 hcdcfleri i~in) yetkiyi kurulu~a dcvretmeli_ taka! gcrek
uygulamada gcreksc uygulama sonunda hak sahibi olarak devrcttigi
yetkinin nasii kullmuld1gmm hcsabuu sorabilmclidir.

boliimlcri ivin azallllmaktad1r.'
3.

siirecinde <;:ok iyi bir ~ckildc birbirinden ayn~tmhnas1 gerekmektedir.

kurumlann· biit~e

taleplerinin

girecegi

~er~eveyi

belirlemek amaciyla biit~e tavanlannm saptanmasi': Sckt6rcl karar alma

• Bakanla kununun en list yetkilisi arasmda biil9e tiygulamasma gcymcdcn
once bir pcrformans s6zle~mcsi yap!lmahd1r.

kamu kurun11annm ilcriye donf1k

• Siyasi, idari vc mali sorumluluklan ortaya koyacak yasal bir dOzcnlcmc

plan yapabilmelerinin gcrekliligi. hedcflcrc ve uygulamaya ili~kin bilgilcre de

yap 1Imahd1r. Bir <;:ok Olkcdc bu, pcrformans 'siizlc~mclerini diizcnlcycn

stirccindc yeterli bir bclirginligi

gcrycklc~tircrck

vasalarla olmahd1r.
' Yrlmaz, (1999).(B): 35
'Yrlmaz (A) (1999): so
Ayrrntrlr bilgi ivin; The World Bank (1998): 40-43 ve Yrlmaz (1999) (B): 26-30
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<;:er<;evc kanunla devredilen yetkiye ili~kin sorumlulugun temcl prensipleri":
• Yetkililcrin rolleri vc sorumluluklannm belirgin olmas1.
• Sorumlulugun

kurulu~a

raporlamamn

kumlu~un

sonunlulugunu yansitmasi).

hizmct arasmdaki ama<;/sonu<;
• Performans ama<;lan ile
<;ah~malann

~ckilde

ili~kisinin

olu~tumlan

sorumlu merkezi

bclirlenmcsi vc biit<;eyle liretilen
kurulmas1.

• Belirlenen tavanlar <;er<;evesinde kurulu~ biit<;esinin haz1rlanma ve
uygulanma sonnnlulugu esas olarak harcamac1 kurulu~a vcrihnelidir.

tarafmdan sflrekli yapiimasJ.

• Pcrformansla ilgili olarak haz1rlanan raporlar ve kullamlan bilgilerin dogru
ve giivenilir olmas1.

• Merkezi

kurulu~lar,

biit<;e slireci

ba~mda

gerekli

olan

planlama,

standartlann tespiti, nakit yonetimi planlamasi, performans kriterlerinin
olu~umunun izlenmesi gibi teknik konularda harcamaci kurulu~lara slirekli

bilgi aktannah ve getirilen ilkelere uyulup uyulmad@m yaptmm

(b) Sektiir Amar;larz ve Politikalarz Konusunda

Uz/a~ma

ve Bunun Siirekli

0/arak G'ozden (ier;irilmesi

miiesseseleriyle denetlemelidir.
• Biit<;e haz1rlamp

uygulamaya konulduktan

sonra biit<;eyc

mcrkezi

sorusu. dcvlctin bir biitiin

kumlu~lar tarafmdan kaynak kullanmaya yonelik miidahale olmamahd1r.

olarak sektor kapsammda yiiriittiigii politikalar konusunda ger<;ekten

Haz1r!anan biit<;enin ongortilen <;er<;evede somuta donli~mesi kumlu~un

sorumlu olup olmadigi ya da uygulanan baz1 politikalann ya da

sonunlulugu altmda ger<;ekle~melidir.

• Sckt6riin gozden ge<;irilmesi s1rasmda

ba~lang1<;

faaliyetlerin 6zel sektorc veya toplumun diger kurumlarma (sivil toplum
orgfltleri, goniill(i

kurulu~lar gibi)

birakihp birakiimayacagJ.

onemli

soru

faaliyetin

dogm

uygulamasnun

biit<;e

i<;indc

yap1hp

yapilmayacagL
Ba~langi<;

kurulu~Iann

ama<;lan vc

bir ~ekilde tannnlanmahdir. ideal olarak, kaynak yap1s1 vcrgi!eri, bag1~ ve

• Sckt6rel oncelikler yamnda 6ncelik!erin
gerekmekte
yaratacag1

kapsayacak ~ekilde olmahd1r.
• Kaynak yapiSimn oncelikle ortaya konulmas1 kumlu~un orta vadeli kayilak

hcdefleri tannnlanmahdir.

tarti~Iimasnun

• Sektore aynlacak olan toplam kaynak miktan m(imkiin oldugunca ayrmt1h

yardnnlan, faaliyet gelirlerini, gonti!lii organizasyonlan ve ozel firmalan

somsunun ardmdan bakanhklann ve

davramlmas1

(d) Sektoriin Kaynak Yap!Sl Biitr;e Haz1rlanmas! Siirecinde Tam 0/arak
Ortaya Konulmal!d!r

• Eger devlctin bir politika sonnnlulugu varsa, bu durumda takip eden

•

(c) Biitr;enin Haz1rlanmas1 ve Uygulanmasmda Merkezi Kurulu~lar Daha
(:ok Diizen/eme ve J)enetim A~amalarmda Rot Almalldlr

performans kritcrlcri arasmdaki detayh

kurulu~Iar

konuda eksersizler devam ettirilmelidir. Bu <;ah~malar. ozellikle yeni yii
biit<;c uygulamas1 ba~lad1gmda gclecek y1l biit<;elcri i<;in yapiimahd1r.

yonelik olmas1 (bu <;er<;evcdc yapiiacak her tiirlii

• Performans kriterlerinin net bir

• Donemsel o!arak kumlu~ ama<;lan vc onceiikleri gozden ge<;irihncli.. bu

z1ra

olu~turulmasmda

sekt6r

anla~mazhklann,

i<;inde

farkl1

sistemdeki

<;ok dikkatli

projeksiyonlarnu giindeme getirmeli, harcamalar i<;in yap1lacak detayh

6nceliklcrin

analizler gelirler i<;in de yapiimahd1r. Daha sonra sekt6r bazmda yapiian b'u

mckanizmalar

projeksiyonlann orta vadeli gelir sisteminin projeksiyonlanna uyumu

tarafmdan <;6zflmlenmesi onem ta~nnaktad1r.

sag!anmahd1r.

4

Aynntrlr bilgi iyin Kanada Sayr§tay ve Hazinesi tarafmdan yaprlan ortak yalr§ma (1999) (Hakan
Czbaran'rn <;evirisi)
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Faal~vetlerini

Yansttacak Yaptda

0/maltdtr

zonmdad1rlar. Her bir alt diizey limitler dahilinde stratcjik oncclikleri
maksimizc etmeye

yah~Imhdir.

• Sektoriin politikalan, programlan ve faaliyetleri birliktc elc -almmahd1r.

• Hizmetin iirctilmesi ve sunuhnas1 siirecinde hizmeti iircten insanlann gerek

Sektor biityeleri tiim faaliyetlcri ve organizasyonlan kapsamah ve

istihdammda gerekse de -kullamm~ olduklan kaynaklar iizerindeki yetki vc

yogunla~Ilan

sonunluluklannda (belli bir siire i9in atanmalan, perfonnans kriterlerini

nokta tiim harcamalar olmahd1r.

• Biityeyle dogmdan

ili~kisi

kurulamayacak olan scktiir vcya

faaliyetler mutlaka raporlama

sureti~·le ili~kilendirilmcli

kurulu~la

ilgili

tespit edilmesi gibi) degi~iklikler yapiimahdir.

vc toplam i9inde

gosterilmelidir.

III.BUTCE YAPISI

• Karar ahcilar, sektoriin gozden geyirilmesi yoluyla

gcli~tirdiklcri

sektorel

Yeni bir biit9e fonniilasyon sistemi hedeflenmeli. bu da devletin tcmcl

politika onceliklerini kullanarak politikalann olas1 harcama sonuylanm

fonksiyonlanm i9inc alai1 bir biit9e kod yap1s1 . olmahd1r.

degerlendirmek zorundad1rlar. iyi bir ba~lang19 noktas1 olarak onceliklc

temel fikir biit9enin, bakanhk vcya dairclcr itibariyle yonetilmesidir. Bu herkes i9in

mevcut olan politikalann tam olarak Odeneklcndirilmesi durumunda

hedcflerin belirlendigi ve bunlarm geryckle~tirilnicsi iyin, gene! araylann vcrildigi.

toplam maliyetlerin ne olacag1 hesaplanmahd1r.

ama9lara gore yonctim sistemi olu~turulmasi i9in gereklidir. Yoncticiler. daha

(/)

Oncelikler

Degi§tiginde

Kaynaklarm

Bu

Alan/ara

Tahsisini

• Politikalar daha az onemliden daha yok oncmliye dogm siralandigmda

olacak,

kolayla~tiracak

ak1~mm

da aym

~ckilde degi~mcsine

verilen global

biitye

odeneklcrini

kullanmakta

serbest

olacaklard1r. Kodlama konusunda dikkat edilmcsi gcrckcn hususlan ~u ~ekildc

Kolayla§ttracak (Esnek) Mekanizmalar Geli§tirilmelidir

veya tersi durumda, kaynak

sonra kendilerine

Projenin arkasmdaki

yardimci

siralayabiliriz:
• Kodlama mutlaka kununsal yap1yla ba~lamahd1r. Kamu hareamalaruun hizmct
fonksiyonlanna gore dagihmi biit9c kod yap1s1 tarafmdan simflandmlmahdir.

mekanizmalann sistemin iyinde mutlaka bulunmas1
• Biitye kodlamas1 kamu harcamasnun hangi kaynaktan finanse cdildigini

gerekmektedir.
• Scktiirel kararlar farkh diizeylerde ahnmaktad1r (biitiin sektor iyin,

gosterccek ~ekilde tasarlanmahd1r.

iyin vs.). Bunlann her biri daha iist diizeyde alman

• Kodlama i9in gcrekli olan standartlar, uluslararas1 standartlar ye iyi uygulama

kararlann getirdigi snurlamalar ve kurallara tabi olmah, belirlenen bu

omegi gosteren iilkelerin deneyimlcri 9eryevesinde olu~turulmahdir. Bu

bakanhk iyin,

kumlu~

snurlamalar i9inde kummlar kendi stratejik kararlaruu alma esnekligine

ongoriilen ama hala ge9ilemeyen fonksiyonel snuflamaya geyilmelidir.

sahip ohnahd1r.
• Sektor iist diizey yoneticileri bu esnekligin yam s1ra, biit9e uygulamasmda
belirlenen kati snurlamalara uymak ve sektor harcama onccliklcri ile
kamunun

mali

.anlamda oncelikle hizmet maliyet ili~kisini ortaya koyan ve 1974"de gcyilmesi

ama9lan

arasmdaki

tutarhhg1

saglamaya

yah~mak

• Farkh ama9lar ve kullameilar dii~iiniilerek kod snuflandmnas1 en aynnllda
bilgi

iiretmeye indirilmelidir. · Bu konuda ge9mi~te ya~anan

uygulamalardan ders almmah ve detayda bilgi iirctilmesini engelleyecek
miidahaleler a91k9a yasaklannu~ olmahd1r.

148

olumsuz

149

.-\hmd Ki!fiik. XV. Tlirkive ~;fa\h·i! Sempozvumu. 15-17 l\'1<\\'lS 2000. Antalvu

Ahmi!t K<!sik. XV. Tilrkiw Mnlive Sempozvumu. 15-17 l\:Jm·Js 200(J. .-\ntalw

• Kununsal,

fonksiyonel

ve

ekonomik

kodlar

arasmdaki

geyi~mclcr

giderilmelidir. Bu yeryevede, kod yapisi ve uygulamas1 dogru, giivenilir.
kar~Ila~tmlabilir,

tutarh ve 6lvlilebilir bilgi liretme amacma hizmet etmclidir.

• Devlet muhasebesi ile biit9e kodlamas1 arasmda gerekli olan ili~ki kurulmal1 ve
kodlama devlet muhasebesi i~leyi~i yerycvesinde formlile cdilmelidir.
• Biit9e s1mflandmnasuun verileri, milli gelir hesaplarnun en glivenilir girdisi
olarak kullamlabilmelidir, bunun i9in blit9e kodlamas1 bu amaca da hizmet

yoluyla doguracag1 siyasi ve ekonomik sonu9lar hakkmda 6nemli bir bilgi
verebilir.
Blit9c d1~1 harcamalan bu ~ekilde suuflandmlan iki harcama alam ilc ilgili
tcmel yakla~un ~u ~ckilde ortaya konmu~tur:
A) Dolayh harcamalann her ne ~ekilde olursa olsun mutlaka blit9c ile
ilgisinin kuruhnas1 vc blit9c iyinde yer almas1 gcrckmektedir. Blit9cyi
dogrudan ctkileycn bu nitclikteki harcamalar 6zclliklc saydamhgm
saglanmas1 amac1yla 6nem ta~unaktad1r.

edecek bir yap1da tasarlanmahd1r.
• Mali ve ekonomik yap1daki degi~meleri kavrayan esneklikteki bir kod yapiSI

B) Dolays1z harcamalann blit9c ile ili~kisi isc mcvcut yap1 veri ahnarak li9
yolla saglanabilir;·

uygulamas1 mutlaka hedeflenmelidir.
• Yeni blit9e kod yapisi Avrupa Birligi lilkelerince uygulanmakta olan ve IMF
Devlet Mali istatistiklerinin (GFS) daha da geli~mi~ uygulamas1 olan Avrupa
Muhasebe Sistcmi (ESA) ile uyumlu olmahd1r.

• Birincisi, dogrudan kamu mah vcya kamu hizmeti ifa eden ve blit9e d1~mda
yer almasmm tutarh bir gerckvesi bulunmayan kurulu~lann, blitye i9ine
ahnmas1 (ayn bir kurulu~ veya ilgili kurulu~ blinyesinde) (Fonlar ve
baguns1z blit9eli kumlu~lar).
• ikincisi, kurulu~ amac1 ve i~lcyi~ itibarivle (komi olan mal vc hizmctin

IV.BUT<;:E KAPSAMI
Tlirkiye 'de 9e~itli kamu faaliyetleri Gene! Blityenin vc normal blitye
slirecinin d1~mda finanse edilmektedir.

Bu faaliyetler biit9e d1~111da i~lem

g6rdiikleri i9in yilhk mali plana entegre edilmemektedir.
blit(:eleme gereklerinin 6ng6rdiigli kadar 90k say1da faaliyeti blit9eye dahil etmek
ve blit9e d1~mda kalanlann i~lem g6rdligli slirevleri de rasyonelle~tirmektedir.

nitcligi, pazann yapisi gibi) konsolide bflt9e di~mda faaliyet g6stermcsi
gerekcn kurulu~lann, blit9e d1~mda yer almakla birlikte blityeyle somut bir
~ckilde ilgisinin kuruhnas1 (ilgili kurulu~ blit9esi altmda g6stcrilmcsi) ve

mali raporlama suretiylc kurulu~un mali vc finansal yapisiyla birliktc
faaliyetleriyle ilgili (sekt6rle ilgisi g6sterilerek) bilgi verilmesi.

Blit(:e kapsam1 d1~111da yer alan harcamalar dolayh ve dolays1z harcamalar

• Uvlinclisli isc, asii olarak blits:e d1~mda ycr almakla birliktc bir kamu

olarak ikive
avnlabilir
'
.
. Sadece dolays1z harcamalann blit9e ile ilgilerinin (yani

otoritcsi kullanan ya da blitycyle mali ili~kisi olan kurulu~lann (mahalli

kamusal niteliklerinin) toplam bliyliklligline bakildigmda (mahalli idare.ler.

idareler,

vak1flar, demekler ve yard1m sand1klan hari9) bunlann blit9enin yakla~1k ylizde

faaliyetlerinin blitvede yer almas1 ve mali durumlannm raporlanmas1.

30'lanna ula~tigi tespit edilmektedir. Faiz d1~1 blit9e bliyliklligline bak!ldigmda isc

Bu yeryevede kamusal harcama alam d1~mda kalan harcama alanlan dolays1z

bu oran ylizde 45'lere ('Ikmaktadir. Mahalli idarelere aktanlan payla birlikte
dli~linlildliglinde

vaktf ve

dernekler,

yard1m

gibi)

ve dolayh olmak lizere iki ba~hk altmda ele almarak incelenmi~tir.

bu oranlar sirasiyla ylizde 40'lar ve ylizde 60'lar dlizeyine

\'Ikmaktadir. Sadece bu iki oran bile bize merkezi hliklimetin dolaysiz harcamalar
!50

sand1klan
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I
Tablo l.Biit~e D1~1 Kamusal Harcama Alanlari

Ornegin fonlar vc doncr scrmaycli kurulu~lar biitc;cnin kaynak dag•tlln scJrccini
diizcnlcycn
kurulu~lann

kurallardan

muaf

olabilmcktedir.

Biitc;cnin

kapsanunda

olan

bir kiSllll faaliyctlcri yinc biitc;c vc tcmcl mali mcvzuatm d1~mda idarc

cdilmcktc (biitc;e ic;i fonlar. doncr scrmaye), batta. bir c;ok faaliyct yasama
1.1 Biitc;c Kaps. Alman Fonlar

2. Yan Mali i$1cmlcr

dcnctiminin de

1.2 Biitc;c DI$1 Fonlar

2.1 KiT"Icrdcn Dogan GoreY Zamrlan

1.3 Ozcl Hcsaplar

2.2 Mcrkcz

2.D6ncr Scrmayclcr

B~lnkasma

Kur Farklcmna

Kar$Ihk Ycrilcn TahYillcr

3.Mahalli idarclcr

KurultJ~Ian

3.Ko~ullu

Yiikiimliiliiklcr

3.1 Garant iii

D1~

kalabilmektedir.

Dolayh harcamalar: Dolayh nitcliktcki biitc;e d1~1 kamu barcamalan kendi
ic;inde farkhhklar g6stcrn1ckle
(varhklan) vc

2.J Tnhkimlcrdcn Kaym1klanan Tah\'illcr

4.Bagunsiz Biitc;cli Kamu

dr~mda

Ustlcnmi~

birliktc csas olarak,

kamunun

oldugu yUkiimliilUklcr dolayisiyla

ta~mmazlan

yapnu~

oldugu

tasarruflar vc harcamalar olarak tanunlanabilir. Biitc;cyc dogrudim yansnnayan bu
nitcliktcki faaliyctlcr giinlimiizdc 6zelliklc bazine garantilcri ve gorcv zararlan

Borc;lar

ncdcniylc 6ncmli barcama biiyUkliiklerinc ula~mi~tir. Gcli~mckte olan iilkclcrin

5. Yak1f \"C Dcrncklcr

:1.2 Dc,-irli Krcdilcr

biitc;e uygulamalannda kar~Ila~Jlan tcmel problcmlcrdcn birisi hal inc gclcn dolayh

6.Yard1tn SHndtklHn

J.J i~ Kcfitlctlcr

harcamalar, kamusal biiylikliiklcrin gizlcnmesindc kullamlan arac;lardan biri olarak

.1.-l Mcydunl Sigortast

birc;ok iilkcnin kamu mali sistcminde kar~nmza c;•kmaktadJr.

3.5 Yap i~lct/Yap i~lct Dcnct Projclcri

bircr barcama olarak dcgcrlcndirilmcsi gcrekcn vc dcvlctin

3.7 Digcr Ko~ullu Yiikiimliiliikler

yaratt•g• vcrgi indirimlcri vc muafiyctlcri de bunlann arasmdad1r, bunlann miktan

politikalanyla

bilinmcmckte vc biitc;clcnmcmcktcdir. Mcrkcz BankasL kamu bankalan vc digcr
Vcrgi .,-c

KiT"lcrin yan mali faaliyctlcri vc bunlann maliyctlcri de bilinmcmektcdir. Ostclik

Bcnzcri Diizcnlcmclcr (Biilc;cylc ili~kisi

bu faaliyctlcr gcncldc, gelir dagrlmu ac;1smdan destcklcnmcsi hcdeflcncn toplumsal

KuruhnHytm

kesimlcrin yam s1ra, bu faaliyctlcr ctrafmda 6rgiitlcnmi~ gruplara aktanlan rant• da

5.(c~itli

Kanunlarla

YC

Gctirilcn

Dogrudan

Kuruma

finansc etmcktedir. 5 Bcnzcr ~ekilde yasal dayanagr bulunan bazine garantilerinin de

Aktanlan Gclirlcr)
6.D1~

Projc Krcdisi Uygulamalan

.. .. .. . . • • ..... "' . . . .. .. .. .. .. . . .«< . .. . .,,_..:.:.;.;-;.; ....... "' ,., ..;.;.;.; . : .. :·. .. .-:-

Dolays1z harcama alanlan:

tc~vik

3.6 Yatmm Stoku

..J. Vcrgi Htlrcamalan

......... :.;,

Dolayh barcamalar: donemscl olmay•p yasal dayanaga sabip durumlardrr. Orncgin,

1998 yrhna kadar d6ncmscl olarak bclirlencn iist snurlan olmad•gr g6riilmckte vc
-~

.. ««~.:.:,;.;-:-. ..·. . :«. -·

Dolays1z harcamalar yukandaki tabloda

bunlar biitc;clcndirilmemektcdir. Garantili bore; anapara ve faiz odcmcleri vc
bunlardan

gcri

donii~lcri

biitc;c 6dcnekleri ilc

ili~kilcndirilmcksizin

finansman

gosterildigi ~ckilde top lam alti ba~hk altmda clc almmaktad•r. Bunlar: fonlar. doncr

k1snunda g6stcrilmcktcdir. 1997 y•h biitc;esi ilc garantinin saglanmasL ilgili

sennaycler, bagmlSIZ kamu kurulu~lan, maballi idarclcr. vak1f vc dcrncklcr ilc

kurumun biitc;e · pcrformans1 vc kabiliycti ile snurlanm•~ ancak, bu hiikiim

yardun sandrklandrr.

Dolays1z barcamalann bcmcn hcmcn tamanu tcmcl mali

mevzuatm ve biitc;e ilc gctirilen biikUmlcrin d1~mda ~-crinc getirilmcktcdir.
152

i~lcmeyincc

5

1998 y1h biitc;e kanunu ilc bazine tarafmdan vcrilccck garantilerc 700

Atiyas, Saym, (1997): 21
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milyon ABD Dolan iist suur gctirilmi~tir. Boyle bir iist sum getirilmcsinc ncdcn

ko~ullanm kar~Ilamaktan

olan kununlar ay1k9a belirtilmcdigi i9in list Simra ili~kin bu hiikiimdcn bcklcncn

• Mcvcut mevzuatm l,>iiniin

fayda saglanamanu~tir. Bu dli~iinccden harekctlc 1999 y1h but9esi ilc mahalli
idarelere miinhasir olmak iizerc 500 milyon ABD Dolan garanti vcnnc sinm

• Belirli bir alanda saglanan kaynag1 aym alana tahsis cdcbilmc ihtiyacL
• Yine aym yCrycvede bir yildan uzun slircli hizmctler i9in ctkin

getirilmi~, uygulama aym tutarla 2000 y1hnda da devam ettirilmi~tir. 6

Bu

nitelikteki

harcaillalariil

bt··,tr,c 19111
· · dc
ili~kilendirilmesi vc raporlanmas1 gcrekmektcdir.

mu tl a ka

uzak olmas1,

planlama yapabilmc gcregi,
• Seffafl1gm ve hcsap vennc sorumlulugunun gcli~mcmcsindcn dolay1

gostcn·1 mcsi,

rahat harcama imkanlanntn var olmast:
• Muhascbc yap1smm istenilcn diizcyde bilgi Uretccck yap1da vc teknik

Biit~e kapsam1 d1~mda kalmaya yol avan ba~hca faktiirler: Kurulu~lan

donanunda olmamas1 ve bu baglamda mali raporlama yiikUmliilliglinfin

biit9c kapsanu vcya blit<;cnin tabi oldugu kurumsal yap1 d1~111da kalmaya itcn

bulunma~·~~~.

faktorleri ana ba~hklar halinde ~u ~ekildc s1ralamak miimkiindlir:

gibi ncdcnler Tablo-1 de belirtilen kamusal harcama alanlannm ortaya yikmasma
• Biitycnin hazirlanmasi vc uygulanmas1 siirecindc Urctilen hizmctin
ctkinligine bilt9escl slirecin katk1smm gittik9e azalmas1. Plan-programbiitye sistcmine ge9ilememcsi bunun temel dinamigi olmu~tur,
• Biit9elcrin hazirlanmasi vc uygulanmasmda harcamac1 kurulu~lann
bilt9elerine istedikleri dlizcyde sahip olamamalan.
• Kaynak aymna ve harcama usullcrinin 90k karma~Ik vc uzun slireler
alan bir yap1da olmas1,

biiyiik ckonomik dcgcrlere

ula~mas1

sonucunu

dogurmu~tur.

Yukanda say1lan ncdcnlcri ortadan kald1racak vcya biityc i9indc

i~lcyi~ini

saglayacak csnck mckanizmalann kurulmas1 vc bunun yasal bir glivcnceye
kavu~turuhnas1

kamu mali yapismm ctkin bir bi9imdc kuruhnasma vc

i~lcyi~inc

oncmli bir katk1 saglayacak!Ir.
Biit<;e kapsammm dar olmasmm getirdigi temel sorunlar: Fonlann biit9c

• Mcvcut biityc siirecindc hizmet-maliyet vc yoneticilerin performans 1
arasmdaki bagm gereken diizeyde kurulamamasi,
• Biirokrasi i9inde mevcut i~leyi~in iyile~tirilmesine yonclik yabalara
ciddi bir kununsal diren9 olmas1. Ozcllikle gelenckscl biirokrasiden
kaynakh olan bu direncc plan-program-biit9e sisteminin uygulamaya
konulmamas1 omek olarak verilcbilir

birligini vc disiplinini bozan biit9c

d1~1

90klugu. transfer tertibindcn yararlanan
d1~mda <;ah~masi,

ilc blitycsel

kurulu~lann

prensibinin bulunmay1~1. Yetki ahnan bir <;ok noktada gerckli
sommluluk milessesesinin 9ah~tmlmamas1.

yC~itliligi

vc

blityc kontrol vc bilgi slircylcri

vakrf vc dcrncklcrin iirctmeyi hcdcflcdigi kamu hizmct tanunlan

kurulu~lann

olu~mnlanna

varhgr, doner sermayclcrin

hizmct tammlan arasmdaki

<;aki~mamn

maliyet vc gelir

d1~1nda

zorunlu nitcliktc

yans1masL yardnn sand1klan yoluyla biityc

kamusal kaynak transferi yapilmas1 ve bunlann biityc siircci
'

• Yetki ve sorumluluk ili~kisinde var olmas1 gereken kar~Ihkhhk

6

ve bu alanlarm mali disiplini bozan biit<;e kapsammdaki harcamalara gore daha

d1~1

politik vc

bOrokratik rant mlicadelelerine konu olmas1, dcvletin varhklan ilc ilgili kay1t vc
kontrol sistcminin yctcrli ctkinlik diizcyindc olmamasr, yan mali nitcliktcki
i~lcmlcrin

ycterincc

ve

ko~ullu

yiikiimliiliiklcrin biitye haz1rlama vc uygulama siireylcriyle

ili~kilcndirilmemcsi,

devletin taahhiitleri konusunda tam bir bilgi setinc

sahip olmamas1 vc vcrgi harcamalaruun bilinmcmesi gibi nedenlcrlc mcvcut blit<;c

Dedeoglu, Emil, Erdem (1999) :9
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kamu

harcamalariiliil

boyu t unu

ve

yapismi

yansitmaktan

uzakt1r.

,.\hm~t

Mali

biit9c

raporlamanm olmamas1 bu yapm1n biit9esel sonu9lar iizcrindeki etkisini daha da

vadcli

koordinas_\'Oil

problciili·,,,·

Koordinasyon sonmunu 90zmeyc yonelcn niyct vc
bilgi iiretmcyc dayanmayan ve

ortaya

istikrar
bu

tedbirleri
i~levin

almaya

de

bOyiik dOzcylcrc

91 1<anna1<ta d 1r.

ula~mi~tir.

Bu kaynaklar Ozerine

yogunla~an

rant kaynakh

mOdahaleler kimi zaman politik bir kimlik kazanmakta vc kamusal dcnctimin

giri~imler olsa bile bu ~ckilde

yeterince ycrinc getirilemcmcsi (ozcllikle biirokratik rant ka\-giSI ilc) ile

9C~itli dircn9 noktalan iircten sistem kcndisinden

kaynaklann istenilen diizeyde ctkin ve vcrimli kullamlmasimn 6niine

bcklcnen bu yonlii hizmcti de engcl!eyebilmektedir.

birle~ince
gc9ilmi~

olunmaktadn·.

Biit9e, kapsadigi faaliyctlcr hakkmda ~u bilgileri i9ermemektedir: 7

Sistcmin kapsad1gi bilgileri biit9e sOrccinin karar noktalanna ta~I~an etkin

I)

Kamu faaliyetlerinin toplumsal refah iizerindeki ctkisi.

bir raporlamanm olmamas1, bu bilgilcrin dahi kullaiummi

2)

Kamu faaliyctlcrinin ol9iilcbilir 91kti!an.

Raporlamanm elkin olmamas1 dcnetimi de ctkinlikten uzakla$1Irmaktadir.'"

3)

Faaliyetlerde kullamlan ayni kaynaklan.

Faaliyetlerin

ctkisinin

bilinmemesi,

ctkinligin

bu 9er9cvcde dcnetim St1re9lerinin etkinsizliginin biit9e sistemimizdc yarattigi
hcdeflenmedigini

temcl sonu9lar $ll $ekilcle ozetlcncbilir:
• iyi ongdriilmii$ bir biit9c program1 hazirlanamanmktadir.

gostcrmektcdir.
2)

• Scktorlcrin/kurulu$1ann faaliyet alanlanyla ilgili ger9ek harcama dOzcyi vc

Faaliyet sonu9lannm ol9iilebilir 9Ikti!arla ifade cdilmemesi. hizmette

bunun alt dag1!nm bilincmemcktcdir.

vcrimliligin hcdeflcnmedigini gostcrmektedir.
3)

Ayni

kaynaklarm

maliyetinin

bilinmemesi.

bu

• Boyle bir bilgi Oreten bOt9e sistcminde harcamalan sistcmatik olarak 6l9mek ,.c

kaynaklarm

yonctilmedigini gostennektcdir.

dcgcrlcndirmek

hayata ge9ircn kamu

miimkiin

olamamaktad1r

(program

biit9c

sistcminin

mckanizmalannm 9ah$mad1gi bir ortamda bu sorun claim hisscdilir olmaktad1r).

Dolayisiyla, mevcut sistcm biit9enin kapsadigi faaliyetlcrdc bile pcrformans
yonctiminc yonclik hi9 bir

sumlamaktadir.

Biit9enin kapsamuun dar olmasi, istenilen diizeydc bilgi sctini sun mamas I vc

Bu bilgilerin kapsanmamasi ~u anlama gelmektedir:'
I)

,·cnne

9

Vak1f. dcrnck sand1k gibi kurumlann gclirlcri ve mal varhklan bugiin 90k

karar alma siirecini de getirmektcdir. Bu hem siyasi hem d~ tcknik karar alma
bir

makrockonomik

Bti!9cnin kapsamuun dar olmas1

gctirilmesini kiSitlamaktadir

Biit9enin kapsammm dar ohnas1 beraberindc aynca par9alamm~ bir kamusal

ciddi

k1sa

yarayabilmektcdir.

olumsuzla~tinnaktadir.

siirc9Icrindc

sadcce

Kcsik. X\". TiirkiYc \laliw ScmrhlZ\'Umu. 15-17 \la\"JS 2000 ..-\nta1va

i~lcvi ~'Crine gctinncmcktedir. Bu durum politikaJan

• Haz1rlanan biit9clerc en ba$ta haz1rlayan kurulu$un inane I kalmamaktad1r.

kurulu~lannm yoncticilcrine gore bOyiik bir cnformasyon

Bu tiir uygulamalar biit9enin etki alamm daraltmas1 yanmda Tiirkiyc'dc

kurulu~lara vc onlann yoncticilcrinc geni~ rant

kurumsal o1LI$UI111ann sagiikii geli$mcsi oniinde de onemli bir engel olabilmcktcdir.

avantaji saglamaktad1r. Bu isc,

olanaklan saglamakta, yonetsel sorumlulugu

biiyiik ol9iidc zedclemcktcdir.

(iinkii. biit9c sistcminin ncsncl ko$ullanmn zorlanmas1 (kati bir biit9e yakla$11111

Tiirkiye'de biit9c siirccindc sadcce nakdi bilgiler kullamlmaktadu·. Bu bilgilcrlc de
; Atiyas, Saym (1997): 23
Aliyas. Saym (1997): 23.

9

!56

Aliyas, Saym (1997): 23
"Atiyas. Saym (1997): 23
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gibi) veya yoneticilerin ihtiyari yetki alanlanm af!mmk istcmelcri istcr istcmcz bu

dcgi~ikliginc

nitclikli kumlu~ olu~umlamun dinamiklcrini olumsuz yondc ctkilemcktedir.

Bakanlar Kurulu Kararlan da Resmi Gazctcdc yaynnlanmaktad1r.

Biit9e d1~1 faaliyetlerin dogu~unun belirli bir gerck9cye dayand1gmJ da kabul
etmek

gerekmektedir.

Tiirkiye 'de

merkeziyet9iligi bir gcr9ektir.

biit9e

uygulama

sisteminin

kat1hgJ

vc

Kummlann biit<;e uygulamas1 bakmundan ortaya

ili~kin

talcpler Bakanlar Kurulu Karan ilc miimkiin olmakta.

Kanunla ihdas edilen ya da Bakanlar Kurulu Karan ilc derccc vc unvan
dcgi~ikligi yaplian kadrolar kununlarca hcmcn kullamlamamaktadir. ihdas cdilcn

vcya (izcrindc dcrccc vc unvan

koyduklan esneklik gereksinimi kar~Jsmda duyarh degildir. Kurumlara gcrekli

veya

esneklik sagland1gmda biit9e dJ~Juygulamalara dogru kay1~ engcllenmi~ olaeakt1r.

iizcrc Devlet Pcrsonel

Doner sermayelerin sayJSII1J azaltma siireci ba~latlimahdJr.

Maliyc

dcgi~ikligc ili~kin

dcgi~ikligi

yapdan kadrolar ihdasa

Ba~kanhgt

Maliyc Bakanhg1 vc

kadrolardaki dcrecc vc unvan

kadrolara yapJ!acak atamalarda isc siirc9 dcvam ctmckte vc

dcgi~ikliklcri

Ba~kanhg1

yapabilmek i9in Dcvlct Personcl
sonra

Tiirkiye'de personel gidcrlerinin GSMH i9indeki pay1 son on yl) i<;crisindc
Burada istihdam cdilcn pcrsonel say1smdan 90k

iicrctlendirmedeki degi~iklikler oncm arzctmektcdir.
her zaman giindemdedir.

Ba~bakanhk

kurulu~ta dereceler itibariylc <;ah~tmlabilecek azami pcrsonel sayJsmJ bclirlcycn
bir kadro sistemiyle kontrol altmda tutulmaktad1r.

Kurumlara kadro ihdas1

ba~anh olmu~

isc de: rasyoncl bi9imdc

dczavant~it

ihtiyiwlan.

kurulu~

bir kadroya atama

vc Maliyc Bakanhg1 izni ahnd1ktan

dcgi~ikliklcri

vc naklcn atamalar da a1t1k

i~lctilmcsi

<;ok gii<; olan bir sistcmdir. En
Pcrsoncl

biit<;c siirccindcn tamamcn kopuk olmasidir.

faaliyctlcrinin ve harcama gcrcksinimlcrinin bclirlcnmcsiylc

aym zaman arahgmda dcgcrlcndirilmclidir: oysa mcvcut sistcmdc tahsis
kadro dilimlcri yli boyunca doldurulmaktadu·. Vc baz1 durumlarda.

mi yoksa ta~ra te~kilatma 1111 ait oldugu. unvant derecc vc adcdi gostcrilmcktcdir.

i~lcmc

kurumlann ellcrindc bulunan dolu

Bo~

izni ilc yapJ!maktad1r.

pcrsonc] gidcrJerinc

dcgi~ikliklerindc ise ~u yol izlcnmcktedir:

bo~

olmaktad1r.

izni gcrckmcktcdir.

Kanunla olmaktad1r. Kadro ihdasma ili~kin kanunda ihdas edilen kadronun merkcz

Kanunla ihdas cdilen kadrolar iizcrinde sonradan yapdacak dcrece vc unvan

gcr9eklc~mi~

Bu yakla~un son yJ!larda pcrsoncl say1S1ndaki art1~a sum gctirmcktc hayli

biiyiik

Mcvcut sistemdc, istihdam cdilen pcrsoncl say1S1 ve bunlann derccclcri. her

Ba~bakanhk

Aynca dolu kadrolardaki unvan

Tiirk biirokrasisinin bclirli

kadrolar ve yoreler i9in gercgindcn fazla ~i~kin oldugu konusunda gene) bir gorii~

Say1~ta Ba~kanhgma

gonderihnektedir. Ancak soz konusu kurumlarca vizc cdildiktcn sonra dolu

9ah~ma yapmasuun y-erindc olacag1 dii~iiniilmcktedir.

% 5.4 den % 7.3 c <;1knu~t1r.

kanun

Bakanlar Kurulu Karan yaymland1ktan sonra vizc cdilmck

Bakanhguun gereksiz hale gelmi~ doner scnnaycleri tasfiyc ctmck f1zcre bir

V. PERSONEL BUT<;:ELENDiRMESi

ili~kin

ayn]nu~

cdilmi~

kurulu~lann

odcnekJcrinin )'CtcrJi o)madJgll1a bakJ!makSIZII1 bu

dcvam cdilmcktedir.
Pcrsoncl say1s1mn liaz1 kadrolar ve bolgclcr i<;in

pcrsoncl blit<;clcmcsindc ycni bir sistcmc

gc<;i~in

~i~kin

olmas1 Tlirkiyc'dc

hayati bir zorunluluk oldugunu

kadrolarda dercce ve te~kilat bo~ kadrolarda ise dcrccc. unvan vc tc~kilat

gostcrmcktcdir.

degi~ikliginc ili~kin talcplcr Maliye Bakanhg1 (Biit9c vc Mali Kontrol Gene)

gerckmcktedir. Digcr bir

Miidiirliigii) ile Dcvlet Personcl Ba~kanhgmm (DPB) uygun gorii~lcri ahnd 1ktan

aynlmaz bir paryaSJ olmah. kadro tavanlan odcnek kanunlannda goziikmcli vc

sonra Ba~bakanhga intikal ettirilmekte, Ba~bakanhk ta Bakanlar Kuruluna scvk

biityc haz1rlama siirccindc pcrsoncl biitycsi dogru olarak uygulanmahd1r.

etmektedir.

Yani

Aynca, yeni sistemin biit9c siircci ol<;cgindc uygulanmas1
dcyi~lc

ycni sistcm dcvlct biitycsinin hazirlandigi siirccin

dolu kadrolarda dcrece, bo~ kadrolarda ise dercce ve unvan
158
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• Ocrctlendirme ile yapdan i~in oncmi arasmda 90k zay1f bir ili~ki 1ard1r.

kanunlannda giiniin gercklerine gore diizenlemder yapdmaiL i~levini yitirmi~

Sistem adil degildir.

tqkilatlar kapatdmahd1r. Bunun ya111nda, kurumlara ihdas edilecek ve atama ivin

• Sistcm yiiksck beccrili ki~ilerin kamu gorcvine cczbcdilmcsini ve orada

Bir ba~ka de,·i~le kamu

tutulmasuu zorla~tmmktadn·. Ocrctlcndirmc ilc beceri diizcl'i arasmdaki

kullandmlacak kadrolar belirli normlara baglanmalldlr.

kurum 1·e kurulu~lannda norm kadro uygulamasma gidilmdidir. Bu yapdd1ktan

ili~ki

sonra da kadro sistemi blit9c vc odencklcrlc ili~kilcndirilmclidir.

zay1tlamaktad1r.

Pcrsonel biitvesinin kalkmma projeleriyle tutarhligmm tespit cdilebilmcsi
baknmndan DPT taratlndan incelenmelidir.

i~c giri~

s1rasmda en yiiksck diizcydedir ve bundan sonra

• Sistem Yiiksck pcrformans i9in hi9bir ozcndirici unsuru ivermemektedir.

Pcrsoncl biitveslnin. li9 ydlik bir

Ocretlcndinnc biiyiik ol9lide. bir dcrecede gc9irilcn siireylc. l<1demc 1·c

pcrspcktiflc hazn·Ianmas! buna yardimCI olacakt1r.

performans

Ore yandan. mevcut kadro sistemindc yapdacak oncmli rcformlardan birisi

d1~1

fakti:irlerle

ili~kilidir.

• Sistcm subjcktifkararlan tc~vik ctmcktcdir.

de Parlamento tarafmdan odenek tahsis edilmcdikvc kadrolar doldurulmamalidir.

• Sistcmdc 90k az maliyct kontrolii vardn·. Ocrctlcndirmc girdilcri ilc i~
91 ktdan arasmdaki ili~kiyi diizcltmeye yonclik hi9bir bclirgin mekanizma

•"

VI. 0CRETLENDiRME

yoktur.

Pcrsoncl gidcrlerindeki art1~ta en biiyiik pay sahibi iicrctlendirme sistcmidir.
Kapsay1C1 bir iicretlendirme politikas1 mevcut dcgildir.

• Mali kontrol olmaymca baz1 9ali~anlara ku~kusuz iircttiklcrindcn daha

Sistcmin bilqcnlcrini

fazla iicrct odcnmcktedir.

hedctlere ula~may1 saglayacak bivimdc birbiriylc ili~kilcndiren bir sistem tasanm1

• Sistem, sevk ,.e idarc arac1 olarak da vcrimsizdir. Ostlcrin sistcmdcki rolf1

da yok gibidir. Mcvcut uygulamada. licrctlcndirme sistcmini saglikli bir makro

vc iicrct dcgi~ikliklcrinin belirlenmesindeki takdir yctkisi vok sumlidn·.

ckonomik politikayla tutarli bir ~ekilde gotiirmek yerine en yiiksek art1~1

Buradan dort sonu9 91kmaktad1r. Birincisi, personel gidcrlerindeki

saglamanm tcmel hcdef oldugunu gorliyoruz. Oysa bu hcdcf iicretlendirmc sistcmi

bf1 ~tik

ivin uygun bir tcmel olu~turmamaktad1r.

saptand1g1

yonetimini iyicc zorla~tmnaktad1r.

bulundugu Imide idari

1

• Sistcm onemli boyutlarda gercksiz i~ yliklinc yol a9maktadn·. Gorc1
ba~mdaki personelin tcrfi ettirilmesi ivin her yd yakln~1k 500.000 atama

yapdmas1 gcrekmcktcdir.
loll

iicretlcndirmc

maliyctlerinin

biitc;clcnmcsindc

'e

tlcrctlcndinnc
iizcrindc

sisteminde

yogunla~malid1r.

dcgi~ikligc

gidildigi

siirc9lerin

09iinciisli. bu tiir ycniliklerin

bclirlcnmcsi ve uygulanmasL ycni biit9e ha21rlama sistcminin ba~ans1 i9in oncm

bir faaliycti

gerektirmcktedir.

i~leminin

ve

yctkinlc~tiri lmcsi

• Sistemin baz1 unsurlan eskimi~tir. Bunlardan baz1lan, 9ah~anlann
pck az katk1da

ikincisi.

kontroliindc dcgi~imc yonelik k1sa doncmli 9abalar. pcrsoncl maliyeti tavanlan111n

• Sistem karma~1kt1r. Ocrct odemclerinin 50\ i a~km unsurdan olu~mas1.

licrctlerine

en

pay iicrct odemelerine ait olduguna gore. iicretlcndirmcyc daha 90k oncm

atfedilmclidir.

Mcvcut sistcm bir vok sorunlan bcrabcrindc ta~nnaktad1r:

art1~ta

ta~mmktad 1 r.

yonctim:

Dordiinciisii. mevcut sistcmdcki problcmleri dikkatc alan bir mali
sistemi basitlqtirmcli. biitlin gorcvleri gorcli oncmlcrinc gore

kademclcndirmeli. iicrct diizcylerini bu kademclcndirmc ilc ili~kilcndirmcli.
pcrformans

art1~1

. · · unsur 1ar gct'r111
19111 ozen d mc1
1 e,,,. ,

iicrctlcndirmc maliyctlcrini gerck9clcre baglamahd1r.
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Fiilcn daha fazla opcrasyoncl 6zerklik verccek bir y6nctim sistemi i9indcki

kurumlarda 9ah~anlara farkh ticrct 6dcmck ycrinc kurum farkiiiigi g6zctmeksizin

denetim fonkiyonlanm da gti9lendirmck gerekmektedir.

c~it i~e e~it Ucrct prcnsibi bcnimscnmclidir.

sistcminin btitliniinde daha fazla vcrimlilik aranmasi gcrcklidir ki, bunun anlam1
hizmetlerin kalitesinin

iyilc~tirilmesi

Mcvcut sistcmdc ba~IIca iki sorun ilc kar~IIa~maktayiz:

gcrckliligi de dikkatc almahd1r.

•

ama9larm tannnlanarak

Uygulamada, harcamac1 kurumlann sorumluluklan, mcvzuatla vc btit9c
dairclcrinin

6rgUtlcnmc

~ckliylc

snurhd1r.

vc bunlann maliyctinin azaltiimasidir.

nedcnlc, pcrformans 6lymc sistcmleri

VII. BUT<;:E UYGULAMASI VE MALi KONTROL

Bu

durum.

bot9cnin

haZirlanmasi ve 6dencklcrin scrbcst birakiima ~ckli baknnmdan ozclliklc
dogmdur ve harcamac1 kurumlann kendi bUt9clcrinin y6nctiminc tam

gcr9cklc~tirmcyc

gcli~tirilmclidir.

Bu

Dcnctim fonksiyonlan bu

Kamu bUt9clcrindc her bir programm y6ncldigi

bclirtilmcmi~

y6nclik

Son olarak, kamu

olmas1 vc 6dcncklcrin hangi kesin hcdcflcrin

oldugunun

bilinmcmcsi

bUt9c

uygulamasnu

aksatmaktad1r.
Ku~kusuz

harcamac1 kurumlann y6nctimsel sorumluluk duygusunu attmnak.

olarak katiimaianm son dcrccc zorla~tmnaktad1r.

kamu harcamalanndaki verimliligin iyile~tirilmcsi i9in tcmcl tc~kil ctmektcdir.

Harcama kurallan son dcrccc hantald1r. Mcvcut harcama mcvzuat 1 9ok

Ancak, sonnnluluklarm dcsantralize edilmcsinc y6nclik bir politikamn ortaya

say1da insam vc a~amay1 i9inc almas1 baknmndan kanna~Ikt 1 r. Bu

konmas1 dogal olarak uzun zaman alacaktir vc k1sa vadcdc gcrckli adnnlar

karma~1khk kontrollcrin a~m yaygmiigi vc kontrollcrin gcrckli kiid 1g 1

atilmahdir. Bu hususta, Maliyc Bakanhgma 6ncmli g6rcvlcr dU~mcktcdir.

•

bilgi ah~ vc vcri~lcri ilc a91klanmaktadir.
Tcmcl ama9. harcama mcvzuat1111 basitle~tirmc vc kontrollcrin gcn;ck
ctkinligini

arttirmaktadir.

Bunu

yapmak

i9in,

kurumlann

sorumlulugunun

attmlmasnu, blit9c kontrol faaliyctlcrini mlimklin oldugu 6l9Udc tck bir ki~idc

yogunla~tmnak surctiylc bUt9c vc muhascbc kontrolunun gU9lcndirilmcsi vc
harcama yapiid1ktan sonraki dcnctim fonksiyonunun gcni~Ictilmcsi hcdcf olmahd 1r.
Harcamac1 kurumlann sorumluluklannm attmlmasL bc1t9C kontrol vc

VIII. MUHASEBE
Muhasebe, dcvlct tarafmdan

yUiiitlilcn

bUt9cscl

\'C

mali

i~Jcm!Crin

tannnlanmas1 i9in olu~turulmu~ bir enfonnasyon sistemidir.
TUrk idari sistemi iyin 6nerilen muhascbc sistemi

a~ag1daki ba~hklar

tmumlanabi Iir:
1) Biit~e ve muhasebe arasmdaki baglant1:

Btit9enin vc muhascbcnin

dcnctim fonksiyonlarnun gU9lcndirilmcsini gerckli kiimaktad1r. Simdiki haldc

fonksiyonlan

birdcn f:1zla birim biit9c kontrol i~i yapmaktad1r. fakat ycni kontrollcr gctirilmcsi

baglantiiar, hem degcr hem de kullannn a91S111dan tannnlanmahd1r.

vc baz1 durumlarda kontrollcrin tckrarlanmasi ctkinlik garantisi olmayacakt 1r.

i~tc bu ncdcnlcdir ki bUt9c daircsi 6rgtitlcnmcsinin k6ktcn bir d6nti~Umtinc
dayah bir mali kontrol fonksiyonu olu~turulmasi gcrcklidir.

Fakat kontrol

kapsanumn bir 6l9Udc kiSith olmas1 ve mali kontro!U yapanlann oncmli risk
alanlannda yogunla~malan 6ncmlidir.

altmda

farkh olsa bile iki sistem arasmdaki a91k ve kcsin

2) Kapsam: Su anda TUrk kmnu maliyesi bir9ok kurulu~u kapsamma ahm~
durumundad1r. Sonm, 6nerilcn muhasebe istcminin kapsanunm ne
olacagidir.
3) Muhasebe plan ve kurallan :Ozel kumlu~lar i9in I994 'tc haz1rlanan
muhasebe plam, dogal olarak merkczi hUkUmet muhascbesi iyin de tcmcl
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olmahd1r. Ancak, Devlctin kcndine 6zgii bclirli 6zcllikleri i9in gcrckli

sonueunda 90k saytda kii9iik 9apta vc verimsiz olarak 9ah~an sistcmler ortaya

diizenlemcnin yaplimas1 gcrckecektir.

4) Muhasebe

faaliyetleri

ve

belgeleri:

Bordro hcsaplan, her hareama birimindc ayn ayn yaptlmaktadtr vc bunun

Muhasebenin

kapsam1

tammland1ktan sonra saglanacak faydanm da tammlanmas1 gcrekcccktir:

91kmaktadtL
Personel y6netimini yetkinlqtirmck amaC(\'la,

Kamu

Harcamalan vc

once defter giri~lcri i9in kullamlan uygun y6ntemler belirlenccck, ikinci

Pcrsonel Y 6nctimi Projcsinin diger alan ian tarafmdan gerck ara don em gcrckse

olarak da d6ncmsel 6zetlerin vc tablolarm i9eriklcri tammlanacaktiL

uzun d6nem i9in bazt politika 6nerileri ortaya atlimt~ttr, Bunlar:

5) Muhasebe Ag1: Muhascbc agmm •slah1 6ncmlidir,

-Bordro vc kadro y6nctim sistcmleri, vcrilcrin tutarhgmt

V'C

dogru

zamanlamasmt saglamak llzere biiyllk 6l9iidc entegrc edilmelidir,
Programlar vc sllre9lcr sonu9lann tutarhhgmt saglamak, kagtt kalemlc

IX, BORDRO VE KADRO YONETiMi
Kamu harcamalan ve Pcrsonel Y6nctimi Prqjesinin Bordro vc Kadro

yaptlan i~lemlerin saytsmt azaltmak, problem 96ziimiinii kolayla~ttrmak, sistcm
i~lcmlerin

Y6netimi sistcmleri bilqcni, bordro vc kadro y6netimi alanlannda gcrekcn bili~im

y6netiminin

sistemi dcstcgi iizcrindc yogunla~maktad1L

Bunun i9in, harcamac1 kurulu~larda

standartla~t•nlmaltdtr,

kadrolann

dcstcklcyecek,

bclirlcnmcsini

ve

kontroliinll

bordro

y6nctimini

saglayacak vc iicrct harcamalanm izlcyip kontrol ctmcnin mckanizmalanm
gcli~tirccck

cntcgrc bir llcret vc pcrsoncl rejimi kurulmasma y6nclik stratcjik bir

yetkinlqtirilmesini

6zendirmek

amactyla

- Ozcllikle ayhklarla ilgili alan program ve sllre9leri otomasyona baglayarak
verimlilik artmlmahdtr,
- Sistemlcr, kontrol

ve giivcnlik mekanizmalannm yetkinlc~tirilmesini

saglamahdtr,

tasarnn 6ncrilmektcdir.
Halcn uygulanmakta alan bili~im sistemlcrinin baz1 k•s•tlan vard1r,

Kadro

rcjimi iki siirc9ten olu~maktad1r, Kadro ihdas siircci vc kadro onay siireci, bu iki
siirc9, aralannda pck az veri ah~vcri~i vc cntcgrasyonu bulunan ayn sistcmlcrlc
desteklenmektedir,

ve

Entcgrasyonun 6zelliklc 6biir sistemlcrlc biitiinlqmcsinin

- Sistemlcr. gerekli analiz vc kontrol diizcylcrinc uln~limasmt saglnyacak
bi9imde cksiksiz kapsaytet veri cdinimine olanak vcrmclidir,
- Sistemlcr,

i~lem

analiz raporlannm haztrlanmasmda

i~lcvsclligi

artmnaiL

analiz ve simlllasyon kapasitelcrini yiikseltmelidir,

dll~iik diizcydc olmasL kararlann giineelligini yitirmi~ verilere dayandmlmasma

Birbirine stktea baglanmt~ iki alt sistcmdcn, yani bordro y6netim sistcmi ile

yo! a9maktad1r, Kadro y6netiminin politika boyutlanyla ilgilenen DPB tarafmdan

pcrsoncl y6nctim sisteminden olu~an cntcgre bir pcrsonel rejimi tesis cdilmclidir,

tutulan kadro vcrileriyle, BUMKO tarafmdan tutulan vcriler arasmda tutars•zhklar

Oncrilcr ~unlardtr:

bulunmas1 90k olasidir: 9iinkll bu iki kurulu~ birbirindcn bag•ms1z olarak vc
dcgi~ik

zamanlarda veri derlemektcdir,

Aynea halihaz1rdaki sistem kadrolann

1- Otomasyona dayah d6rt ya da bq bordro mcrkczi kurulmahdtr,
Ankara'da bir i~lem merkezi olmaiL digcr i~lcm mcrkczlcriyse Tiirkiyc'nin

ihdas1 ve onaylanmast siirc9lerindc 90k snmh bir i~lcvscllige sahiptir vc bu ncdenle

se9ilmi~

kcntlcrindc yer almahdtr, Her biri bclirli bir b6lgcye hizmet vcrcn i~lcm

pek 90k i~ kalcminin kagtt kalemlc yap1lmast gcrckmektedir,

merkczleri saymanhklann denetimindc olnmlt vc bclirli hareama birimlcri ilc
saymanhklar adma bordro sistcmine zamamnda bilgi aktarnnma olanak vcrmclidir,
Bordro hcsaplan i9in gerckli pcrsonel verileri hareamae• kurulu~larda llrctilecck vc
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iinccdcn bclirlcnmi~ arahklarla, ayhklan hesaplamakla, bordrolan basmakla vc

KAYNAKLAR

bankalar, Gelirlcr Gene! Miidlirlligli fon yiinetimlcri, BOMKO, Ocvlct Personal

ARIN, Tiilay, ( 1999), Parlamcnter Blitvc Oenctimi-Plan ve BUt9c Komisyonu:
Yap1 ve i~Icvler Ozerinc Uluslararas1 Kar~Ila~tirma, Scmincr Bildirisi,
TESEV. istanbul.
A TiY AS, i., SA Yl N, $. ( 1997), Siyasi Sorumluluk Y iinetsel Sorumluluk ve Biit9e
SistemL TESEV Yaym1. istanbul.
OEDEOGLU, E.,EMiL F., ERDEM C.M., ( 1999) Kamu Mali Mcvzuat1nm
Uygulanmas1 ve Saydamhg1 Ozerine Giizlemler. TESEV, istanbul.
EKZEN, Nazif, (1999), i9 Borvlanma: TBMM Oevrcttigi Biitve Y ctkisini
Yliriitmcnin Geri Almak Zorunda. Tlirk-i~ YilhgL Ankara.
EMiL, Ferhat, (1997), Oevlet Bilmwosunun Olu~turulmasma Oair Baz1
Giizlcmler, Hazine Oergisi Say1: 8, Ankara.
·
FALAY, Nihat (1999), Parlamentcr Blit9e Ocnctimi ve Biitvc Komisyo"nu:
Tiirkiye'deki i~Icyi~. Semincr Bildirisi. TESEV. istanbul.
HURCAN, Y. ( 1999). Mali Oisiplinin Saglanmasmda Yasal OUzcnlemelcrin Y eri.
Onemi, OUnya Uygulamalan ve Tlirkiyc Orneginin incelcnmcsi, T.C.
Ba~bakanhk Hazine Miistc~arhgi Ara~tmna ve incelemc Oizisi, Sayc23.
HURCAN, Y., KIZILTA$ E., YILMAZ., H. H., (1999). TUrk Kamu Mali
Yiinetimi Mali Saydamhk Standartlanmn Ncresindc- IMF iyi u,·gulamalar
TUzUgii Temclinde Bir Ocgerlcndirme, TESEV, istanbul.
KAMU MALi YONETiM PROJESi. (1995), BUt9enin Hazirlanmasi. Yap1s1 vc
Kodlanmas1 Alt <;:ah~ma Grubu Rapon1.
KAMU MALi YONETiMiNiN YENiOEN YAPILANDIRILMASI VE MALi
SA YOAMLIK OZEL iHTiSAS KOMiSYONU (ON RAPOR), 8. 5 Yilhk
Kalkmma Plam Haz1rhk <;:ah~malan, Mart 2000.
SA VISTA Y, ( 1998), 1998 yii1 Hazinc i~Iemleri Raporu.
TANZI, V., ( 1999), The Quality of the Public Sector, IMF Seminar Raper,
THE WORLD BANK, ( 1998) Public Expenditure Management Handbook.
Washington.
YILMAZ, H. Hakan (A) (1999), Kamu Mali Yiinetiminin Yenidcn
Yapiiandmlmasi: Ycni Zclanda Ocneyimi, OPT. Ankara.
YILMAZ, H. Hakan (A) ( 1999). Kamu Mali Yiinetiminin Ycniden
Yapi!andmlmasc Olinya Bankas1 Orta Vadcli Harcama Sistemi, OPT,
Ankara.
YILMAZ, H. Hakan ( 1998), Policy Planning and Budgeting Linkage in Public
Expenditure Rcvei<.>\\·, Case Study for Eight Sub-Saharan African and Five
Former Soviet Union Countries, Internship Report (Columbia UniversityWord Bank), Washington.
YILMAZ, H. Hakan, ( 1995), Program Biitve Sistcmi Uygulamasmm Tcmel

Ba~kanhg1 harcama birimleri gibi ilgili kumlu~lara bilgi iletmeklc giirevli biilgcscl

bordro mcrkezlerine aktanlacaktir.
2- Ankara 'da mcrkezi bir personel yiinetim sistemi kumlmah vc bu sis( em
hem harcama birimlerinden hem de biilgescl bordro mcrkezlerinden veri
cdinmelidir. Bordro sistcmiyle veri cntegrasyonu, kumlu~lar itibariyle en son kadro
bilgilcrinin, planlama ve kontrol amaciyla Ankara 'da kullanuna haz1r ohnasm1
tcmin edecektir.
3-Tam olarak uygulanan bir sistemin blitiin iizelliklerini ta~Iyan bir pilot
projcnin Ankara 'da sevilecek baz1 bakanhklara hizmet vennck (izere tesis cdilmesi
gcrekmcktcdir.

Bu pilot projc, sistem vc ilcti~im mimarisini kusursuzla~tirn1ak,

yiintemleri geli~tirmek ve biitiin Tiirkiye 6lveginde ilerdeki uygulamalar ivin
personeli egitmek iizcrc dencme alam olarak i~lev giirecektir.

Mevcut bordro

sistcmlerinin otomasyona dayandmlmasuu ve bordro sisteminin zaman ivindc
basitle~tirilip

rasyonclle~tirilmesinc

destek

edilcbilccck moduller kurulmas1 iinerilmektcdir.

verecek

bivimdc

kolayca

tadil

Zaaflan.
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I. GiRi~ : SORUNUN ORT A Y A <;:IKI~I
1980'li yillardan giiniimiize kadar uzanan biit9c uygulamalarnun mali,
ekonomik ve hukuki a<;:•lardan analizi yapildigmda, Tiirk kamu mali yonctiminin
ilgin9 bir biit<;:c '·prototipi"ne sahip oldugu ortaya 91kmaktad•r' . Bu biitycnin
prototip ozcllikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

~oylc

ozetlcnebilir:

Samimi vc giivcnilir olmamas1,
Sadccc hukukilik dcnetimine a91k olmasL performans denctiminc tabi
olmamas1,
Plan vc )'llhk programlarla ili~kisinin kopanlmas1,
Biit<;:cyle ilgili karar alma siireylerinin paryalanmas•,
Biit<;:e disiplininin yitirilmesi,
Gencllik vc birlik ilkelerinden sapmalar gostermcsi,
Anayasaya aykm hiikiimler ta~nnasL
Esnekligini yitirmesi,
Kamu hizmcti iirctme boyutunun a~mmas1,
Ag•rhg1 dolayh vergilcrc kayd1rarak adil ohnayan bir vergi yiikii
salmas1,
Biit<;:enin gev~ek ve esnck miidahale ara<;:lanyla tali olmaya itilmcsi,
Parlamentonun biit<;:e siirecindc etkinligini yitinnesi.

Bu tiir bir ana liz. itah~mamn yazarlanndan ikisi tarafmdan kale me ahnan ve U~iincii
yazann da onemli katkllar saglad•g• bir ba~ka yah~mada aynn!Ih bir ~ekilde yap•lmaktadlr.
Bkz.Konuklnan, Oyan (1998).
1
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I<JXIJ'dcn g[inlimOzc kadar

Hatta btitl'enin plan vc yrllrk programla ili~kisinin kcsilmcsi bir Yana. yrllrk

uygulanan vc hala da uygulanmasma dcvam edilcn IMF vc DUnya Bankasr patcntli

programlarm b1· J.., Jlla 11 Ja. gerrck
, anlamda bir ili~kisi kalmam1~t1r. Ozelliklc 7 nci

Hiv

ku~kusuz

bu tablonun

olu~masma,

nco liberal iktisat politikalanmn katkrsr bOylik
politikalannm

olmu~tur.

Bu

kurulu~lar.

iktisat

Plan uygulamas1yla bu ili~ki tlimdcn kopanlm1~t1r'.

almr~

Sonuc;ta. J9XO'clcn bu yana peki~cn bu uygulamalar sonucunda Olkcmizdc

brrakrlrrsa. bOt[·m sorunlar cr gc9

1971J'Icrden itibaren kabul edilen ve gcli~tirilmesi bcklenen "program blit9e

piyasa mckanizmasrnm yCrccltilmcsi, doncmin temcl idcolojik

sistemi .. (PBS} "adl var kcndisi yak'' konumuna getirilmi~tir. Aslrnda bir bak1ma

olu~turulmasmda

istcr iin planda istcrsc gcri planda giircy

olsunlar

dcgi~mcmcktcdir. '·J-Icr~cy

viizliltir"'

anlayr~ryla

piyasaya

buglin de geycrlidir. (:cmkli planlar hala Anayasa

,apdan. PBS ad 1 altmcla klasik blit9c csaslan\11 dcvam ettirmek olmu~tur. PBS,

gcrcgi varlrgma tahammCrl edilen bir pratik olarak giir[ilmektcdir. Nitckim en son

sadccc bir ~ckil dcgi~ikligi. bfrtc;c slmfland1nlmasmda bir kodlama degi~ikligi

olmu~tur.

iinkabulli

plan alan

s·

tamamlanmr~

Bu

anlayr~

hazrrlanmaktadrr. J-lazrrlrklan csas olarak

olarak kaJm 1 ~ ,e kamu yonetimindc etkinligi artmc1 ckonomik vc mali ara9 alma

alan vc buglinlerde ac;rklanmasr bcklencn X nci Plan taslagmrn ilk iki

ozclligi kullanrlamaml~tlr.
Blitve ct 1 ~ 111 daki miidahalc ara9lannm say1 ve boyutlanmn artmas1yla birlikte

nci Plan da bu

anlayr~la

yrlrna donlik hcdcflcri temcl hatlanyla IMF ile imzalanan 22 Aralrk 1999 tarihli
stand-by

sorun bir baknna kalrcrla~tmlnu~tlr: Btit~Ceylc ilgili olarak \llkanda s6zl'1 edilcn

anla~masryla c;izilmi~tir.

Dogal olarak. planlann giistcrmclik hale gctirilmesi sonircunda. btit<;enin
planlarla vc yrllrk programlarla uyumlu hazrrlanma gelenegi de bliytik ol<;iide
vokmti~ttir.

Bilindigi Uzerc, blitc;e

(:agnsr · nrn

yayrmryla

ba~lar.

c;alr~malan

Bt'rt<;c

c;agnsr

'

Maliyc Bakanlrgr'mn Blitc;c
masrafc;r

kurulu~lann

bt'rt<;c

geli~mcler olmasayd1 bile. homojcn bir yapr gbstcrme,en bu yeni
111

I'C

dag1mk

r1ctahalc aravlan arasmda bl'ltOnlOgl'ln saglanmas1 ve plan-program ili~kisinin

kurulmas1 mCnnklin olmayacakt1.
i~tc. TUrk kamu mali yonctiminin Ozcrinde durdugu zemin boyle bir mali

hazrrlrklannda gozetmelcri gerekcn fclsefcyi belirtir. (:agnda ozcllikle u,·gulanan

yap 1ct 1r. Ylizyrl sonunda gelincn mali yap1. dcrleme ve toparlama gli~Cil'lgl'l c;ekilcn.

kalkmma plammn ve yrllrk program dilinin btit<;c yrlr boYunca gcrc;cklqtireccgi

cnvanteri ctahi ~Ctkanlmakta zorlamlan bir yap1d1r. Hem mevzuat. hem de yonctrm

politikalar dikkate alum. (:tinkli btitc;eler planm idari nitcliktc olan son dcrccc

ba<lrlrk
hakimdir
Bir •Yandan mali ml'ldahale aravlanmn \'Ogalmasl
dan rok
y
~ '?
'
.
yc clcvlct tiizcl ki~iliginin parc;alanmas1. boylccc de kamu maliyesinin merkczii1clc

iincmli bir aracrdrr. I981J'den giinlimlizc kadarki yrllann btit<;e c;agn mctinlcri
incclendigindc "planlann varlrgmrn"

unutulmu~

bl'rtc;c

sCircci ya~amrkcn digcr yandan da kamu mali yaptsmm bi.'tyi.imcsi 6nlcncmcmcktc

fiilcn yrllrk

vc 111 uctahale ara,Jan aras 1nda l'akl~malar/c;eki~mcler giderek daha fazla go1'l'rliir
olmaktadlr. Sonuc;ta. olu~turulan kaotik yap111111 <;iiz[ilmesi i9in yenidcn uluslararas1

Normal olarak yrllrk program bCrtveden once hazrrlanrp baglanrr

programlardan once baglamr hale

gelmi~tir.

bulunan blitc;cnin (ozellikle reel harcamalar biilOmtiniin) gorecc oncmsizle~mcsi

oldugu ac;rkc;a gor[ilmcktcdir.

bliyUkltiklerini etkilcr. Ancak 1981J'den bu yana \'Ogu kcz

blit~Ccler

~wtsm

YC

Kaldr ki. yrllrk programlann blit9cden
plam iincmsemcz tutumu

fmans kurulu~lan imdacla l'agnlm1~ bulunmaktad1r. Ekonomi b[1rokrasimiz. bu

~ckilscl

olmaktan iitcyc gec;cmcmi~tir. Zaten bu nedcnledir ki. blit9e yasa tasansryla birliktc

kcndi sorumlulug-,u yokmu~cas1na. siyasilcrin poptilizm YC
yapmm Olli 'LJtlltlncla
'i
bcnzeri sapmalann dan ~~·k ayet cdere k at11a• g"ll"
' ' d"' onlan bu ,_.aJlln\11

Mcclis'e sunulan bclgclcr arasmda ycralan "Milli Blit\'C Tahmin Raporu" - bu

· · 1·k na cdere k (k.1 ,c 11 an gclincn nokta gerc;ckten oyledir), d1~
slirdl'lrtilemczlrgmc

once baglandrgr durumlarda da siyasi
ncdeniyle biitvcler ilc

otoritcnin

yrllrk programlar arasmda kurulan baglantrlar

rapor OPT tarafmdan hazrrlanmaktadrr-

i~levsiz

bir hale gclmi~tir.
2
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kumlu~lann destegindc kamu mali yonetimine vc siyasilcrc ciddiyet gctir 1110,·c
soyunmu~

bulunmaktadiL

tikandigi gcr<;:egini kabul etmek ve gcregini yapmak dunnnuna gclmi~tiL Ashnda,
8'nci Plan

Biitiinliigiin vc gelecek perspektifinin kayboldugu boyle bir yap1 ba~lang ta

19

scnnaye
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kesimlcrinin gene! mcnfaatlcriylc ortfi~iiyordtL (:iinkii. ba~ka iilkc

pratiklcri de gostcrmektcdir ki, otoritc kayb1. dagmikiik vc karga~a. mali giiciin

\'C

dolayisiyla kamu giiciiniin kamu yaran yerinc, scrmayc kcsimlcrinin 91kanna daha
dogmdan kullamhnasnu saglamaktadiL Ancak,

ba~langi<;:ta scrmayc 9cvrclcrinin

<;:ah~malan

yen;evesindc

olu~turulan

ozcl

birinin isminin (Kamu Mali Yonetiminin Ycnidcn
Saydamhk)

olmas1

gcnelgesindc

vc

plan

haz1rhk

ihtisas

komisyonlanndan

Yapilandmlmasi vc Mali

<;:ah~malaruu

ba~latan

Ba~bakanhk

gelccek doncmde kamu hizmetlcrindc ctkinligi ve

yaygmla~tmci

saydamhgi

diizcnlcmclcrin yapilmasi gcrcginc oncclikli bir hcdef olarak ycr

vcrilmcsi. uzla~mm onceden saglandignu gostcrmektedir.

talebi ve dcstegiyle ortaya 91kan bu yap1, biityc siireci giderck gizlilik vc kcyfiligc

JMF ilc Diinya Bankas1'nm Tiirkiyc'yi yonctcn siyasal iktidarlarla birliktc

dayah olmaya yoneldigi ivin, zamanla iktidar iizcrindc dolaySIZ ctkilcri olan

payla~tiklan

sermayc <;:cvrclcriyle smirlamr hatta bu kcsimin dahi <;:ok kii<;:iik bir k1smma hizmct

son duragi 6nccden bcnzcri pck g6riilmcycn bir niyct mcktubuyla ba~latilan stand-

cder hale gelmektedir. Ve bu siirc<;:tc art1k ikincil

bolii~iim ili~kilcri on plana

by anla~mas1 olmu~tur. <;:oziim onerileri incclendiginde, oncrilen mali yonctim

ve iktidara yakm olmayan <;:Ikar gruplan vc hatta ki~iscl

yapilandmlmasnun kamu harcamalaruun kisitlanmasi temclinde ~ckillcndirildigi,

91kmaya ba~lar
sermaycdarlar

mckanizmalannm d 1 ~mda

kendilcrini rant aktanm

bulurlar.

Dolayisiyla, bu yap1y1 hararetle savuranlar giin gclir sm1flannm gene! <;:Ikarlan
adma itiraz etmeye

ba~larlar. Disiplini bu kcz onlar istcrlcr, ama yinc toplum

yaran i<;:in dcgil, kendi simfsal <;:Ikarlan adma. Nitckim, Tiirkiyc'dc de

bir

ba~ka

ancak asia itiraf edihncycn mali iflas sorumlulugunun ~imdilik bilincn

ifadcyle

anlayi~lannm

devlctin

ckonomiyc

miidahalc alanlanmn

daraltilmasi

tcmcl bir politika olarak dcgi~tirilmedcn korundugu g6rcilmcktcdir.

Oysa, buglinkli yap1ya gelinmesindc, daha once de vurguladignmz gibi, dcvlctin

bcnzcr

ckonomiye mlidahale edcmcz duruma getirilmcsinin 6ncmli bir katkisi olmu~tur.

gcli~mcler olmu~tur. Bu yapmm olu~masma en biiyiik katkiyi vcrcnlcr, bugiin bu

Domek ki '·yanh~"ta 1srar (bu, uluslararas1 finans kurulu~lannm tcmsil cttigi

yapnun degi~mcsini hcrkesten <;:ok ister konuma gclmi~lcrdir.

vikarlar a<;:Ismdan yanh~ ohnayabilir) siirdiirlihncktedir: bir ba~ka a<;:Idan, i<;: siyasal

Bu politikalann olu~masmda katkis1 olan vcya en azmdan goz yuman Diinya

vc tcknik karar ahci!ar lilkeyi uluslararasi sermayenin taleplcri dogrultusunda

Bankas1 bile bu yapnun siirdiiriilemeyccegini gecikcrck de olsa g6riip sonmun

yonlcndirmcdc

<;:oziimiinc yonelik '·Kamu Mali Yonetim Prqjesi" ba~hgini ta~ 1 yan bir prqjc

gonnemektcdirlcr.

kalnu~: prqjc,
<;:ah~malar ba~lanu~

tcklifini 1995 yilmda o giinkii hiikiimcte sunma dunmnmda
tarafmdan

bcnimsenmi~

vc

ardmdan

sonu<;:landmlamanu~tiL Ya hcniiz rantlann

tiikcnmcdiginin

ulusal

<;:Ikarlar

a<;:Ismdan

bir

zaafiyet

veya

aykmhk

hiikiimct

Otc yandan, buradaki konumuz a<;:Ismdan, bizim de katildignmz vc dcstck

ancak

vcrdigimiz, finansal sorumlulugun saglanmas1 (dcvlctin kullandijji kaynaklann

dii~iiniiliiyor

hcsabnu tam olarak vennesi) ve perfonnans sommlulugunun saglanmasma

olmasmdan ya da bu yapmm siirdiiriilcmcz oldugunun hcniiz goriilcmcyqindcn

(hizmcttc verimlilik ve etkinligin

dolay1,

i<;:indc

arttmlmas1) y6nclik dlizenlcmclcr stand-by

gerek scnnaye vevrclcri gcreksc siyasi iktidarlar bu uyany 1 dahi
gonnezden gelmi~lcrdir. Bu kayitSizhk 22 Arahk 1999 tarihl i stand-by

<;:a!I~malarmm

anla~masmm

bOvcikliiklcri daha gcr<;:ck<;:i belirlcnmi~ olacak, kamu hizmctlcrindc vcrimlilik vc

imzalanmasiyla sona

ermi~tir.

Scnnayc kcsimlcrinin dcstcgi, IMF vc

Diinya Bankas1'nm etkisi. biirokrasinin baskisiyla siyasal

172

iktidar mali yapmm

tali nitcliktcdir. Niyct mektubunda 6nerilcn yenidcn yap1landmna
gcrcklcri ycrine gctirildiginde, pck

muhtemcldir ki

biit<;:c

etkinligin 6l<;:iilcbilmesi imkan dahilindc olabilecek vc dolayisiyla blitycye daha
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saydam bir goriiniim kazandmlnu~ olacakttr: ama bu. bi"tt<;cnin ..kamu hizmctini
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harc::una alanlannm biit<;eyle ilgisini kurarak gormck miimkiin olamamaktacltr.

yctcrincc iirctemcdigi" gcn;cgini dcgi~tinncyeccktir.

Konsolide biit<;e diye adlandtnlan

Kamu maliycsi sisteminde ycni vc koklii politika dcgi~ikliklcri isc ycn 1

kurulu~lardan olu~maktadtr.

mevcut biit<;e. gene! vc katma bi"tt<;di

IOSO saytlt Gene! Muhascbe

Kanunu"nun gctirdigi

hcdef ve strat~jilcr ivcrmelidir. Ama bunun ivin once mcvcut sistemin dogru te~his

gene! <;cr<;c1c bclirleyiciligindc biit<;c i<;indc yer alan bu

vc tcspiti yaptlmahdtr. Bu ncdcnlc izlcycn bo!Umdc mcvcut sistemin aynnttlt bir

kamu hizmcti sa<•lamak amactvla

dcgcrlcndirilmcsi yaptlacakttr. Ardmdan TUrk kamu mali yiinetiminin yenidcn

biit<;eli idarcler. dcvlct tiizel

yaptlandtnlmasma il i~kin oncrilcrdc bulunulacakttr.

iircttiklcri hizmclin nitcligi dolaytstyla gene! biit<;eli idarclcrdcn bir fbrkltltk

"

.

kurulmu~

ki~iliginc

kurulu~lann

olmai:Jmltr. Bu

ortak ozclligi

kurulu~lardan

gene!

sahiptir. Katma biit<;eli idarclcr ise.

gostermcktedir. Bu idareler IOSO sa1·tlt Kanunun ilgili IIS"nei maddesimlc kendi

II- MEVCUT DURUMA iLiSKiN TESPiTLER

gclirlcri ilc kcndi gidcrlcrini

Tiirkiye ·de kamu maliycsi sistemi 1984 sonrasmda biiyi"tk bir a it iist olu~
ya~amt~ttr.

Ba~langt9ta ozclliklc siyasi

iktidarlar vc scrmayc kcsimlcrincc

gonnczlikten gclincn bu altiist olu~un olumsuz sonu<;lart. bugiin

:I

hcmen her

konusu

bclirtmck gcrckir ki, Katma

sapmantn kamu maliycsini bozucu etkileri, kamu ozel fonlan gibi 90k savtda

goslcrmektcdirler.

ckonomik yonetiminin ve dcvlct

tiizel ki~iliginin

a~mdtrmast 1·c kamu

Bu kurulu~lar St'iz

fliit<;cli idarclcr. bugiinkii uygulamada s6z konusu

Ncredcysc himli

Hazineden

yardtm almakstZIIl

f11aliyet

g6stcn.::mcy12cck bir konuma gclmi~tir.

parvalanmastntn getirdigi

sorunlar kamu maliyesini yonetilemez bir yaptya sokmu~tur 3

dt~tnda yon~tilcn kurulu~lar

Ynsanm yanJsira aynca Anayasada da tan1mlam1~1ardJr:-_ Ancak hcq1cn

Yasamn

biit<;edc birlik ve gcnellik ilkclcrini

1c gcncl biH'c

olarak tammlamt~lardtr .vc kamu l(izcl ki~iligine sahiplirlcr".

kcsimce kabul cdilir olmu~tur. Vcrgi almak ywinc bor<; almak kolayctltgtna

harcama biriminin

kar~tlayan

Daha Once ck

nirgul::wdlgJ Ozcrc. bOtyenin kapsad1gt abmn d1~1nda kalan

kamusal harcama alanlan da mcvcultur. Bunlann nclcr oldugu konusunda lam bir

idari, mali vc lmkuki yaptdaki bu daguukltk ve karga~a. mali yonetimde

uzla~ma

yoktur. En abarttk cle

alt~

bi<;imi. Hazinc

fl.li"tstc~arltgt·mn

"lpttgt

planlama anlayt~tnm. disiplinin vc otoritcnin kaybedilmesi sonucumt dogurmu~tur.

stmtlandtrmadtr. Bunlann bir dohunii 2 nolu labloda

Boyle bir yaptda. giri~ boliimiinde de vurgulandtgt Uzerc, plana gerek kalmaz.

gori"tleccgi iizere, dolaystz harcamalar gene! ve katma bi"tt<;c

varsa da uygulanmaz. Tiirkiyc·dc 19SO"lcr sonrasmdaki politika yoneli~lcri tam da

ba~ltk

altmda elc altnmaktadtr. Bunlar. fonlar. doncr scnnaycler. ozcrk biit<;L"ii

boyle bir dokunun yarattlmast olarak anla~tlabilir. Bu durum salt kotU yonetim

kamu

kurulu~lan.

vcya optik <;arptlmast gibi gcrck<;clcrlc al'tklanabilir degildir. Ancak bu durumuu
siirdiiriilcmcz oldugu da a<;tkttr

gcrcklirdigi yasal kurallann tamamcn

Bugiin gclincn noktada, biit<;e sistemimiz kamusal tbaliyct alanlannn1 ancak
dar bir boliimiinU kapsayabilmcktcdir. Vc dolaytstyla, biit<;e dt~tnda kaian kamu

3

Giri~ boliimUndc soziinii clligimiz vc katktda bttltmdugunw;. O;.cl

ihtisas Komisvonttmm

Raporu·nda kamu mHiiycsinin ncdcn yOnctilcmcz bir Yilplda olcJuou m nnt1h bi;. ~ckildc
incclcnmcktcdir. Bakuuz.DPT (2000): 20-78
·
"' ·
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vcrilmi~tir.

Bazt dola,·stz

mahalli idarclerdir.

clt~tnda

Tablo 2"dcn de

dt~mda

toplam allt

hareamalar biH<;cnin

'"'"·inc gctirilmcktc. bazt dolaystz

hareamalar isc ktsmen dt~mda kalmaktadtr. Orncgin. 1unlar 1c doner scrmaycli
kurulu~lar

bi"11<;enin kavnak

dagtttm slirecini cllizenlc,cn kurallardan muaf

tutulabilmcktedir. BiH<;cnin kapsadtgt

kurulu~larda

isc bir ktstm tbali' cllcr

ilgin<;tir. kamu Hi;.cl ki~iliginc sahip ,·c bagnns11. bir idari otoritc olnn
bulunan RTOK gcncl biit<;c i<;indc ycr almakladtr.
5
Bkl.. Ana1asal Mali Yapt $cmas1111 gostcrcn I nolu Tablo
4

.

1~

.

\'C

O;.cl gclirlcri
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almayan yasal

blitvcdcn farklt proscdlirlcrle yaptlmakta hatta birvok faaliyet yasama denctiminin
de

dt~mda

kalabilmcktcdir.

Saytlan dart farkh kamu harcama biriminc Hazinc · nin tablosunda oldttgu
gibi son donemlerdc bazt vaktf vc demeklerle

yardtmla~ma

sandtklannm eklendigi

I

daYanaga sahip birer harcama kalcmi olarak degerlendirilmcsi

gcrckcn devlctin tc~vik palitikalanyla yaratttgt ckanaminin finansman ara<;lan
niteligindcki vcrgi indirimleri vc muafiyctlcri de bunlann arasmdadtr. Bunlann
miktan bilincmemekte ve blit<;clcnmemektedir. Bcnzer ~ckildc. Merkez Bankast.

harcamaya dogrudan kattlmamakta. aractltk

kamu bankalan vc diger KiT"lcrin yan mali faaliyetlcri ve bunlann maliyctleri de

vaktf vc dcrnckler 6zel kesimin alanmdadtr.

bilinmcmcktcdir. Ancak maliyetlerin tlimft kamu finansmam vcya vergi mlikelleti

harcamadan vok. bazt hallerde kamu kaynaklanm vc

ozerinc binmemektcdir. Tasarruf sahiplcri (mevduat sigartast) veya tliketici (avtk

mallanm (kamu partimuanmt) kullanmak yoluyla kurulmaktadtr. Vcrgi muafiycti,

finansman) (izcrine binebilmcktcdir. Dcvlet mallanntn '·dalaylt kamu harcamast•·

kar~tltkstz

nitcligi ise zaytfttr.

g6r(ilmektedir. Aslmda bu

kurulu~lardan

yapmaktadtrlar. Bu

ili~kileri

Kamu kcsimiylc

kurulu~lar

nakit aktanmt ve kamu malt kullannm gibi yontcmler bu

ili~kinin

vaktfyada

Btit<;c dt~t kamusal harcama alanlanmn s(irev i<;indc giderck yaygmla~mast.

ile dcrncgin btinycsindc kalmaktadtr. Aracthk yapttklan

kamu ka~·naklanntn kullantmtnda ~·asama organtntn yctcrincc ctkili olamamastna.

harcamalann "kamu gidcri" niteliginin aymnunt yapmak zardur. Bunlardan bir

kamu harcamalannm dcnetimi alanagmm artadan kalkmasma veya bu denetimin

b6ltimli kamu hizmctinin fiyatlandmlmasma aracthk ctmckte. bit' bollimli isc ycni

gtivslizlc~mcsine.

hizmct alanlan avmaktadtr. Kamu hizmctinin fiyatlandtnlmasma aractltk yapanlar

pragramlann ama<;landtgt ~ckilde gcrvcklqtirilcmcmesine neden olmaktadtr.

ise bu gcliri kamu ycrinc kcndilcrine vevirmektedirler. Ama bunlann. kamu kcsimi

Boylcec devlet kendisindcn bcklenen g6revleri yeterince yerine getiremedigi gibi

ivinc giren. kamu hizmetini yapmaktan yak kamu kaynaklanm kcmiren 6zclligi

hizmetlerin maliveti de gittik<;e kabarmaktadtr. Keza. kamu gclir vc gidcrlerinin

aravlandtr. Bu
bunlann

kuntlu~lann

~irkctlcri

dalm agtr basmaktadtr.

gelirleri ise '·kamu gcliri"nc

Yardnnla~ma

donli~memckte.

sandtklarmdan bir ktsmt diger parafiskal
ta~tyan

kurumlarla birliktc incelcncbilir. Bir ktsmt isc fan nitcligini
va!t~maktadtr.

Bu sandtklardan bir bolfnnft zamanla vakfa

hcsaplar gibi

donft~tftrftlmcktedir.

Tabla 2"dc ycr alan '·dalayh harcamalar" isc harcama ilc yliklimlftlliklcri
birliktc

kapsamaktadtr.

d6n(i~memcktedir.

Oysa

Taplam altt

ytiktimllillikler
ba~ltk

dlizenlemclcr vc
tilkcmizdc

dt~

dcgil

uygulamalannda da

zaman

altmda incclencn

bu

harcamaya
'·hareama vc

kaynaklannm

kullammmt

dlizcnlcycn

plan

ve

bu dcnli birbirindcn farklt ve ayn kurumlar vasttastyla taplanmast ve harcanmast.
devlct tlizcl

ki~iliginin paryalanarak <;ak saytda kamu t(izcl

ki~iligi·nin

alu~turulmast. sonuvta harcama disiplinini bozmanm yamstra dcvlctin inamrltgmt
ve glivcnirligini azaltmakta, 9qitli dlizeylcrde yazla~malara kapt aralamakta.
btit<;enin bir maliyc palitikast

araet alarak kullamltnast alanagmt artadan

kaldtrmakta vc kaynaklann etkin alarak kullammmt cngcllemcktedir.

i~lcmler. ka~ullu

Bu sarunlann yamstra, blit<;e sisteminin haztrlanma. yasala~ma. uygulama vc

harcamalan. yqitli kanunlarla gctirilen vergi vc benzcri

dcnetim slirevlcrinde aynnttlt bir ~ekilde incclcnmcsi gcrckcn 9ak saytda temel

yliklimlti!Oklcr". strastyla. dcvlet mal vc
ytiklimlli!Liklcr. vergi

her

kamu

ta~mmazlan,

prajc krcdisi uygulamalardtr.

birvak

gcli~mcktc

kar~tla~tlan

alan

yan mali

Bu harcama alanlan sadcce

hatta

gcli~mi~

Lilkenin

btitvc

temcl sarunlardan biridir. Blitvcyc dagrudan

sorunlan bulunmaktadtr. Aynca blitvc sisteminin kad yaptsmda. muhascbe vc
raporlanmast slirccindc kar~tla~tlan yak saytda teknik sarun da mevcuttur. Bunlara
burada deginiltncycccktir. Bu tlir santnlar s6z(inli cttigimiz

yansnnayan bu nitcliktcki faaliyctlcr glinlimlizde 6zcllikle hazine garantilcri ve
g6rev zararlan ncdeniyle onemli harcama bliylikltiklerine
176

ula~mt~ttr.
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Komisyonu·na bagh olarak olu~turulan alt komisyonlann raporlarmda aynntlh bir
~ekildc

clc almmaktadu· "(6)

Bu bclar sorunlarla dolu bir biit<;c sistcminin clogal olarak mali saydaml1k
a<;1smdan iyi bir noktada oldugunu soylcycbilmck son dcrccc gii<;ti"ir. Nitckim
konuya ili~kin olarak yapilan bir <;ah~mada. Tiirkiyc"nin mali saydaml1k katsay1s1
iki tarkl1 ,·ontcme gore '%100 iizerinden 'Yc,S9.7 vc %4X.9 gibi olduk<;a dii~iik bir
7

oranda <;lkmaktachr (7). Hcsaplanan katsaymm ll'viF tarafindan ha21rlanan ··Mali
Saydamhkla ilgili iyi uygulamalar Tiiziigii""nden harckctlc ortaya konan minimum
standartlann gcrisinc clii~mcsinin nedcnlcri s6z konusu <;ah~mada s1ralanmakta ve
a~ag1daki kutu i<;indc aktanlmaktadu·. Bcnzcr ~ckildc.

ll)X(J"ii yillardan giiniimiize

kadar gc<;en doncmdc. biit<;c sistcminin bir par.;as1 oldugu gcnd maliye politika.lan
da ba~anh bir performans g6stcrcmemi~tir.(bkz Ek.l)

I

Tiirkiye'de Mali Saydamhk Ni<;in Zay1f?

··------~-·]

• Biit<;cnin kapsam1 <;ok dard1r. Bunun sonucu olarak kamu kaynaklan111n ancak I
<;ok kii<;iik bn· k1s1111 Mecllsln onay1 lie kulla111lmakta ve daha sonra da mecl1s 1
adma dcnctlcnmcktcdir.
!
• Biit<;c dl$1 kamusal taaliyctlcr biit<;e metni
ile birliktc Mcclise I
sunulmamaktad 1r.
• Hiiki"unetin yan mali nitdikli faaliyetlcri a<;1klanmamaktad1r.
• Ge<;mi~ ve gclccck iki yil biit<;deri cari yil biit<;csi ilc birlikte mcclise
sum1lmamaktad 1r.
• Mcrkczi hiikiimctin ger<;cklc~mcsi
muhtcmd Yiikiimli"di"dderi. Yerg1
harcamalan 1·c kamu bankalan. KiT"lcr w Merkez Bankas1 de ili~kilcrinden
kaynaklanan 1·an mali nitcliktcki taali1·ctlcri biitc;c mctni ilc birliktc
~·a y1nlanma maktad1 r.
• Hiikiimetlcr mali siirdi"1rebilirlik kapsammdaki g6rii~krini ve bu konudaki
<;ah~malanm biit<;c mctni ilc birliktc Meclisc a<;1klamamaktadn·.
• Yarsayun ve tahminlcrdeki sapmalar. gerc;eklc~mcsi muhtemcl yiikiim!Oliiklcr
vs. ncdeniylc ortaya c;Ikabilccck mali riskier raporlanmamaktadn·.
• Gorev vc sorumluluklar c;at1~makta vc btl. ,·onctscl sorumluluk
degcrlcndi rmcsini engcllcmcktcdir.
• i~lcmlcrin briit bazda bydcdilmesindc sorunktr vardu·. Konsolidc biitc;e
gclirlcri net bazda kaydcdilmcktedir. i~lcmlcrin sn11flandll"llmasmda isc GFS
19X6 "ya gore fonksiyoncl su11fland11"1na yoktur.
• i~lcmlcrin s1mfland1nlmas1. kamu tonlanmn toplanmas1 I'C kulla111lmasmda
y6nctscl sorumluluklann dcgcrlcndirilmcsinc imkan vcnncmcktedir.
'1

•

Bi."it<;c g6rli~mclcrindc biit<;c gcncl dcngcsi yanmda ckonomik analiz ~·apmaya

imkan vcreccl< tarkl1 biitc;c a<;1g1 ta111mlan kullandmamaktachr.
Muhascbc standartlar1111 g6stcrcn hcrhangi bir dokiiman h<lZirlanmamaktadlr.
Muhascbc sistcminin sadccc
nakil
bazh olmas1
ckonominin
dcgcrlcndirilmcsindc sorunlara ncdcn olmaktad1r.
• Ycrgi kanunlaruun anla~tlmasmda baz1 sorunlarla kar~1la~tlmakta aynca bu
kanunlar c;ok stk dcgi~mcktcdir. Aynca. mali mcvzuat c;ogu zaman ilgili
kurumlann dahi
habcri
olmadan. kamuoyunda isc hie; tart1~ilmadan
yasala~maktad1r. Bu yasalann
taslak hallcrinin tarkh sosYal kcsimlcrin
olu~turdugu plattonnlarda tait1~1lmasm1 miimkiin kilmak gcrekmcktcdir.
• Sonuc; hcsaplanmn kapsam1 da t1pk1 konsolidc bi"1t<;c gibi c;ok k1s1thd1r. Kamu
faaliyctlcri bir biitiin olarak dcgcrlcndirilcmcmcktcdir. Kamu fonlannm .d1~ '
dcnctimi tarkh dcnctim kurumlannca 1-crinc octirilmcktcdir.
•

6

Bumda clc ahnnn kamu mali y6nctiminin mc\·cut kurumscll sonmltmnm <JHIIliih bir

analizi i<;in baknuz OPT (2000 f). Oigcr sorunlarm aynnt1s1 ic;in isc baknu;. OPT (211110 b).
OPT (2000 c). OPT (2000 d) vc (2000 c).
Hiircan. Kml!a$. Yilmaz ( 1999).
178

179

A. Konukman A.R.Aydrn O.Oyan XV. Ti.irkiye Maliye Sempozyumu 15-17 MayJs 2000 Antalya

A. Konukman A.R.Aydrn O.Oyan XV. TOrkiye Maliye Sempozyumu 15-17 May1s 2000. Antalya

Ill- TURK KAMU MALi YONETiMiNiN YENiDEN YAPILANMASINA

Oysa, 3 y1lhk istikrar program1 sonunda bile bu ipotcgin kalknu~ olmayacaj:i;J, niyct

iLiSKiN ONERiLER

mektubu mctninden a91k9a

gli~lii

Tlirkiyc 'de
mcrkcziyet~ilik

ile

par~alanm1~

~arp1khgJ

birlikteligindcki

ylirlitmc/gli~lii

her ycni adnn yiizcyscl

ba~bakanhk

bir

kamu

dcgi~imi

6teye gidcmcmc riskini

Dolay!Slyla, mcvcut yapnun hastahklanna

palyatif

Bu tiir bir ycni aray1~111 tcmcl hareket noktas1 planlama almahd1r. Kaynak vc

~cli~kili

harcama planlamas1 oncelikli g6rlilmclidir. Kaynaklann nas!l vc hangi birimlcrcc

6ng6rmeycn

taplanacagL yiik daj:i;Jtlmmm nasJI yap!lacaj:i;J, hangi havuz (vcya istisnai alarak

ta~nnaktad1r.

havuzlarda) tutulacaj:i;L hangi scktorlerc hangi harcama yontcmlcriyle daj:i;Jt!lacagL

y6nctiminin

dikkatc a! mayan, bunda k6klli bir
r6tu~lardan

yap1lannn~

bi~imindc

mali

~6ziimler

liretmcklc sumh

hedcf ve stratejiler dagrultusunda tiim bu i~lcmlcrin nas1l

dcnctlcncccgi

planlanmahd1r. Be~ Y!lhk Kalkmma Planlan, hedcflcri bclirlcycn ama uyulmayan

olmayan koklli politika dcgi~ikliklerine gidihnelidir.
Kamu maliyesi sisteminde ycni vc koklli

anla~JhnaktadJr.

politika

dcgi~ikliklcri,

ycni

gcv~ck

niyct mctinlcri almaktan 91kanlarak ''plan-program-biit9clcmc'' slJrcci

hcdcflcr ve stratcjilcr i~ermelidir. Mevcut sistemin dogru tqhis vc tcspitini yapmak

i9indcki ycrini almah vc bu slireci biitlin a~amalannda dcnctlcycn bir diizcnck

vc hcdcflcrini salt onun dlizcltilmcsiylc snmlamak yctcrli dcgildir. Kurumsal

(mckanizma) kurulmahd1r.

donli~iimlerc ·ko~ut

PlanlamayJ vc dcnctim dahil tiim uygulama siirc9lcrinin usul vc csaslanm

6niinlin t1kanmamas1

bclirlcyccek alan yonctscl dlJzcncgin, aym zamanda bu 9ah~may1 vc cylcmlcri

kurumsalla~may1

yiiriitccck olan yonetscl diizenck ahnas1 9cli~ki gibi goriincbilir. Ba~ka dcyi~lc,

yap!lann ekonomik/toplumsal/yonetscl vc siyasal yap!lardaki
olarak siirekli bir yenilcmeyc a91k tutulmas1,
ayJSmdan

~arttlr.

Burada herhaldc g6zetilmesi gcrckcn denge,

saglayacak kadar istikrarh ama
a91k bir yap!

olu~tunnak

olu~turulduktan

gcli~mcleri

izlcyebilecek kadar da ycnilcnmcyc

hcdef vc politikalan

sonra ele ahnmas1 on y!llar siirccck bir duragan olgu olarak

hedcf ve palitikalan net alan siyasal yonetimler i9in bunda 9eli~ki vc sarun

Esasen boyle bir

yakla~nn

glinlimliz sanayi toplumlanndaki

olmayacakt1r.
"Nasii bi.r planlama" sorusuna ~u ba~hklar altmda IHsaca deginilebilir:

Ancak hemcn beli1tmck gerckir ki, TUrk kamu mali yonctiminin ycnidcn
ili~kin

olarak burada gcli~tirilcn 6ncrilcr, faizlcrin

ipoteginin kaldmld!j);l bir blit9c sistcmi iizerindc

biit~c

~ckillcndirilmcktcdir.

•

Dogald1r ki,

geli~tirilirse geli~tirilsin

pek anlamh olamayacakt1r. Faizlcrin biit9e i9indeki pay1

1975-80 donemindc yiizde 2, 7 ikcn bu oran !999'da yiizde 38.3 ·e

ula~nu~t1r.

•

sonucunda ula~Jian
6ncmli bir boyuta

dlizey isc yiizdc 58'dir'. DolayJs!yla 6ncrdigimiz strateji,

ula~an

faiz ipotcginin kaldmldJgnu varsaymak dunnnundad1r.

Bkz. Biit~enin Onemli harcama kalemlerinde agtrhk kaymalanm gOsteren ~ nolu tabla.
180

Kar~1hkh etkilc~im siireci, aym zamanda uygulama vc denctim siirc9leri'nin
9ah~masmda

•

2000

y1h biit9esinde 6ng6riilen oran isc yiizde 45'dir. 2000 y!lmm ilk ii9 ayhk donemi

Planlama mcrkczdc alu~turularak yukandan-a~aj:i;Jya, a~ag1dan-yukanya
kademcli bir kar~Jhkl1 ctkilqim i9inde gcrycklc~tirilmclidir.

iizcrindcki

bu tiir bir ipotck kalkmadan hangi alternatif ycniden yap1lanma stratcjisi

8

ile bunun ger9eklc~mcsi i9in gcrckl i ara9 vc

kaynaklan harckcte ge9irenin aym yonctim almas1 paradoksal bulunabilir. Ancak,

9izgisinc de aykm olur ve aradaki ay1khgm biiyiimesinc ncdcn olur.

yap!lanmasma

bclirlcycn

olmahd1r. Bu anlamda burada yenidcn yap!lanma. bir kcrc

anla~!lmamahdJr.
gcli~im

gcli~mcnin

da bclirleyici almahd1r.

Bu siirc9lcr. idari yap1lanmayla uyum i9indc 9alJ~mahd1r. DalayJsJyla, idari
yapiianma da bu siirccin ctkin 9ah~mas1 yoniinde ycniden yapdanmahd1r.

•

Mcrkcz yonctimin kcndi i9indcki birimlcri arasmda oldugu kadar, mcrkezi
yonctim ilc yercl yonctim birimlcri arasmdaki gorev-yctki-sarumluluk vc
kaynak payla~um, 9ak1~ma ve 9at1~ma almaks1zm, a91k olarak belirlcnmcli:
aym

ve/vcya bcnzer hizmctlerin aym hizmct bakanhgmda taplanmas1
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saglanmahdir. Mcrkcz yada ycrcl y6nctim birimlcri arasmda hizmct

dayanag1 planlan kendini tckrarlayan ve uygulamaya

U9ISmdan blitlinscllik saglanmahd1r.

ymlSiyan belgcler olmaktan kurtannakt1r.

Mckansal

planlamn

ilc

y6nctscllkurumsnl.

ckonomik

,.c

sosvnl

Plan istenildigi kadar mlidahaleei bir

yakla~un d1~ma

dii~lik

oranda

9Ikanlsm, sonu9ta,

planlnmnnm nnlnmh bir blitiinllik i9indc bdcmclcndirilcccgi planlnmn

gcleecgin tasanmma bilinvli miidahalcdir. Planm bclirledigi hcdef, sOre, eylcm

bolgclcrindcn olu~an

programlan, ilke, y6ntem vc

ycni bir idari planlamn)a gidilmclidir. Plans1z w

bu tasamna

bolgclerinin il olarak tammlanacngi ycni bir cogrnfi-ckonomik idari

gayri

b61Linmcyc gidilmclidir. Bu idari b61Unmc. kamu hizmctlcrinin gcrcklcrinc

siircvleri

de u,·gun olacaktir.

saglanabileeektir.

Her planlama bolgcsi (ycni sistcmdc il) kcndi i9indc a~ag1dan yukan

strat~jilcr

ula~may1 kolayla~tmnak

ama9S1z bclcdiyc vc/vcya il-il9c kuruhnas1 y6ntcmi tcrk cdilcrck plan lama

ile harekete ge9irdigi aravlar vc kaynaklar
i9indir. Merkezi-yercl birimlcri, rcsmi vc

rcsmi (sivil toplum) kumlu~lan ger9ek9i bir bi9imde planlamaya kati'!ml
19111e

9Ckilcbildigi

6lvlide

planlamanm

Ger9ek9i kat1hm vekatkilar, fiilen sorunlan

i~lerligi

ya~ayan,

vc

ctkinligi

program1 uygulayan,

ka!Ihmla hazirlayacagi planlarda, y6netim vc am9larla ilgili tespitlcrini

kaynak toplay1p hareayan vc denetleyen birimlerin vc birim clcmanlannm gozlcm,

yaparkcn aym zamanda da il i9indc toplayabilcccgi ycrcl bynaklan. dn

dcncyim ve

g6stcrmcli. boy ieee mcrkczdc il planlanmn birlc~mcsiylc cldc cdilcn ulusal

itibaren yapiiaeak katkilarla

plan. merkcz-yercl bynak planlamasnu da i9crcbilmelidir.

vcsayctte de uyumsuzlugu g6riihnez.

giirii~lcri

olmaksiZin yap1lamaz. Key, belde, il9c vc il dlizcyinden
olu~an

ulusal planm,

hiyerar~ik

yapiianmada da

Bir yanda bir biitiin olarak giiriiliip denetlenebilen kaynak mekanizmas1,

Planlama bolgcsi (il) bazmda haZirlanan plnnlm. mcrkczdcki birlqtirme
s1rasmda hizmct bnkanhklan vc scktiirlcr itibariylc bir birlc~tirmc vc

digcr yanda kaynaklan !opium yaranna dengeli vc verimli bi9imde

ayn~tmnaya

hareama mekanizmas1... Kamu maliyesinin miidahale aravlannm bu

tnbi tutulacagi i9in hem planm bvrayicihk glicli gli9knecck

saglamla~tmnasi

hem de idari kadcmclcndirmc i9indcki uygulanabilirlik gf1cii m1acakt1r. Bir

bozmamas1, tcrsine

ba~b anlatnnln planlama slirceinc a~ag1dan yubn kati!nn. g6rcv. yetki.

stratcjilcriylc,

sorumluluk ve bynak payla~nnm1 i9crcn uygulama slirccinin ctkin vc

uygulanabilirligiyle pland1r.

,·crimli 9ah~masma katk1dn bulunncaktir. Bu baglamda yctki gcni~ligi vc

•

15~17

yap1sal

biitiinliigii

gerekir. Bu blitiinliigiin hare1 isc, hedef vc

6ncnnelcriyle,

avikhgi,

Dogald1r ki, yukarda s6zli edilen planlama

yetki dcvri csaslnn. uyumlu 9ah~mamn cngcli dcgil tutkah olacaktir.

konulabilmcsi

A~agiyi dikkatc a! mayan vc hcdcf ve tcreihleri a~ag1ya dayatan mcrkczi

hemcn bugiindcn

y6nctim ilc hedcf vc tcrcihlcri

buglinkli meveut yapisiyla bu tiir bir planlama

ycrel baskilarla y6nlcndirmck zorundn

dagi!Ilan

csnekligi,

tutarhhg1

anlayi~mm

vc

uygulamaya

ve devlct biirokrasisinin program-biitve sistemine Ismdmlmasi
gervcklc~tirilcbileeek

bir durum dcgildir. Maalesef,
anlayi~Im

OPT,

vc stratejisini

kalan ycrcl y6netim birimlcri arasmdaki qglidlimslizllik, iincrilcn kadcmeli

gcli~tirebilmcnin

planbma vc uygulama y6nctimiyle gidcrilcbilcccktir.

vervcvesinde

Knrar vcrmc, uygulama vc dcnctim slirc9lcri ilc hukuki. idari vc mali yap1

hissedilerek DPT'ye yeni misyonlar verilmesi 6nerilmektedir9 Aynea ilk kez, s6z

bir hayli uzagmdad1r. Nitekim,

olu~tumlan

bir

ba~ka

8'inei Plan

6zel ihtisas komisyonu raponmda bu eksiklik

arasmdaki LI)limu saglamak ana ilkclcrden biri olmahdir. Kamu y6nctimi
vc kamu maliyesini daguukhk vc ctkinsizliktcn kurtarabilmcnin tcmcl

9

Ayrm!Ih bilgi i<;in bknz, DPT (2000 g:90-91)

(*) Ohnas1 gerckcn dcnge fiyatlan: bu fiyatlar piyasa fiyatlanndan farkhdir.
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konusu komisyon raponmda golgc fiyatlanna(*) dayanan projc yatmm olvlitlcri

dcgildir. Bclki cskisi kadar oncmi kalmanu~tir, ama kamu kesimi (KiT'Ier dahil)

onerilmcktc vc projclcrin ulusal ckonomi avismdan dcgcrlcndirilmcsinin oncminc

ivin bu iilkclcrdc vc dolayisiyla iilkcmizde planlann emrcdici ozelliklcrinin

dcginilmcktcdir. DPT"yc bu tlir ulusal analizlcrin yapdabilmcsi ivin gcrckli olan

korunabilmcsinin maddi tcmeli hala mevcuttur. ilginvtir. plan kar~Iti soylcmlcr

ulusal paramctrelerin (sektorcl iskonto

biraz da soguk

oranlan, golgc fiyatlar. maliyct-ctkinlik

sava~

doncmi kahntisi olarak merkcz kapitalist iilkelcr kaynakh

gostcrgclcri vb.) hcsaplamasJ ve her yd gtinccllqtirihnesi gorcvi vcrilmcktcdir.

olmasma ragmen,

Tabii bu tiir onerilcrin s·nci Plan taslagma vc oradan nihai plan mctninc ta~m 1 p

gcli~tirilmi~

ta~mamayacaguu bilemiyoruz. Ancak DPT"nin ycnidcn yapdandmhnasma Yonclik

((ED) Analizi, Kurumsal Analiz, Prqjc Donglis(i yonetimi gibi yontemlerin

bu tlir diizcnlemcleri oncrdigimiz stratcjinin vazgcvilmcz unsurlan olarak

gcli~tirilmcsi bu avJdan tcsad(if dcgildir 1"

gormcktcyiz.

~a~Irtici

yeni liberaller tarafmdan dcvlet

tiikczlemcsi ( government failures) orncklcri

~ckilde

vc (istclik uygulamaya

Bu t(ir bir planlama

Ulkcmizdc 1980 oncesi plan uygulamalan, klirescllc~me s(irecini savunan

bir

yeni planlama

konulabilmi~tir.

anlayi~mm

anla~·~~lan

<;:cvrescl Etki Dcgcrlendirme

.

kabul(i ortiik olarak dcvlctin ckonomiyc

miidahalc alanlanna sumlandmhna getirilmemcsi anlanuna gelir. Bilindigi (izerc,
dcvlctin ekonomiyc miidahalesi iiv temel bivim alabiliyor 11 • Bunlardan en

olarak scrgilcnmi~ ve piyasa planlamanm kar~Itiymi~ gibi on plana vikartJhimva

bclirleyici vc kapsamh olam, merkczi vc ycrel kamu

vah~Ihm~tlr. Halbuki bilindigi (izcrc, kapitalist ckonomilcrdc planlar piyasaya dost

harcamalannm

iizcnekler olarak

degerlendirilmi~tir. Gcr9i

Kalkmma Planlan, klircscllc~mc

da bu iilkelcrdc

birimlcrinin biitve

bliyiikliigii toplanud1r. Kamu

harcamalaruun otcki yuzii, yani

kamu finansmam da aym biiyiikliik iizerinde

fikir vericidir. ikinci miidahale

siirccinin dogal bir sonucu olarak kantitatif ozclliklcri avismdan 1980'1crdc cski

bivimi, kamunun dogmdan giri~imci rolii

oncmini yitinni~tir. Tcknolojinin luzla degi~tigi, rekabctin vok yak!CI oldugu ycni

olu~turmasidir.

bir dlinya koi~onktlirlinde belki cskisi

ozel ncdeni olabilmektedir. Dviincii miidahalc alam dcvletin kural koyucu

gibi orta vc uztm

doncmli scktorcl

hcdcflcrlc vah~mak kolay olmamaktadir vc bu ncdcnlc planlar

kantitatif

KiT tiirii i~lctmelcri

Bunun ckonomik, tarihsel, toplumsal nitclikli 90k say1da gene! vc

(rcgiilator) list otorite olarak yapt1g1 diizenlcyici etkinliklerdir.

ozelliklerinden vok ~ey kaybctmektcdir.
Bununla birlikte, biiyiimc modellcrinc (ve dolayisiyla kalkmma planlanna)

oynayarak

Dolay!Siyla onerdigimiz stratcjide ongor(ilcn dcvlct, her tiv miidahalc
alamnda da varhgm, ctkin olarak koruyan, iktisadi ve sosyal

fonksiyonlarla

son y!llarda yenilcnen bir ilginin ya~and1guu anunsatmak gcrekir. Planlann yol

donatihlll~ aktif bir dcvlcttir

gostcrici ozclliklcri, b1rakmiz gcli~mckte alan Ulkelcri gcli~mi~ Ulkeler ivin bile

Dlinya Bankas1 tarafmdan pazarlanan miidahalc alanlan

giderek on plana vikmaktadir. Dolayisiyla terk cdilcn planlama dcgil, eski plan lama

oz(i

anlayi~Idir. Tiirkiye'deki liberal gorti~lti siyasal iktidarlar tarafmdan '·pianlama

farkhd1r. Bu sommcusu ''cdilgcn" devlcttir vc kavmilmaz olarak egemen sermayc

bitmi~tir: plan vc projc ili~kisinin art1k oncmi kahnanu~t1r" ~cklindeki

gruplannm vc ozellikle bcynelmilel sermayenin yortingesindedir.

budamm~

ve

10

•

Av1kt1r ki, ongordligiimliz bu dcvlct bivimi IMF vc

kiircsclle~meyc

yatkm hale

dcgerlendinnelcr yamlticidir ve olgularla vcli~mcktedir. Kald1 ki, geli~mcktc alan
(ilkelerdc kliviiltiilmc vabalan hiv cksik olmasa dahi bir dogrudan ckonomik

giri~imci olarak kamu kesimi varhgm1 s(irdiinnektedir. Ozcllqtirmc uygulamalan
hen(iz hivbir yerde KiT sektiirtiniin eksiksiz bir tasfiyesiylc sonuvlanabilmi~
184

10

AynntiSI i9in bkz.DPT (2000 :9-12).
Bkz. Ovan (1997: 11-12)
10
Bkz.K~nukman (1999 a :378-380)
11
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getirilmi~

snurlandmhm~,

sosyal

dcvlct bivimindcn bir hayli
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Dagal alarak, bu farkh dcvlet

yakla~m1lanmn

ongordiigii

vatanda~

tipleri de

farkhd1r. ikincisinin ongordiigti "piyasa vatanda~hg1" ikcn bizim ongordiigiimiiz
'"sasyal vatanda~hk"t1r

13

.

istikrars1zhgm. gclir dagihnu bozuklugunun vc siyasal istikrars1zhgn1 c;oziimii
oniindeki en biiyiik cngeli olu~tunnaktad1r.

Sosyal vatanda~hk, bireyin, piyasa glic;lcrindcn 6zgi1r

alma, piyasamn yarattigi temel sasyal risklcrden karunma
biitiinle~mc
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yaluyla taplumla

bic;imini ifade eder: vc dalayisiyla ic;crigi sasyal haklarla tammlamr.

Gerek Ti1rkiyc' de gerekse birc;ak az
endekslidir. Biiyiime ve scnnaye

geli~mi~

iilkede sasyal politikalar biiyiimc

birikiminin luzlandigi donemlerde kazan1lan

Bugiin ic;in Tiirkiyc ac;Ismdan oncelikli alan. faiz dahil kamu harcamalan
biiYiikliigim[m[m geni~letilmesi degiL bunun bilqiminin degi~tirilmesidir. Faiz
harcamalarnun biitc;cnin Yiizde

15'inin. ulusal gclirin yiizdc 5'inin altma

c;ckihncsinin sag!ayacagi harcama olanaklan aktif devletin harckcte gec;irilmesi
ic;in yctcrli olabilccektir.

sasyal haklar tersi durumlarda kalayhkla kaybcdilebilir. YanL cldc edilcn sasyal

Aktif dcvlctin gcrcktirdigi kamu harcamalanm kar~ilayacak kaynaklann

yararlann ne kendisi ne de yarar diizeyi bakmundan kesinligi ve siirckliligi yaktur.

yaratdmas1 kadar oncm ta~1~-an husus isc. bunun yontemidir. 199(J'Iarda biitc;c

DalayiSly!a, eldc edilcn yararlar

konjonktiirel politika uygulamalarmdan
ve nihayetinde
sosyal hakka

yasalla~tmld•!i•

donli~emedigi

ele~tirilecekse,

i~te

kurumsalla~amad•!i•

bu

Bu yararlar.

cgemcnliginin adnn adm1 gcriletilmcsi sonucunda "faiz d1~1 biitc;c"nin fazla

bagnnsizla~tmld•!i•- kurumsalla~tmld•!i•

venncsi yani piyasa dcvletinin i~leyi~ini bile scktcyc ugratacak bic;imde reel kamu

'·vatanda~hk

~ey

stireee, yap!lmak istenen

toplum!arda

ele~tirilmclidir.

poptilizm,

Yararlar

harcamalannm a~mdmlmas1 yakla~mu gcc;erli olmu~tu. Bunun sonucunda giderck

popiilizmdir. Popiilizm

faiz d 1 ~mdaki (!) tiim kalemlcrdc kamu harcamalannm onccligi ilkesinden

donii~tiiriileeektir.

olc;iilerde sosyal hakka

nedcnle

d6nii~mez.

hakkma"

sasyal

haklann

vazgcc;ilmcyc, gclirlerc gore biitc;e yapmaya yone!inmi~tir. Merkczi devletin ycrel

demakrasi

oyununu

idarelcre veya eyaletlcre, ~imdi de metrapal iilkelcrin kcndilerine tabi kildiklan

Dolay•s•yla,

c;evrc iilkclerc dayattigi bu gelir oncelikli modeL ulus devlctlerin cgemenliginin

(Aneak

kitlelerin

oynamalan ic;in zonmlu diizcnek olarak kalacak!ir ve kalmahd•r).
vatanda~hg1

sasyal

ongoren bir strat«iidc popiilist politikalara gereksinim

duyuhnaz. Bu tiir politikalara bizde vc birc;ok
ba~vuruluyarsa
c;ekilmi~

piyasa vatanda~hgmm sosyal

az

vatanda~hga

gidcrek

bagimsiz

palitika

gcli~tinnc

reflckslerinin

iilkcdc s•kc;a

korcltilmesinden ba~ka bir anlama gclmemektedir. Bu nedcnle, burada onerdigimiz

c;evrilmesinin online set

aktif dcvlette ycniden harcama oncelikli modele gcc;i~ hem sosyal hem de cgemen

gcli~mi~

devlct olmanm almazsa olmaz ko~ulu mertebesinde belirleyici bir oneme sahiptir.

olmasmdand1r.

Ba~ka sozciiklerle ifadc edilirse. aktif devlcttc once kamusal tercihlerc gore

Tiirkiye, toplam kamu hareamalan baknnmdan AB iilkelcrindeki oranm iic;tc
ikisi diizeyinde

nominalle~mesinden,

bir kamu kesimi biiyiikliigiine sahipken ( !998

itibariyle

harcama tutan ve kalemlcri saptanmakta, ardmdan bu harcamalann gercktirdigi

Tiirkiyc'de yiizde 33, AB'de ytizde 47,5), faiz haric; kamu harcamalan bakmundan

kamusal gelir saglanmaktadir. Zaten, kamu biitc;esiiiin "giderlerin onceligi" ilkcsi
tam da bu anlama gclmcktcdir1". Bu ilkc, kamu biitc;csini ozel biitc;cden vcya

aym fllkelerdcki oranm

be~te

ikisini (Tiirkiye'de yiizdc 20, AB'dc yiizdc 43,5)

ancak a~abilmektedir. bngordiigiimflz aktif dcvlcti, bu biiyiikliige Sigdirabilmck

· d en
bagunh kamu idarc Ien· biitc;esm

miimktin degildir. B1rakuuz bu btiytikliige aktif dcvleti oturtabihneyi, bizatihi bu

Tiirkiye ·de bu biitc;c ilkcsi ters

biiyiikliikteki

13

bir

de viet

Tiirkiye' de

ya~amakta

o!dugumuz

ekanomik

Bu tannnlamalar ve gerisindeki teorik tarti~malar ic;in bkz. Ann. (1997:91-102).
186

a)'Irail temcl bir ozc!liktir. Ama maalescf

yiiz edilcrck, biitc;clcr ozcl biitc;c

mantigiyla

haz•rlamr hale gelmi~tir. '·Ayaga gore yorgan dikmckle"gorevli devlet bu gorcvini

Bu ilkclcrin anavasal iktisat sanmuculan tarafmdan nasii tersinc
ayrmlih bir analizi i~in bkz.Onder (1997:114-115).
187
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savsaklayarak "ayagnu yargana gore uzat" fclscfcsinc

sanhm~t1r.

Ortaya y1kan

tabla iyler ay!Sid!r. Kansalidc biityc odcneklcrinin idari-fanksiyanel dag!lnmndan

~chirlqmc, yap!la~ma vc

gidcrek yap!lan bir hesaplamaya gore, ekanamik hizmetlere blitveden aynlan pay

almasayd1 vc dcvlct gcrekli onlemlcri alabihni~ olsayd1, vcrgi yiikii dag!lmu bu

1990'da ylizde 16,7 iken, bu pay 1998'de yiizdc 6,3'c
biityelcrindc ongoriilen paylar ise Sirasiyla

~iizde

dli~mcktedir.

1999 vc 2000

kadar adalctsiz olmayabilirdL Kcza ikincisindc cgitimc katk1 paylan harcamanm

~ekilde,

tcspitinin hcmcn crtcsinde bclirlcncbilip vcrgi ortak havuzuna aktanlabilmi~

5,4 vc 5,9'dur. Bcnzer

sasyal hizmetlerc aynlan payda oncmli bir gcrilemc

saptanmaktad1r. Soz kanusu

pay 199()' da yiizdc 26,5 ikcn, 1998'de ylizdc 14,6 'ya

gcrilcmi~tir.

1999 ve 2000

y1llannda ongoriilcn paylar isc SirasJyla ylizdc 13,4 ve 12Sdir. Bu iki temel biitve
gostcrgesi, dcvlctin ckanamik ve sasyal hizmet iirctmc
a~md1gnu

vc daha da

a~mdmlacagnu

unar planlan vb, kanularda y!llarm ihmalkarligJ

olsaydL biit<;cnin ''gclirlcrin

belli

gidcrlcrc tahsis cdilmcmcsi" ilkcsi

rafa

kaldmlmazdL Bu gecikme nedcniylc, cgitim ivin ozcl gclir kaydcdilcrek bu gclir
cgitim yatmmlanna tahsis cdilmi~tir,

bayutunun gidcrek

Ashnda ''tahsis''yontcminin gctirilmcsindcn daha da vahim alan, bu tcrsinc

(2000 biitvc hcdcflcri bu a91dan daha unmt

<;cvrilmi~ ilkcnin dahi uygulanamamasJdiL Biit<;cnin 2000 y!lu11i1 ilk ycyrcgindc
gclirlcri . faiz odcmclcrini dahi kar~1lamaya yctmcmi~tir, Buna

kmcJd!r) ay1k9a gostenncktcdirl.', Dagal alarak boyle bir tabla sanucu, bir cski

toplam vcrgi

Maliyc Bakam 'nm da ifadc cttigi iizere '',, dcvlcti de viet yapan harcamalara

kar~JIJk, dcprcm dalay 1siyla arttmlmas1 gerckcn kamu alt yap1 yatmmlan, tam

kaynak kalmamakta, devletin devlct ahna nitcligi tartJ~!lmaya ayilmaktadir''

tcrsinc '·tasarruf gcnclgcsi" ncdcniylc daha da daraltdarak biitvcnin yiizdc I 'inin

16

Devlcti dcvlet yapan harcamalara nedcn kaynak kalmasm ki ? Devlct giderlerin

altum vckilmi~tir, Boylccc dcprcm vergilcrinin dcstcgiylc biitvc vcrgi gclirlcrindc

onccligi ilkcsindc 1srarh alsayd1 (bu 1srar sadcce faiz gidcrlerine verilcn onccliktc

saglanan rckor art 1 ~, t:~izlcrdc dahi yiiksck diizeyde

siirdiiriilmcktcdir!) ve bu 1srann arkasmda barvlanma ycrinc vcrgileme 6nccligi

finansmamndan

bulunsayd1, bu tabla artaya yJkmazdL Dcvlct gidcrlcrinin onceligi ilkcsinin tcmcl

mc~miyctinin tamamcn tart1~1hr olmasmdan ba~ka bir ~cy degildir,

mantJgl, gclir saglama kanusunda, dcvlctin cgcmcnlik hakkmm 6ncmli bir gru;

ba~ka

bir ,1~c

yaramanu~ t JL

Som'"y,

gcrvckle~cn art1~111

dcvlctin vcrgi toplama

brnckler, tiim aykm uygulamalara ragmen dcvlctin ''giderlerin

onccligi"

olu~tunnaktadiL

kaynag1 aldugudur, Dcvlctin bu giicii bircylcrin iizcrindc bir gii<;tiir, Dcdet bu

ilkcsini

giicii taplumun yaranna kullanmak durumundad1r,

Harcamalar toplumsal vc kamusal tcrcihleri vc onccliklcri tcmsil ettigi siirecc, hiv

Hiikiimctin bu dagru ilkcyi hatJrladigJ istisnai uygulamalar da yak dcgildir,
Orncgin dcprcm harcamalannda ve 8 y!lhk cgitim harcamalannda bu ilke
uygulamaya

kanulmu~tur:

goriilmemi~,

gcrckli gclirlcr

uygulanmas1,
pahasma

ba~ka

Harcamalar tcsbit cdilirkcn gclirin yctcrsizligi engel
yarat!lnu~tJL

gervcklqtirilmi~tir,

adaletsiz bir vcrgi yiikii

ihlal edilmcsi

Aynca dcprcm vcrgisi, onlcmlcr gcy ahnd1gmdan,

alu~umuna

da yal

aynu~tJL

Dcprem almadan once,

uygulayabilcccginin

samut

ku~kusuz dcvlct bu harcamalan kar~1layacak

kamtlanm

kaynaklan bulurkcn giiciinii

toplumun yaranna kullanmak dununun da kalacak vc bunu bOtvcnin digcr
ilkcleriYlc <;cli~mcdcn yapabilcccktiL

~itckim,

Ancak bu iki ornckte, dagru ilkenin

biitvc ilkcsinin (adem-i tahsis ilkesinin)

istcdigindc

Anayasa·nm 65'nci maddcsinde bcnimscncn

anlay1~

da bu tiirdcn

bir anlay 1 ~t 1 r. ilgili diizcnlcmedc, dcvletin sasyal vc ckonomik alanlarda Anayasa
ilc

bclirlcncn gorcvlerini, ckonomik istikrann

kaYnaklaruun yctcrliligi

korunmasuu gozctcrck, mali

ol<;iisiindc yerinc gctirmcsi ongoriihncktedir,

Bu

dii,zcnlcmcdc y~r alan ''mali kaynaklann yctcrliligi" dcvlct gibi en biiyiik vc gii<;lii
15

Hcsaplama i<;in bkz, Konukman (1999 b:24)

"BkL Konukman ( 1999 b:24),

188

bir orgiitiin ''buldugu kadarn11 kullanmas1" ilc aviklanamaz, Buldugu ile yctincn bir
dcvlct Anayasa 'da k'1 sosya1 vc ck 01101111,k ga"rcvlcrini \,'crinc getiremcz, Devlct
189
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''bulmak" ama bulurken de bir yandan '·ekonomik istikrarm korunmasnu" diger

biitve sisteminin olu~turulabilmcsi ivin yukanda yapiian tcspitlcr I~rgmda hareket

yandan da ''mali giicii",''adaletli ve dcngeli ylik dagiinmm·· vc dcvlctin sosyal vc

edilmclidir.

Blitiin bunlar ivin de mali

Olu~turulacak olan yeni blitve sistcmi, ikinci biiliimde ana ba~hklan vcrilcn

kaynaklann neler oldugunu, hangi aravlarla ve nasii bir yiik dagiinm ilc toplamak.

sistcmin hazrrhk, yasala~ma, uygulama vc dcnctim slircvlerindc. kod yaprsmda

hangi aravlarla hangi kesimlere dagrtmak dunnnunda oldugunu bilmek, planlamak,

muhascbe ve raporlama slirccindc kar~rla~IIan vok sayrdaki temel soruna viiziim

kurallara baglamak ve bunu etkin ve verimli olarak uygulamak dunrmundadrr.

iirctmck zonmdadrr. Bunlara burada dcginilmeyccektir. Bu tlir viizlim iincrileri

ekonomik giirevlerini

giizetmck zorundadrr.

Bilindigi iizerc, kamu ekonomi ve maliyesi, hukuki vc idari yapr ile birlikte.
ulus adma egemenlik
olu~tunrr.
ula~rlmasr.

kullanan devlet giiclinlin vazgcvilmcz bir unsurunu

Kamu hizmetlerinin yerine gctirilmesi, "sosyal hukuk dcvlcti amacma
gelirin yeniden dagrhmr,

tc~vik,

ckonominin finansmam,

dr~

ticarct vc

siizilllLI cttigimiz bzcl ihtisas Komisyonu · na bagh olarak olu~turulan alt komisyon
raporlannda aynntrh
dipnotunda da bu

bir ~ekilde cle almmaktadrr. (<;:ah~mamrzm 6 nolu

raporlann bir listcsi

lizcrinde durulacak vc aynca

belirlencn giirevlerini yerine

deginilccektir.

getirmesi, ckonomik ve mali gliciinc baglrdrr.

sadecc mali

saydamhgm saglanmasma oncmli bir katkr saydabilccek bir viiziim iincrisi

· ilc
uluslararasr ili~kilcr gibi devletin sosval ve ekonomik alanlarda Anavasa
.

.

sunulmaktadrr). Btn·ada

bunun

gcrektirdigi kurumsal dlizenlemclcrc

Devletin ekonomik alam '·ozel"e daha vok brraktrgr lilkclerdc bile '·kamu mali
giicii" iinemini korumaktadrr. Kamu mali gliciinli sadccc ''biiyiikllik''lc tammlamak
dogru olmaz. Bu giiy, kamu yaranna otorite kullanmayla birliktc. ctkin vc vcrimli

IV. MALi SAYDAMLIGI SAGLAMAYA YONELiK TEMEL BiR <;OZUM

kaynak kullanrmmm varhgryla anlam kazamr. Devlct, diger alanlarda oldugu gibi

ONERiSi: KONSOLiDE KAMU KESiMi DENGESi OLU~TURULMASI

mali alanda da

ayncahkh

bir yaprya ve gliclinli hukuki yollardan kullanma

avantajma sahiptir. Anlamsrz ve etkin olmayan biiyiikliik yaniitrcrdrr vc amavlann
ve hcdeflerin

gervekle~mesine

1.

Ni<;:iN KONSOLiDE KAMU KESiMi DENGESi ?
OECD tarafmdan yilhk olarak yaymlanan Annual National Accounts

katkrsr olmaz.

ne olursa olsun, kamu kaynaklanna vc bunlar lizcrindc tasarnrf

yayuunda OECD iiyesi iilkelerin Genel Hlikiimet Dcngcsi tablolan ycr almaktadrr.

yetkisinc sahip olmak, kamu giiclinlin iincmli bir dayanagr ve giistergesidir. Bu

Genel hiiklimet, mcrkczi hliklimct, mahalli idarclcr vc sosyal sigorta fonlanndan

gliciin kamu yaranna kullamlmasr ise mali disiplinle saglanabilir. Mali disip.lin.

olu~mak1adrr. Gencl Hiiklimet Dengesi Tablosunda, genel hliklimeti olu~turan

parlamento ve toplumsal denetimin iinemli bir aracr vc aym zamanda da

kesimlcrin vc ozcl

Bli~iiklligii

kcsimin birbirlcriylc

olan kavnak air~ veri~i matriks

kamu maliyesinin

formatmda giistcrilmektedir. Gcrvi bu tablo bile, ckonominin blitlinlindeki kaynak

merkezinde bulunan biitvcnin oncmsizlqme slirccine sokuldugu bir mali sistemde,

tahsisini vc air~ vcri~ini yansrtmaktan bir hayli uzaktrr. Ama gene de oldukva

dayanagrdrr. Devlet tiizcl

ki~iliginin

dcvlet "edilgcn devlet" konumuna

paryalandrgr ve

dii~er

ve "ctken .. olan cgemen iv ve

dr~

yakla~rk bir resim vcrmektcdir.

yiiriingcsine girer. i~te Tiirkiye'de gelincn kamu maliyesi

57. Hliklimct tarafmdan IMF'ye verilcn Niyct Mektubunda tammlanan

sistemi, boyle bir yapr scrgilemektedir. Dolayrsryla, aktif devlct tcmelindc yeni bir

'·konsolidc kamu sektorli" kavranu da kamu kcsimini daha gervekvi boyutlarda

sennayc gruplanmn

gormcyc vah~an bir giri~imdir. Bu kavram ivinc konsolide blityc, dart tcmel blitvc
190
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Birinci
d1~1

fon, sckiz kamu iktisadi te~cbblisii, i~sizlik sigortas1 fonu ve ii<;:. sosyal giivcnlik

kurulu~u

dahil cdilmektcdir.

Bu

tanunm, luz!a

uygulamaya

sokulabilccek

opcrasyoncl bir tmum oldugunda ku~ku yoktur. Mcktupta · ''kamu sckt6ro tcmcl
fazlasi"mn (birincil fazlanm) kapsanu biraz daha gcni~ tutulmu~tur: Buna gore,
kamu sekt6rii temel fazlas1, merkezi konsolide biit<;:eyi, biit<;:e d1~1 fonlan, ycrel

l

Konsolide

Kamu

Kesimi

Gene!

bzellikle 1997 yilmda Dogu Asya. da

ya~anan finansal kriz, ckonomide ya~anan geli~melerin vc mcvcut vapm1n rcsmini

ozel kcsimin de saydam olmadigi

saydamhk konusunda <;ah~malar yogunla~mi~Ilr
saydmi1hg1

dcvlctin mali

Kesimi Gene! Dengesine biit<;:e d1~1ndan aneak II adet fon vc iki ozel hcsap dahil

saydamhgm ozcl

edilmektedir.

kcsim i<;:in

17

Bu <;:ah~malar agirhkh olarak

· f1zerinde yogunla~maktad1r. Aym sorcein
dahi gerektigini

kcsimini

geni~

yukanda

tammlanan

"konsolide

vc zamaninin art1k geldigini

kamu

gorebilmck, birincil ve ikincil fazlay1 veya a<;:Igi bu

konsolide tablodan izlcmek, artik ka<;:uulmaz bir zorunluluktur. Bwum

Konsolide kamu

kesimi

gene!

•

1. NASIL BiR KAMU KONSOLiDE DENGESi ?
Konsolide kamu kcsimi gene! dcngesi ve buradan harcket ederek yeni bir
gene! ekonomik denge olu~turmak zor ve zaman alaeak bir ugra~Ur. aneak

hazirhklanna siiratle ba~lamak gercklidir.
dengesinin

olu~turulmasi

ku~kusuz

ekonominin biitiinline ili~kin de daha dogru bir kavray1~a yo! a<;:aeaktir. Kamu
kesimi i<;in tom kaynak ah~veri~lerin goriilebilecegi bir tablo olu~turulmasuun bir

imkans1z degildir.
Konsolide Kamu Kesimi dengcsi ~u ogelerden olu~abilir::
I.

Konsolide Merkczi Hiikiimet Dengesi

olacaktir. Ancak

2.

Konsolide Y ere! Y onetimler Dcngesi

ckonominin gene! dengcsi hesaplannm da ozel kcsimi daha iyi kavrayabilecek

3.

Konsolidc Sosyal Giivenlik Kurulu~lan Dengesi

4.

Konsolide Kamu Bankalan Dengcsi

5.

Konsolide i~Ietmeci KiT"Ier Dengesi

adun otesi, bunun ozel kcsimle

bi<;imde
tiim

· ve

dli~linmek i<;:in gcrck<;eler birikmi~tir".
kamu

sektorli''ndcn dahi daha
geni~

iyi ol<;iilebilmcsini miimkiin kilmakt1r.

dfmyada dogru bilginin orctilmesi ve yaymlanmasuu saglamak Uzerc mali

Dcngesini

kavrayabilmektcn bir hayli uzak kalmaktad1r. Ornegin, DPT"nin hesapladigi Kamu

Tiirkiye'dc

ikincisi, izlenecek makro iktisat politikalannm ekonomi iizerindeki etkilcrinin daha

gorlilmo~tlir. Bu tespitten hareketlc, ba~ta uluslararasi· orglitlcr olmak lizere

DPT tarafmdan hcsaplanan vc YIIIIk Programlarda vcrilcn Kamu Kcsimi
oncrdigimiz

vermesini kolayla~tmnak vc Biit<;:e ve Plan Komisyonunu daha iyi bilgilendirmek:

gostenni~tir. Sadccc kamu kesimi degil.

Bank as I· Ill vc kamu bankalarmm go rev zararlanm kapsamaktad1r.

Dcngcsi,

millctc hesap

vereeek olan bilginin eksikliginin krizin dcrinlqmesine onemli katkilar yaptigmi

yonetimlcri, finans sekt6rli di~mda faaliyct gostercn kamu tqebbiislerini, Merkez

Gene!

ama<;, devletin (vc, neden olmasm, ozcl sekt6riin)

geli~tirilmesindc

ili~kilendirilerek geni~lctilmesi

yarar olacaktir. Boylcee sadece kamu kesiminin degil.

ekonominin hesaplarmm saydam bir

~ekilde

gorlilebilmesi ve izlencbilmcsi

momkon olacaktir.
Torkiyc ·de mali saydamhk yoniinde a til mas I gerckcn tcmel adunlar bunlar
olmahdir. Burada buna katk1 saglayabileeek baz1 onerilerde bulunulacaktir. Once
bu tiir gcrcksinimin hangi ama<;lara hizmet edcbilccegi iizcrinde durmak yerinde
olabilir.

,. Amn!ISJ i<;inde bkz. HOrcan. Kiziha 0. YIlmaz ( 1999).
!t< s·cnzcr bir yakla~rm ba~ka yazarlarca da izlcnmcktcdir. Anced< bu
9ah~malarda Ozcl
kcsim dikka!c ahnnmmak!adir. 6rncgin A!iyas. Saym ( 1997)'dc mcrkczi hliklimc!
bi1an<;osu. Emil ( 1997)' de dcvlc! blan<;osu olu 0!urulmasma yonclik oncrilcr yap!lmak!adJr.
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2.

I. Konsolidc Merkezi Hilkilmet Dengcsi : Burada, gene! vc katma biitveli
doner scrmayeli kurulu~lar. fonlar. ozerk biitveli kurulu~lar. kamu

idarcler.

kurulu~lannm kurdugu vak1flar konsolide edilmektedir.

2. Konsolide Ycrcl Y6netimlcr Dengcsi: Burada,

belcdiyelcr, il ozcl

idarcleri. koyler (ve ycrel yonetim birliklcri) konsolidc cdilmektedir. Biiyilk~chir

I

KONSOLiDE

KAMU

KESiMi

OLU~TURULMASI

DENGESi

GEREKLi AMA YETERLi Mi ?
Konsolide kamu kesimi dcngesinin

olu~turulmasi

kamu mali yonctiminin

yeniden yapi!andmlmasmm bir par9as1 olabileccgi gibi mevcut biltve sistcmindc
kahnarak da gervcklc~tirilebilir.
Bir ilk

bclcdiyclerinin altyap1 yatmm ~irketleri (iSKi, ASKLvb) esas itibariyle konsolidc

se~enek

olarak, mcvcut biitvc sisteminde

kahnarak yap!lan bir

ko~ullarda olu~turulacak

dcngcyc almmakta, ycrel y6nctimlerin kurdugu iktisadi tqcbbiislcr (BiTler) vc

dilzcnlemenin sonuvlanna bakalnn. Bu

i~tirakler ile vak1f vc vakif ~irketlcri de ayn bir dcngc altmda gostcrilcrck ivscl

kesimi dcngesi, kiSini bir mali saydamhktan 6tcye gidemcyccektir. Dcvlctin tiizel

etkilc~imlerine genelmatrikstc ycr verilmektedir.

ki~iliginin

3. Konsolidc Sosyal Gilvcnlik Kurulu~lan Dcngesi: Burada sosyal giivcnlik

par9ah yap1sma son venue, tahakkuk

PBS sistcminc

i~lerlik

konsolidc kamu

bazh muhasebc sistcminc

ge9i~.

kazandmna, parlamentonun blit9enin haz1rhk vc uygulama

kurulu~lan ve sosyal yard1m sand1klan ile i~sizlik sigortasi fonu konsolidc

silrevlcrinde dogrudan vc dolayh etkinligini arttmna,

edilmektcdir.

etkinliginin arttmlmas1 ve performans dcnetiminin saglanmasL kurumsal anlamda

4. Konsolide Kamu Bankalan Dengesi: Burada KiT statlisiindc alan vc
5. Konsolidc i~Ietmeci KiT'Icr Gene! Dcngesi: Bw·ada KiT'Icrin konsolidc
(6zcllqtirme

kapsammdaki

vb.

KiT'Ieri

de

iverecck

bivimde)

saydamhgm saglanabihnesinc ancak k1smi bir
alanlardaki reform nitcligindeki

vah~malar

Konsolide kamu kesimi gene! dengcsinin yer aldigi tabloda yukandaki
kcsimlerin birbirlcriyle kaynak ah~-vcri~i matriks formatmda

gostcrilcccktir.

sistemi, kapsadigi faaliyetlerin

yali$111alar

olu~turulmasi

vabasi mali

katki getirebilecek1ir. Digcr

yapilmadigmda. parlamcntoya sunulan

biitvcnin cskisinden farki sadece kapsammm

g6sterilmcktcdir.

tamamla~·an

alanlarda birbirlerini

yapilmadigi durumda konsolide kamu kcsimi dcngesinin

olmayan kamu bankalan konsolidc edilmektedir.

dengesi

yenidcn yapilandmna

dcnctim sistcminin

gcni~ligi

olmaktadir. Bir biltvc

toplumsal refah iizerindeki ctkisini

vik1Ilar olarak veremiyorsa, kapsamnun dar ya da gcni~ olmas1 mali saydami1ga
saglanu~

Ornegin tabloda yer alan konsolidc kamu kesimi dengcsinin aynn!Ih analizinden

6nemli bir katk1

kamu kesimi gelirlcri, kamu kcsimi harcama tutan ve yatmm profili, harcamalann

faaliyet alanlannda bile pcrfonnans yonetimine yonelik hivbir

fonksiyonel dagilmu (nc kadannm cgitime, saghga vb. hizmet kalcmine aynldigi),

gctirememektedir 19
Bir ikinci

muhasebc sistcmi, idari ve hukuki yap1 ve denetimi izlcnebilccektir.
Benzer ~ckilde 6zel kcsim de analiz cdilebilccektir. Hatta kamu vc ozcl
kesimin konsolide cdilmesiyle bir milli biitvc boyutuna vanlabilecektir. Ancak

6lvillebilir

olmaz. Nitckim, meveut biitve sistemimiz kapsadigi dar
i~lemi

ycrine

.

se~enek,

konsolide kamu kesimi dcngcsi

olu~turulurken,

dcvlctin

tiizcl ki~iliginin parvah yap1sma son verilmcsi olabilir. Ornegin, fonlar. doncr
sermayeli

i~lctmelcr

vc 6zcrk biityeli

kurulu~lar

tasfiye cdilebilir

ve bunlann

hemen bclirtmek gcrckir ki. bu tabla g6rilnen akt6rlerin goriinen faaliyctlerinin. bir
resmini vcrcbilccektir. Dolayisiyla, ekonominin

biitiiniinii yans 1tabilmck ancak

kay1t d1~1 ckonominin tasfiyesi yada 90k kilvilk bir boyuta indirilmcsiyle milmkiln
olabilccektir.
194

19

Bilindigi iizere. mevcut uygulamada sadecc konsolide biitc;enin
kesin hcsabt
c;tkarttlmaktadtr. Yaptlan denetim hukuki denctimin Otesine ta~mammnaktadtr.
Aynntt
i9in bkz .Konukman( 1998).
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yapt1klan hizmctlcr gene! biitvcli ve/vcya katma biitveli idarclcrc dcvrcdilcbilir 0"
Digcr reform vah~malan yapilmad1gmda, bu scvcncgin ilkinden fark1 kcsin hcsap
kanun tasansmm kapsadigi faaliyctlcrin gcni~lcyccck olmasidir. Diger bir dcyi~le.
hukuki denetimin kapsad1gi faaliyctlcr geni~lemektcdir. Bu. ku~kusuz olumlu bir
gcli~mc

olacakt1r. En azmdan yiiriitmcnin millctc hcsabm1

harcama alanlanm ortadan

kaldmm~

olacakt1r. Ancak. benzer

~ekilde.

bu

Bir ii~iincii se~enek, kamu kesimi gencl dcngesi olu~turulurkcn, dcvlctin
parvah yapiSI111 korumak,

ama diger reform <;ah~malanm

gcrvcklqtirmck olabilir. Bu scvenckte kar~Iia~Iiabilccek tcmel sorun, hizmetin
ba~l1gm

iirctiminde vok

dcvam ctmesi nedeniyle

saglanmasnun

giivliigii olacakt1r. Bu durumda.

vah~tmlabilmcsi

miimkiin olamayacakt1r.

Son

ve

en

kapsamh

se~enek,

makro-mali sorumlulugun
PBS 'nin ctkin bir ~ekilde

konsolidc

kamu

kcsimi

dengesi

olu~turulurkcn,

dcvlctin tiizcl ki~iliginin par<;ah yaplSlna son vcrmcnin yam s1ra

digcr

<;ah~malanm

reform

gcrvcklqtirmck

bi<;iminde tasarlanabilir.

gidcrilmi~, kamu maliycsi sistcminin yenidcn yapilandmlmasi dogru bir zcminc

olacakt1r.

Bizim

6ncrdigimiz

kamu

mali

STRATEJiNiN PROJESi
* Aktif Dcvlct (**)
(Sosyal ve ckonomik i~lcvlcrlc

kcsiminin

donatilnu~)

* Piyasa Vatanda~hg1

* Sosyal Vatanda~hk

* Plan -Program-Biit<;c

* Plan-Program-Biitvc

BaglantiSI :"Gcv~ck"

Baglantisi: '·OJmazsa Olmaz

ycnidcn

yapilandmnas1 stratejisi boyle bir zemindc ~ckillendirilmcktedir. Keza gcrck

Gidcrlcrin 6nccligi"ilkcsi tcrsinc
<;evrilmcktc

* "Gidcrlcrin Onceligi"

*

Rckabct cdebilir kamu yapiSI vc
kurumlan

* Rckabctin bozucu ctkilcrini kamu

Niyet Mektubunda

* Kamusal denctim ve saydamhk

*

* Projcnin hcdcfi:

* Projcnin hcdcfi: Kamu kaynaklannm

Kullandirdiklan
paranm ctkin vc verimli
kullamlmasi ve bunun dcnctimi;
uluslararasi i~boliimiindc bi<;ilen
roliin bcnimsctihnesi

6rtii~cn vc benze~cn 6nerilerc her iki tcmcl yakla~nnda da rastlamak miimkiindiir.

Ancak farkhhklar benzerliklerdcn daha fazlad1r. Farkhhklar ~cmatik olarak
vcrihnektcdir.

kamu kesimi, ckonominin
kaynaklarinm isc 6zcl kcsim
tarafmdan etkin vc vcrimli
kullamlmasi; bagimSIZ karar alma
pcrspektiflcrinin ycnidcn
kazamhnas1yla gelccegin hazirlanmasi

1997 Diinya Kalkmma Raporu. ··ocgi~cn Diinyada DcvlcC
Once kiic;iilcn devleti kattkstz bir bi<;imdc sanmuyordu. Bu son ~Hh$mada isc
"kii<;Olcn ancak elkin olan bir dcvlet" fikrinc s1cak bakilmaktadir. Ashnda incc
argiimanlarlcl. miidahalc alanlan snurlandmlnn$. sosyal 6zi.i budannu$ YC kiircscllc$mcyc
yatkm hale gctirihni$ bir devlet pazarlamaktadtr. Aynntth bir mwliz ic;in bkz. Oyan
( 1997).
(**) Del'letin ekonomiye miidahalcsinin ii<; temel bi<;imi Odiinsiiz korunmaktad1r.
tktisadi-mali miidahale araylanndan pc$inen vazgcymck. cgemcn bir ulusun y6ntcmi
(*) Dlinya Bankast

<;ah~masmdmt

olamaz.

'" Fonlarm Tiirkiyc ckonomisindcki ctkileri i<;in bkz. Oyan. Aydm .. Konukman (199la).
Fonlann tasfiyesine ili~kin 6ncriler i<;in bkz. Oyan. Aydm (199lb) ve Oyan (1999).
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Kamusal dcnctim vc saydamiigm
yam stra~ 6zel kcsimin dcnctimi vc
saydamltg:I

6ncrilcn IMF patentli yeniden

yapilandmna projcsi de bcnzer bir yakla~11111 temcl almaktad1r. Bizim oncrimizle

a~ag1da

ilkcsi gc<;erli

giderici, kamu yaranna hizmct eden
kamu yapiSI vc kurumlan

Diinya Bankas1 Projcsi olarak ba~latilan '·Kamu Mali Yonctim Projcsi" gercksc
yukarda degindigimiz

Ko~ul"

*

Bizim

savundugumuz bu sc<;cnektc digcr sevcncklcrdc var olan sakmcalar biiylik 6l<;lidc

oturtulmu~

ONERDiGiMiZ

vermedigi ihtiyari

scvcncktc de performans yonctiminc yonclik bir i~lcv yerinc gctirilcmcmcktcdir.

tiizcl ki~iliginin

1

IMF- DUNYA BANKASI
PATENTLi YENiDEN
YAPILANDIRMAMA PROJESi
* Kiiviilcn Dcvlet (*)
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Tablo :3 Btit~enin 6nemli Harcama Kalemlerinde Agn·hk Kaymalan
(Ger~ekle~en Btit<;e Harcama1armm Yiizdesi Olarak)

Tablo 1
ANA YASAL MALi YAPI SEMASI

197:>-80
P~I'SO!h!lil3litqr.:

"
Devletin
ve
kamu tiizel
ki~ilerinin btit('eleri

Kamu iktisadi
te~ebbtislcrinin

btityelcri
&
Sosyal Gtivenlik

KONSOLiDE BUT(:E

I

I

Gene!
Blit9e

Katma
Btit9e

Tablo :2
Biit~;e

Btit~e D1~1

OZJKBUTCE

)'almm!Blii!Jr.!

Yerel idarclcrin
btitycleri

FniziBOh;r.:
./ Kalem, Biit{:e

OZELBUTCE

I
Kendi aralannda
Konsolide

~!T Trunsli3(lh;r.:

I

1989-93

1994-95

1996-98

1999

2000~

Oc:lk-1\'lm·t :woo

29.8
7.0
2.5
33.4

25.1
6.8
1.3
35.5

2-1.7

18.1
4.2
16.4

37.5
12.8
-1.7
20.6

5.5

19.7
5.0

19.7
08

0.7
38.3

1.3

1.8

45.0

58.1

62.3

75.6

72.7

68.7

69.2

71.0

80../

1981-83 198..1-88

35.4
19.8
12.1
2.7

26.5
19.7
12.8
6.2

23.6

70.9

65.2

..
-);
Kaynak : DPT, Ekononuk ve Sosyal Gostergelen ( 19)0-199)
Maliye Bakanhg1, Btit<;c Gerekycleri vc Kamu Hcsaplan Btilteni.
* 2000 Y•h Btitycsi ba~langi<; hedcfleri

I

Belcdi\'c il bzcl Ko\'

Kamusal Harcama Alanlan

DISI Dolavs1Z Harcamalar

I. Fonlar
1.1 K1smi Butyelenen Fonlar

1.2 Btilye Dtjl Fonlar
1.3 6zel Hesaplar
2. DOner Sennayeler

Bfit~c

Dl$1 Dolayh Harcamalar
1-Devlet Mal ve Ta~nunuzlan

2-Yan Mali l~Iemler
2.1 KiT'lerden Dogan GOn:v Zararlan
2.2 Merkez Bankusma Kur Farklanna
Kar~1hk Verih::n Tahviller
2.3 Tahkimlcrdcn Kaynaklanan Tuhvillcr

3. Mahalli idareler
4. Bagnnsiz Biltyeli Kmnu Kurulu~lan*

5. Vnkrfve Demeklcr **
6. Ynrdtm Sandtklan **

3- Ko~ullu Yiikiimliiliikler
3.1 Ganmtili DI!i Bon;Jar
3.2. Devirli Krcdiler
3.3 t, Ketaletler
3.4 Mcvduat Sigortast
3.5 Yap-ljlet/Yap- ljlet Devret Projcleri
3.6 Yatmm Stokl1
3. 7 Diger Ko~ullu Yiikilmlnliikler
4- Vergi Harcmnalan
5- <;e~itli Kmmnlarla Getirilen Vergi vc
Benzeri Dtizenlemeler (Bntyeylc ili~kisi
Kurulmayan ve Dogrudan Kununa
Aktanlan Gelirler)
6- Dts Proje Kredisi Uygulamalan

Kaynak: DPT (2000 a: 23)
* Hazine Miiste~arhgi kaynakh bu tab1oda bu kurulu~lar "bagnus1z biit<;e1i kmnu
kuru1u~1an" o1arak adlandm1maktacbr. Biz bunun yerine "ozerk blit('eli kumlu~" demeyi
uygun bu1duk.
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EK: 1980'LERDEN 1990'LARA GE(:i~TE MALiYE POLiTiKALARININ
GER(:EKLE~ME PERFORMANSI*

BA~ARI DERECESi

TEMEL POLiTiKA EKSENLERi

**

Dii~iik

Ba~ans1z

Ba~anh

** *

Ba~anh

GONULLU TASARRUF MODELi
* Kamu Ekonomisinin Klic;iiltiilmesi
* Kamu Yatmmlarmm Payuun
Geriletilmesi
* Kamu Smai Yatmmlarmm
Geriletilmesi
* KiT'lerin Ozelle~tirilmesi
*Ozel Yatmmlann Pavuun Artmlmas1
*Ozel Smai Yatmmla~m Kamu Smai
Yatmmlaruu ikamesi
*Ozel Tasarruflann Arttmlmas1
* Sennayenin Dolays1z Vergi Yiikiiniin
Azalti!mas1
* Dolays1z Vergi Oranlan Dli~iirlilerek
Dolays1z Vergi Hasllatmm Arttmlmas1
(Laffer Hipotezi)
* Dolayh Vergilerin Agirhgi Arttmlarak
sermayenin Kendi ic;inde ve Scrmave
D1~1 Kesimlere Vergi Kayd1rmalan

XX
X

* ic;erdc Satm Alma Giiciinii K1sarak ihrac;
Edilebilir Orlin Fazlas1 Yara!Ilmasi
* D1~a A<;Ihnaya Fiskal Ozcndinne
* ihracata Y6nclik Y cni Sinai Yapi!anma
* ithalatta Korumanm Giimriik Vergisi D1~1
Arac;larla (F onlarla)Slirdlirlilmcsi
*D1~a ac;:Ilmaya dcstek vennek ic;in
cnflasyonun dli~liriilmcsi
* Biitc;:c vc Biitc;:c D1~1 Kamu Ac;1klaruun Deneti
altum almmas1

X
X
XX

X
XX
XX

GELiRiN YENiDEN DAGILIMINA MUDAHALE

XX
X

* Kann1 harcama sistcminin sosyal

6zlimdcn

Uzakla~tmlmas1

X

X.

XX

Biitc;c Sosyal Harcamalarnun Taymlanmas1
'·Sosyal Amac;:h'' Fonlarla PopUlist G6riintiiniin

X

X

Kofunmast

X
XX

* KiT Fiyatlandmnasmm Bolli~lim Oncelikli
Politikalardan Anndmlmas1

X

*Mali Yiiklcrin Gorcce Daha Dengeli Dagitilmasi XX

X

KAMU MALiYESiNDE
MERKEZiLE~ME ve ESNEK YAPILANMA

* Kamu Ekonomisi Y6nctimininin

X

VERGi YUKU KA YDIRMALARI
(Yiiriitiilen Programlann Finansmam)

X

Merkczilc~mesi

* Esnek vc Kcyfi Miidahale Arac;:larnun Fon Sistcmi)

XX

gcli~tirilmcsi

* Kii<;iik giri~imcilere mali yiik kaydmlmalan:
- DolaySIZ yiik kayd1rmasi
- Dolayh yiik kaydirmasi

* Kamu Tiizcl

XX

XX

* Ocretlilerin
- Dolays1z vergi yiiklerinin azaltilmasi
- Dolayh vergi yiiklerinin arttmlmas1

XX

XX

ctkinlc~tirilmesi

XX
(*):Oyan (1991 b).

* ihracatta ic; Vergi Maliyetlerinin Mahsup
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XX

Parc;:alanmas1

* Dcnctim Siirc<;lcrinin Esnctilmcsi
* Kamu Ekonomik Y6netiminin Daguukhktan
Kurtanlmas1 ve

XX

iSTiKRAR ve DI~A A(:ILMA
PROGRAMLARININ DESTEKLENMESi
Edilebilir Dummu Getirilmesi
- Dolayh Vergilerde
- Dolays1z Vergilerin (Ozellikle Ocret
Vergilerinin) Azal!Ilmas1

Ki~iliginin

X

XX

** (.'arpt i$arcti ~ift konuldugunda. ba$Hf1 veya ba$anstzhk dereccsinin ama~lar
dogrultusunda Yurgulandigi anla~Ihnahdir. Ba~ka deyi~lc, <;ift c;:arp1 i~1rcti c;:ok ba~anh
vcya 90k ba$anstz mllanundadtr.
*** Vcya "doncmin bliyiik bollimii ic;:in ba~ans1z'' \'cya
(Jnlanmtda.
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TARTI$MALAR
NOT : Yukandaki tabla 1991 sonunda olu~turulmu~ vc csas olamk 1~8tl"lcrin
mali/iklisadi politikalanm ~ematik olarak degerlcndinneyi amac;lamt$1Ir. Bu tablonun.
~a~lrtiCI bir bi~imde gec;erliligini komdugunu gonnek dii~lindiiriiclidlir. Halta baZI
noktalarda bozulmalar had saf11adadtr. Omegin. tabloda yer alan .. kamu harcanm sistcminin
sosyal ozilnden uzakla~tmlmas!"·. belki 1990'lardaki siyasal iktidarlann bir hcdcfi dcgildi
ama. ge~mi~ donemin ipotegini komyup siirdilrdilkleri i~in bunda a~m dcrcccdc ba~anh
olmu~lard1r. Ama 2000 yiilannda da buna ycni ..ba~anlar.. ilavc cdilccck goriinmcktcdir.
Otc yandan. ku~kusuz 199trJarda ortaya ~1kan yeni durumlar i~in yapilacak
eklemeler vardtr: ancak bunlar da tabloyu daha da karnrtacak nitcliktc olacakttr. Buna ornck
olarak ""kamu kcsiminin tasarmf ac;tguun kapattlmast"" hedcfini <lhlhln. Bu her iktidann
goriiniird~ hedefidir. Pcki sonu~'? 1980'lerin ikinci yansmdaki bon;lanma uygulamalannm
etkisiylc ilk kez 1991 y1h Tcnunuz aymda Immu tasarrufu ncgatifc diinmii~tiii-. Boylccc
kamunun yatmm yapma kapasitcsi 1990'h ytllar boyunca tmnmncn ortadan kalkn~I$1Ir.
2000 yth ba$mda isc. Tiirk kmnu ckonomisinde gene ilk kcz ncgatif l,:amu harcanahilk
gcliri ortaya ytknu~ttr. Negc1tif kmnu tasarrufundan ncgatif kamu hmcanabilir gclidnc
dii~en kamu ekonomisi i~in bu tam bir mali inas noktasidir. Bu durumda ... ~ifl c;arp1 (XX):
c;ok ba$anstz·· bir kmnu ckonomik y6nctiminc i$arct cdcbiliri;.. Ancak cgcr Tlirkiyc"yi
kiircsel diinyamn c;ok bagunh bir Ogcsi yapmak gizli hcdcfinc snhip ohmlm Yarclt isc. bunda
..~ok ba~anh .. olundugunu kaydetmeden de gc<;mcmck gcrcki~·or.

BA$KAN: Evet Saym Konukman·a te~ekkiir ediyorum. Aslmda 1968
sencsine dogrubir gittigimiz zaman, Tlirkiye, dcki kamu yonetimindcki reform o
giinkli ad1yla program biit~c uygulamas1 ~cklindc Tiirkiye'nin giindcmine gclmi~ti
vc bu AID' nin Tlirkiyc 'yi ozendirmcsiylc Tlirkiye ·de 90k oncmli yah~IJlalar

yapiinu~ti o donemde vc bu ~aii~malar da 73 yilma kadar, 72 yd1 sonuna kadar
gitmi~ti. $6yle dii~linliverdim de akluna gcldi. Ben o grupta c;ah~t1m 9linkii, 68-75
aras1. Biityc Reform Grubu diyc bu lanse edildi. Aslmda btl. kamu y6netimindc
yenidcn yapiiandmnaydL Fakat o doncmin iktidan korkmasm diyc program biit<;e.
sadcce biit9cde bir reform olarak ahnmi~tl. Bakm en oncmli konulardan bir tanesi o
don em, kamu hizmctlcrinin bclirlenmesiydi. Yani Tiirkiyc ·de hangi kurulu~lar
hangi kamu hizmetlcrini liretiyorlar, bu bilinmiyordu. Bunun cnviJntcri 91kanldi o
zaman

vc fakat bu envantcr sonunda bir i~lcvscl stmflandmnaya gidcmcdik.

Burada bir tck ortaya koydugumuz hizmct geyi~Incleriydi. Yani kamu sckt6riindeki
maliyeti dii~lirebilmck i9in hizmet ge9i~lerini onlemek, bu envanter sonucu ancak
ortaya yikabiliyordu. Arkasmdan muhascbe sisteminin dcgi~mcsi gerekiyordtL
personcl reformunun yap1lmasi gerekiyordu ki, pcrsoncl rcformu hat1rhyorsam
1970'lcrdc yapiidL

Bu yah~malann sonucudur o. Yani o,

Parlamcnto\·a

sunulmu~tu. Bilgisayar tcknolojisi ki, o zaman bu kadar yaygm dcgildL bu konuyla
ilgili 90k oncmli yah~malar yapdnu~tL Arkasmdan maliyct hizmet ili~kisi
kurulmaya yaii~ddi. ileti~im vc bilgi sistcmleri kundmaya ~ah~dd1. Etkinlik
dcnctimi ki. bu konuda 90k 6ncmli adnnlar atildL Ama 12 Mart'tan sonra kuru Ian
hlikiimct mali reform yap1yorum diyc bu sistcmi I Mart 1973'dc uygulamaya
koydu. Ama tabi hi9 hazlf olmadan uygulamaya koydtL hi9bir hazirhk yap1lmadan.
Gerckli olan hazirhk yah~malan ba~latilnu~ti, fakat sonu9lanmadan sadccc bir
hizmet snuflandmnas1 yapiinu~t1 vc bu sistcm uygulamaya konuldu. Tamamen bir
reform adma ger9ek bir reform yendi o donemdc vc tabi Maliye Bakanhg1 da o
donemdc bu ~ah~nmlara sahip ~1kmad1 vc ki o d6ncmdc haz1rlanan biit<;CYi bir
g6rseniz, 73 y!lmda konan, yanmda ~u bliyiikllikte blityc uygulama cctvcli vard1.
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Btitc;:eyle beraber vc arkasmdan Maliyc Bakanltg1 blirokratlannm i~inc
gelmedi,

uygulay~eilarm

hazilaymmyorsunuz

da · i~ine

maliyet

gelmedi.

hizmet

ili~kisini

Clinkli

blitc;:eyi

kuramad1g1mz

dogru
19111.

TURGA Y BERKSOY: Tc~ckklir cderim. Efcndim konu~macilara tqekklir

dlirlist

cdiyorum. Saym Kcsik vc lic;:lli tebligi sunan Saym Konukman ·a. Ben ii('lli

Boyuna

tcbligden (:Ok ctkilendigimi ifadc etmck istiyorum. gerycktcn (:Ok ctkilcdi beni.

aktannalar ic;:in kurulu~lar gelmeye ba~ladilar. 0 zaman nc yapild1'' 0 zamanki

Affimza ve sabnmza s1gmarak 7.

gene] mlidlirlin c;:ok glizel bir siizli var, akordconu daraltaltm dedi, yani hizmct

zay1f ba~hg1 altmda sunulan ~cylcri 111Zlt bir ~ckildc okuyacagnn size. "Blit('cnin

snuflandmnalanm yok edelim. Halbuki, siz hizmet snuflandmnalanm daraltt1gm1z

kapsanu yok dard1r. bunun sonucu olarak kamu kaynaklannm ancak 100k ki'11'iik bir

zaman ncdir, kamu sektiirlinlin liretmi~ oldugu hizmctlcri bilemiyorsunuz. Hangi

k1SI111

kamu kumlu~lanmn neyi lirettigini bilemiyorsunuz. Bwnm kar~1smda nasd

denctlcnmcktedir. Blityc d1~1 kamusal faaliyctlcr blitc;:c mctniylc birliktc Mcclis'e

maliyeti belirleyeceksiniz, belirleyemiyorsunuz. 0 zaman nc oluyor? Yinc pazarltk

sunulmamaktad1r. Hliklimctlcrin yan mali nitclikli faaliyetlcri av1klanmamaktad1r.

yiintemiyle blitc;:e rakamlarnu belirlemeye ba~ltyorsunuz vc 68-75 aras1 c;:ok iyi,

Gcvmi~

nitelikli bir gmp vardL ben de onlardm1 bir tanesiydim diyeyim. Su anda o grubun·

stmuhnamaktad1r.. Mcrkczi Hliklimctin gcrvcklqmcsi muhtcmcl yiikiimlii!Oklcri.

c;:ok bliylik bir biillimli list dlizey blirokratlar. birc;:ok linivcrsitcdc hocalar · ,.c

vcrgi harcamalan vc kamu bankalan, KiT'Icr vc Mcrkcz Bankas1 ile ili~kilcrindcn

maalesef o yillarda yap1lan 5-6 scnelik c;:alt~ma yoka gitti. Clinkli gcrckli olan

kaynaklanan

benimseme, gerekli olan o konunun iyile~tirilmesi c;:alt~malan dcvam ctmedi. Egcr

yaymlanmamaktad1r." vcsairc diye gidiyor. Hcpinizin clindc bilgilcr var. Simdi ~u

o c;:alt~malar devam etmi~ olsayd1 buglin belki c;:ok daha farkh ortamda, 100k daha

soruyu sormak istiyorum Saym Konukman·a: Saym Konukman. acaba bu

farkh zeminde tarli~malar yaratabilecektik.

sayd1gm1z ncdcnlcr ki kallhyorum, 90k dogru

Bir de ~u anum ilctcyim. 1968'de ben Siyasaldan mczun oldum, bu gruba

Sayfad~ki

Tlirkiyc'dcki mali saydamltk 111('1n

Mcclis'in onay1yla kullamlmakta vc ctaha sonra da

Meclis adma

vc gclccck iki yil blitvellcri cari yd blitc;:csiylc birliktc J\!leclis'e

yan

mali

nitcliktcki

faaliyetleri

blitvc

gcr~cktcn.

mctniylc

birlikte

Tiirkiyc'dc konsolide

blitveden kaynaklanan. sosyal giivcnlik kcsimi av1klan111n. kamu iktisadi

kuru~lan

katildignn zaman Tlirkiye'de program blitc;:e ile ilgili bir kitap yoktu. Herhangi bir

av1klannm. ycrcl yiinctim a91klannm. dcstcklcmc alnnlan ncdcniylc vc KiT'Icr

kitabm ic;:inde c;:agda~ blitc;:e teorileriyle ilgili tek bir sat1r Yoktu. 0 diinemdc blitlin

arac1hgiyla birtaknn birliklcrin

kitaplar yurtd1~111dan, ABD'den gctirilcrek yevrildi vc lilke ('apmda cgitim

gctirmi~

hizmetlcri ba~latildi ve Allah ·a ~liklir bir tek ~u oldu, o zaman yaptigimiz

ay1klannm ncdenlcri olarak kabul cdilebilir mi? Vc bu nedcnlc de Tlirkiy.e'dc

('evirilcrle bir9ok insan doktora vc dovcntlik ald1. Yani hie;: dcgilse Tlirkiyc"ye. o

bozulan borv yiinctimi, slirdlirtilemcycn borv yonctimi, buradan kaynaklanan gclir

zaman yapnu~ oldugumuz 9eviriler. sunmu~ oldugumuz bildirilcr sonucunda Tlirk

dagilnm bozuklugu,

Mali Literatlirli 'ne bu kavramlar girdi, etkinlik kavranu girdi. vcrimlilik kavram1

kisacas1 adnm ckonomik istikrars1zhk dcdigimiz vc Tiirkiyc'nin

girdi. Ben bir tek ona scviniyorum, hie;: degilsc bu kavramlar girdi Tlirk

bulundugu o tcmcl sorun, acaba bu sayd1g1n1z ncdenlerdcn mi kaynaklan1yor'>

Literatlirli'ne ve oradan i~te ka9 sene gec;:tikten sonra bu kavramlar tarti~dabiliyor.

Sonmuza evct ya da hay1r diyc bir ccvap istiyorum. Sayct evctsc, bcnim cc\abun

Asltnda bu bile glizel bir ~ey. in~allah bu sefer daha once uygulanan ~cyk:r

da evct mutlu olacagnn. Hay1r ·derscniz de bunun nivinini size sormayacagun.

ba~ans1zltk bundan sonra olmaz diyonnn. Evet, ~imdi somlara gc9iyoruz.

Te~ckklir

oldugu avlklann, bir

dli~cn

yapm1~

oldugu harcamalann ve bunlann meydana

ba~ka deyi~le

lirctim scviycsi vc milli gelir dlizcyi, cnflasyon. yani

cdcrim.

Evet, buyumn Turgay Bey.
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<;etclcrin olu~tugu, gcrr;:cktcn iiziiliiyorum. ihalc 111afyalar111dan soz cdildigi bir

BASKAN: Evct, Hasan Bey buyurun.
konu~111asm1

orta111 da on dcnetimin kaldmlmasm1 kcsinlikle an!aymmyoru111. Sunu da ifadc

bitir111esinden sonra Maliye de dcneti111dcn vazger;:iyor diyc csprili bir ~ekildc

cdcyim, izin vcrin !iitfcn: bclki bunun orncgini bulmak pek 111iimklm dcgil Banda.

HASAN

tcspitinizc, saym

BEY:

Saym

konu~111ac1:

Ba~kan,

birinci

konu~macmm

hay1r on deneti111den vazgcr;:iyoruz diyc ccvap verdi.

Bu konuya ili~kin izin vcrirseniz bir iki ar;:1klama111 olacak. Bir kerc on dcn~ti111dcn

ama Tiirkiye"nin i<;indc bulundugu ko~ullarda on denetimin kalkmas1111 dogrusu
anlaymmyorum. Tc~ckkiir cdcri111.

vazgc<;mck isteycn, bu tcklifi gctiren sadccc Maliye Bakanlig1 dcgiL uluslararasi

BASKAN: Evct buyurun.

kurulu~lann

BAHATTiN I$IK: Say1~tay Dcnetr;:isi: Oncclikle Engin Hoca111111. ~u

ba~mdan

tlimii bu tckliti gctiriyorlar, nc za111an'' Ycni de degiL 90"11 y!llann

itibarcn aym tekliti 1srarla yincliyorlar. Peki ncdir bu on dencti111.

tcr111inoloji nedir. kas1t ncdir? Burada <;ay ir;:erkcn uygula111ac1
gordii111. Biitr;:c Dairc
okudugu111uzda,

diyor

Ba~kanlan

ki,

da

BA$KAN: Ben oyle bir ~cy demcdim.

I 050 sayi11 kanunun 8 I. Maddcsini

var.

odcnegi

arkada~lan1111

dcnetim ka!dmlsm lafnu <;ok iiziintiiylc kar~1liyoruz.

olup

olmadigma

bakacak,

111cvzuata

uygunluguna bakacak, 111addi hata var 1111 yok mu ona bakacak, deva111 cdiyor
maddc. Bundan vazgcr;:mck miimkiin 111iidiir hir;:'' Bu bir ozelliklc deneti111.

BAAHATTiN ISIK: Liitfcn. ayncn soyliiyorum, maliyccilcr de dencti111
kaldmlsm anlay 1 ~ 111 a gc!di demcniz, biraz once onu ifadc cttiniz. bu konuda bir
~eylcr

soylcmek istiyorum.
Bir dda Universitelerdcn ba~layahm. Oniversiteler katma biit<;eli kuruluolar

da oylcdir zannediyoru111. Bunun

olarak gene! bl"lt<;cnin d!~mdad1rlar. Ama fmiversiteyc hi<;bir ~ey katmaclan

gibi kesin hesap, nihai dcnetim olduguna gore, Biitr;:c Plan Ko111isyonunun y·apt1g1

bl"lt<;clerini olu~tururlar. Onivcrsitcyc katacaklan baz1 gelirleri de maalcsef bl"lt<;eye

<;ali~111a,

on dcneti111dir, bundan da 1111 vazgeycccgiz.

katmak ycrine vak1flanna aktararak denctim d1~ma <;1kanrlar. Bunu ne Say1~tay

Hcrhaldc bu sorulara cvet dcmc olanaks1z olsa gerck. Pcki gcriye nc kaliYor.

dcnctlcyebilir. nc Maliye Bakanhg1 denctlcyebilir. Bir defa Say1~tay dcvlctin gclir

Gcriyc, yinc haflza111 bcni yan!ltlmyorsa I 050 sayii1 kanunun 64. Maddcsi kali,·or.

ve gidcrlerini TBMM adma dcnctlcr. Bu nc dcmcktir? Halktan toplanan vcrgilerin.

Maliyc Bakanhg1"mn yapt1g1 taahhiit denetimi. Ba~ka'' Say1~tay tarafmdan y·ap!lan

gclirlcrin,

sozlc~me

tcscili, kadro vc odenck denetimi kal1yor. Tiirk<;emizdc bir soz Yard1r. bir

denetlenmcsidir. yani bu harcamalann da TBMM adma dcnetlcnmcsi. Vak1f

vard1r: tekcrlek kmld1ktan sonra yo! gostercn r;:ok o!ur. Oysa bu denctimlcr

dcnet<;ilerinin ya da ona bcnzcr ~cylerin dcnetimi r;:ok onemli degildir. TUm

harcamadan once deneti111dir S I. Maddc,

deyi~

vilayette biit<;c

<;ali~111as1

ba~lig1

tckerlck kmlmadan once yapilan i~lemdir.

halkm

temsilcilcrindcn

saglanan

bu

paralann

TBMM

adma

iinivcrsitelcr bu yondcdir. bu r;:ok yanh~. Biz hukuk dcvlctiyiz. Mali mevzuatlllliZI

Sabah, Saym rcktoriimiiz hayifland1: 1~ yap1yoruz ama, s1k<;a miifctti~le.

buna uydurmam 1z gcrckirkcn. anayasaya ayktn bin;ok mali mcvzuatmuz var. Ben

denct<;iylc, savciyla burun buruna kaliyoruz. On dcnctim kaldmldil<tan sonra

bunlardan birka<; tancsini soylemck istiyorum. Ozellc~tinne gelirleri Say1~tay

korkanm ki rcktor vc yahut da bu tip yoncticiler savcnun makammdan hir;:

dcnctiminin d1~111a <;:1kanlnu~t1r. Halbuki halk adma dcvlet adma denetlcme yapan

<;:lkamayacaklard1r. Madcm ki mcrkczi birimler yard1m edcbilecek harcamac1

bir kurumun ozcllc~tirmc gclirlcrini dcnctlemcsi gerckir. Gcr;:en yd <;:1kanlan

kurulu~lara,

bundan niyc imtina edclim ki, dogrusu bunun gcrck<;csini anla111akta

deprem vcrgilcri, ck vergilcr ve ha!ktan toplanan dcprcm yardnnlan Say1~tay

son dcrcce zorlamyonnn. ikinci bir nokta. hayli uzun bir siiredir tcmiz toplum Tiirk

dcnetiminin d1~111a <;:1kanlnu~t1r. Halbuki Say1~tay TBMM adma, yani halk adma

insannun bir ozlc111idir. Yolsuzluklardan bunca soz cdildigi. dcvlctin ir;inck

dcnctleme yapan bir birimdir. Bu geli~mcler anayasal dcnctim yapan bir kurumun
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dcnctim sahasmt ktsttlamakttr. Bu da hukuk dcvlctinc uygun bir sistcm dcgildir.
(linkii birvok mali mcvzuat anayasaya aykm olarak diizcnlcnmcktcdir. Kanunlar.

tam olarak tahmin cdilemedigini ogrenmck istiyorum ki, bcdelli askcrligin de aynt
~ekilde

getirisinin biityenin i9inde olmadtgmt samnm tahmin ediyorum. Bunlar

KHK "lor anayasaya aykm olarak diizcnlcnmcktcdir. Biitvc Kanununun her ,.II

yckilcmez mi. arll ek odcnekler de belirli zaman i9erisinde iyi talunin edilemez mi.

bin;ok hlikmii Anayasa Mahkcmcsincc iptal edilmektcdir. Daha da ilcri gidcccgim

o bilgiyi almak istiyorum, Saym Kcsik"ten.

ben. Kanun konusu olan birvok diizenlcme Maliye Bakanltgt tarafmdan gcndgc.

BASKAN: Evct, son li9 sont: Eser

tcblig v.b. diizcnlemelcrlc yaplimaktadtr, bu kanun konusudur. Yani kanun

Giineri Akalm. bir de orada

arkada~m11z var.

ESER KARAKAS:

koyucunun ycrinc gcycrck boyle diizcnlemclcr yaplimas1 dogru dcgildir.

Karaka~.

Tc~ekkl1r

ediyorum. Asltnda ben ii9 tane kii('lik

~ey

Sonu9 olarak ~unu dcmck istiyorum: TUrk Kamu Mali Y onctiminin ycnidcn

soraeagun, 90k oziir diliyonun. Bir tanesi, ayagmt yorganma gore uzat dcyimi

yaptlandmlabilmcsi i9in kamu mali mevzuatmm Anayasaya. diger kanunlara

yerinc, ayagma gore yorgan dik ilkesi. Anladtgnn kadanyla siz de blit('c a('tklanna

uygun olmast vc hukuk dcvlcti ilkcsi yCrycvcsindc yaptlmast gerckmcktcdir.

kar~mtz,

soylcm bunu gerektiriyor ama, toplam konsolide kamu dengcsinin milli

Dcnctim hukukun bir sonucudur. Yani bu, kimscye bir on yargt degildir. herkcs

gelir i9indeki tavam konusunda bir ~eyiniz var nu? Yani dcnk bir biitye ya da denke

kamu gorcvi yapmaktadtr. Tqckkiir cdcrim.

yakm bir biitve ohnasma ragmen. Bu ayaga gore dikilen yorgamn GSMH i9indeki

BASKAN: Evct, burada bir arkada~nmz var.

tavam konusunda belirli bir ilkeniz var mt'? Bir onu ogrenmek istiyorum. Yani bu

BiR KATILIMCI: Tc~ckklir edcrim saym hocam. Ben Saym Kcsik"dcn bir

dii~iinccnin

i('erisinde Tiirkiye gibi 3000 dolarhk bir ekonomi i9indc kamunun

bilgi almak istiyorum. Hocam ~oylc. blit('c haztrltgmdan bahscttik. bot 10 cnin

varabileeegi bir tavan vardtr gibi bir ~eyiniz var mt'? ikineisi, tebliginizde Tiirkiyc

samimiyctindcn bahscttik. Soylc 80 sonrasma baktigmliZda, biitycnin gcr('ckle~cn

vc Avrupa Birligi iiyesi iilkclerle ilgili bir borvlanma kamu kesimi

rakamlanna vc ba~lang19 odcneklerinc, Yakla~tk %20 ila 80 arasmda dcgi~cn bir

var. Tiirkiye i9in vcrdiginiz rakamlar var. Sunu merak ediyorum ben: bu Tiirkiye

standart sapmanm oldugunu

i('in verdiginiz rakamlarda, bu 90k giizel Tablo 2 'de vermi~ oldugunuz, biit9e d1~1

goriiyoruz. Bunun nedcninc de bakttgumzda. ck

odeneklcr ve kaydcdilcn odeneklcr oldugunu gorliyoruz. Baz1 ytllar ek odcnckler

kar~tla~ttrma111z

dolayh hareamalar var mt''

fazla bu oran i9erisinde, bazt ytllar kaydcdilen odcncklcr fazla. Kaydcdilcn

AHMET KESiK: Bilsck Onlan!

odencklcrc bakttgumzda, samnm 90 sonrasmda bazt ytllar ('Ok fazla. Su bilgiyi

ESER KARAKAS: 0 zaman dolaytstyla yapl!gmtz

kar~tla~ttrmamn,

yam

altnak istiyorum vc ~unu da soylemek istiyorum tabi ki: Ben 80 sonrasmdan

Tiirkiye"dc ashnda kamu kesimi iddialara ragmen 90k kii9iik dcmcnin bir anlamt

bahscttigim i9in biitvcnin pek samimi olarak haztrlanmadtgmL bunun da nedeninin

olmadtguu dii~iiniiyorum. Eger siz tahkimden kaynaklanan tahvillcri,. KiT"lcrdcn

ya

biirokratlann

bu

i~i

tam

beeeremedigini

ya

da

bccerdiklcrini

fakat

dogan gorev zararlanm, bunlar 90k eiddi kamu hareamast, bunlan bu sistcmin

siyasetvilerdcn fazla zaman bulamadtklanm ya da siyasetyi. harcamac 1 kurulu~ ,. 0

i9erisine koymuyorsamz, Tiirkiye"de iddialara ragmen biitye 90k kiiyiiktiir dcmenin

blirokrat arasmdaki ili~kinin tam kurulamadtgm1 soylemek istiyorum. Tckrar biraz

90k da bir anlanum ben gorcmiyonun. Oziir diliyomm yani. ~ahsi olarak. Yani

once bahscttigim konuya gclmck istiyorum. Bu kaydcdilen odeneklcrin ki. bu , t1

bunlan kattp kontrollii bir rakam olu~tumyorsamz buna bir itirazm1 yok. Bir de

oniimlizde iyi bir ornek var bcdelli askerlikle ilgili olarak. ni('in bu kaYdcdilen

yontem olarak, bu tablo 90k ho~. Tablo 2 "deki ~ey, 90k te~ekkiir ediyorum yani

odenck uygulamasmm blit9enin i9erisine ('ckilemedigini, blit9c ctoncmi i('erisinde

boyle bir tablo sundugunuz i9in,
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kalem var, KiT'lerden dogan gorev zararlan ve tahkimlerdcn kaynaklanan

konular yak. Dolaytstyla bunlan yaymlamak fuzuli ~eyler. (:iinkli DPT bundan 90k

tahvillcr. Bunlar 90k onemli miktar olarak Tlirkiye 'de. Sizin oneriniz bunlan blit9e

daha ivisini vt!!tk program i9erisinde yaytnhyor ve 90gunlukla da biz maliyecilcr

i9erisinc 9ekmek mi, cger 9ekmekse bunun yontemi ne olabilir'' Yani KiT'lerden

olarak oraya baktyoruz. Yani dalm dogrusu ~tmu soyleyeyim: Blit9e ik birliktc

dogan go rev zararlanm nastl blit9ele~tirebilirsiniz, boyle bir ~ey mlimkiin mli '.'

yaymlanan doklimanlar bizi tatmin etmiyor. Digcr bir mesele. 91kt~ noktast olarak

Tcknik olarak miimklin degil. Yoksa nature olarak, yani bu KiT'lcrden dogan

neyi goriiyorsunuz? Hem Konukman ·a hem size (Ahmet Kesik) soruyorum. Piyasa

gorcv zaran kavramma nu kar~nuz? <;:iinkli bunu biit9clc~tirmek olanakstz, 9linkli

ckonomisinc ge9i~ mi Tiirkiye'nin temcl sorunu, yani kamudaki ytgtlan bu sorunlar

ongoriilemeyen bir ~ey bu. Siz 99 ythnm, 2000 ytlhnm blit9csini yaparken

piyasa ekonomisinc ge9i~ midir. yoksa Saym Konukman ·m ifudc ettigi gibi mali

KiT'lerdcn

blinyesinde

disiplini kurmak tmdtr'' Bir iilkcdc acaba piyasa disiplini olmadan mali disiplin

olarak algthyorum bu

olabilir mi '' Mali disiplin piyasa disiplininin bir tiirevi midir. yoksa ba~h ba~ma bir

tablo~·u, yani dogan gorev zaran kavranuna ya da tahkimlerdcn kaynaklanan tahvil

ama9 olarak almabilir mi? ·U9lineli bir mcsele ya da bir ba~ka mcsele. kamu hizmeti

kavramma mt kar~tstmz oziinde, yoksa bunlann biit9c dt~mda olmasma mt'' <;:ok

tannm olmakstzm ctkinlik. vcrimlik vs. gibi ya da program blit9e diye ~eyler olur

dogacak

blit9elc~tiremezsiniz.

tc~ckklir

gorcv

zararlanm

kolay

kolay

Dolaytstyla bu clc~tiridc, ele~tiri

KiT

cdiyorum.

mu?

Keyfi

olarak

gctirilip

her

tiirlli

hareama

bir

biit9cnin

i9crisine

BASKAN: Evet.

yerlc~tirilcbiliyorsa, bunun programt ya da vcrimliligi vesairesi ne olur'' Kanunidir

GUNERi A KALIN: Benim ilk so rum Biit9edeki arkada~nna olacak. Dogan

ama hukuki degildir ya da bilimscl dcgildir. ikineisi, biz Avrupa Birligi ·nc

Canstzlar"m ifadesinden harckctle fikrini soraeagnn. Hazinc vc Maliye'nin

kattlmak lizereyiz vc Avrupa Birligi'ndc

aynnuna kar~t nustmz? Yani bu yaptlanma i9erisinde, meseta yenidcn mali

Samuelson 'tm tannm kabul edihni~ vaziyctte. Bizim idaremizin bun dan ne kadar

yaptlanmamtz konusunda hi9bir tpucu vcrilmcdi bu konuda konu~mactlar

habcrdar oldugunu bihnek istiyorum. Niye bunu biz metinlcrimizc katnuyoruz vc

tarafmdan, ama Saym Canstzlar ifadc etti. Bana gore, Canstzlar"a kattlatmyorum.

Anayasamtzt, yasalanmtzt buna gore tekrardan dlizenlcmiyoruz'' ikinci, meseta

parayt toplayan odenegi yapanla, parayt harcayamn aynlmast gerckir. denctim

Eserin soyledigi ~ey, bu optimal dcvlet tanum ohnakstzm ayagma gore Yorgan

a9tsmdan. ikincisi, bu kadar merkezi bir yetki ytgtlmast piyasa ekonomisi ile

nastl dikilebilir? Yani devletin hacmi ne olacak? Bununla ilgili bir karanmz yoksa

uzla~maz.

bizim biit9c a9tklarnmz devam cder. Bir iki tanc teknik ~ey soylcyeyim. Bu sizin l

Dolaytstyla arttk gcriyc donli~ sozkonusu degil diye dli~(inliyorum. Sizin

fikriniz ne''

bir kamu

hizmeti

tannm

var,

Nolu tablonuz var, o eksik bana gore. Burada meseta kamu dolaystz biit9c

ikinci bir mcselc, blit9e hakktyla ilgili. Burada biit9e hakktyla ilgili olarak
bazt a9tklamalarda bulunuyorsunuz,

bana gore

biit9e

kamu

tc~ebbiislerini

koyabilirsiniz,

artt,

askerlik

gibi

reel

harcamalan koyabilirsiniz, ayni yaptlan harcamalar var, onlar cksik. Ba~ka bir ~cy

kullamhnast son derecc onemli, Aziz Konukman ·a katt!tyorum, onleniyor. Sizin

de, bagt~larla yiiriitiilen Milli Egitim harcamalan eksik, okul yapumndan tutun

gorli~iinliz

ama, meseta blit9e ile birliktc

okul idaresine kadar. Yani ben dogrusu Biit9e idaremizin yapttgt yah~malardan 90k

sunulan belgeler son derece yetersiz, gerek9c vc ekonomik rapor. Meseta,

fazla tatminkar olmadun. <;:iinkii bu tablolarda onemli ol9iide cksikliklcr var.

Japonya 'ya giden turist miktan var ama, Tiirkiyc ·de vergi yliklerinin nastl

Dordiinciisii de son olarak ~llllll soyleyeyim: Tiirkiye'de birbirine paralel 4-5 tanc

dagtldtgt, 9e~itli sektorlere ne kadar slibvansiyon yapt!dtgt gibi en 90k merak cdilcn

biit9e var. Birincisi konsolide biitye, ikincisi vaktflar vc dernekler, doner
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ba~Ianu~t1r.

Asli fonksiyonunu

Nedir bu? Bunlardan bir tanesi biitycnin

yatmm harcamalanm hazirlamasidir. Digeri tqviklerle ilgili bir konu vardL o
ncysc ki daha sonra

ekonomisinc geymedcn vc dcvleti kiiyiiltmcdcn? Sagolun.

yitinni~tir.

ba~ka

bir birime baglandigi is:in almd1 oradan, giinliik. rutin

BASKAN: Evet orada bir arkada~nmz var, son soru.

i~Iemlcr

oldugu iyin s6yliiyonun. Yatmm biityesi de aym

OGUZHAN ALTAY: iktisatyiyim. E~ durumu ncdcniylc bu scmpozyuma

dii~iinlin

ki, transfer biityesi

ba~ka

~ekildc.

Yani bir blitye

ycrde, transfer biityelcrinin en 6nemli kalcmi

ka!Ihyorum. Yardimci dos:entim, Ege Onivcrsitcsi iktisat Boliimiindc. Saym

alan faiz harcamalar vc diger baz1 transfer kalemlcri Hazinc'de ve gcriyc kalan

Konukman ·m vc digcr tebligi hamlayan bir maliycci. bir hukukyu vc bir

personel ve digcr carinin bir b6liimli Maliyc Bakanhgi'nda. transfcrlcrin geri kalan

iktisatyimn

olu~turdugu

yakla~mu

bir tebligin arka planmda tcorik bir

bak1~

var midir'' Yani
~6yle

k1snu. Boyle pars:alannu~ bir yap1da yikanlan ya da haz1rlanan biits:eden pck fayda

bir ciimlc

gclcccgini zannetmiyomm ben. <;:iinkli ayn ayn ycrlcrde hazirlanmaktadir bu

6ng6rdiig[i

biitye. Ozclliklc harcamac1 kumlu~Iar ayismdan bakt1gnmzda bir yatmm harcamas1

vatanda~ tipleri de farkhd1r. ikincisinin 6ng6rdiig[i piyasa vatanda~hg1 iken bizim

iyin DPT'ye gitmckteler, bir diger harcamalar ile ilgili Maliye Bakanhg1, ·na

6ng6rdOglimOz sosyal vatanda~hkt1r''. Simdi, TUrk Kamu Mali Y6netiminin

gelmcktclcr, art1 kald1 ki, Maliyc ilc Hazine'nin bir arada oldugu d6ncmlcrin

varsa bu

ne olarak ortaya koyabiliriz? Btma bagh olarak,

var tebliginizdc diyor ki: "Dogal olarak bu farkh devlet

yenidcn yapilandmlmasma

ili~kin

bir tespitte,

yakla~nnlannm

vatanda~m

sosyal

vat::Jnda~hgi

~u

aksinc

anda, 6zellikle 80 sonrasmdaki ekonomideki g6stcrgelcrc bakt1gnmzda,

konusunu ben algilayamadun. Yani hem bilimsel hem de akadcmik y6ndcn bu

bir defa Hazine harcamac1 bir

konulara da haz1r ohnad1gmu hissediyorum. Bu alanda bir iki ciimlc s6ylerscniz

yapt1g1

sevinirim.

Te~ekkiirler.

konu~maciiara

hem de salonda

tart1~maya

katilanlarla ilgili birkal'

hususu ilavc etmck istiyorum. Ozcllikle Saym Giineri Hocamdan ba~Iamak
istiyorum. Kamu mali y6netiminin bu denli

koordinasyon

paryalannu~hgmdan

s6z cttim ben

ve her konu~mamda da ben bunlan dilc gctiriyorum. Ozclliklc

cksikligi

sadccc gclir gider dengcsizligi

olu~tugu

d6nemlcrdc bu dengcsizligi

Ozelliklc finansman kaynaklannm 80 sonras1 doncmdc ortaya yiktigi bu

DOGAN CANSJZLAR: Tqckkiir cdcrim, Saym Hocam. Ben birkas:

konu~malanmda

degil, harcama yapmamaktad1r. Hazine'nin

giderccck finansman kaynaklarnu bulmakt1r.

BASKAN: Evct Dogan CanSIZlar.

konuda hem

i~Icm,

kumlu~

nedeniylc

biits:e

hazirlanmasi

s1rasmda

ckonomi

boyut dikkatc ahnd1gmda ve bors:Ianma politikas1 da dikkatc almdigmda,
ekonominin is:inde bulundugu

son donemlerdcki dununlar dikkatc ahndigmda,

nc dcnli

yanli~.

ko~ullara

ckonomiyi bu hale getirdigini g6rmek mlimklin. <;:Linkli tck

ne dcnli koordinasyon bozuklugu nedeniyle, nc denli olumsuz

ycrde bors:Ianma ile ilgili kararlann vcrilmesi son derece
1986'dan sonra blits:cnin

y6netimdeki bu pars:alannu~hk olduks:a olumsuz bir tak1m uygulamalara vc

cdilmeyc

sonus:lara sebep olabiliyor. Bunlardan bir tancsi ~u: 60'h ydlann ba~mda kurulan

olu~turdugu

ba~lannu~t1r.

d1~ma yikanlnu~tir.

Bars: idaresi ayn bir

Fakat ana paralar blityenin

faiz giderleri blityenin lizerine

yanh~.

d1~ma

gelmi~tir.

ba~ma

bir

Bon;Ianma,
~ckildc

idarc

yikanldigi Imide bunlann

Bu toplanan her I 00 Liral1k

kurulmu~

verginin 89 Liras1 eger faize gidiyorsa ve faiz harcamalannm pay1 blitye is:crisindc

olmasma ragmen, buglin iyin konumuna bakt1gmuzda uygulama ilc iyiyc bir hale

%49'lara gcldiysc, Milli gelirin %1 Tsine geldiyse, bunun oturulup bir cninc

gclmi~tir.

boyuna

Devlet Planlama Tqkilatumz

ba~lang1yta

~u

bir nevi think thank olarak

Yani yilhk program ya da be~ yilhk kalkmma planlan haz1rlamaktan yak

tarti~IImasi

Iazun. Sadcce

pars:alamm~lik

degil, ama

pars:alamm~hk

vc ayn

6tede giinllik uygulamalarla, giinliik i~Iemlerle neredeyse haw ne~ir olmava

ayn ycrlcrde karar vcrilmcsi hence bu olumsuzluklann en 6nemli g6stcrgesidk 0
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Baktmdan ben Saym Giineri Hocama kalllamayacagnm ifadc ctmck istiyorum.

bulundugum bir proje. Diinya Bankas1 ve IMF ile birlikte uygulamaya koyduk.,

Koordinasyon ve e~giidiim olduk9a onemlidir. Sonra yeni ycni birimlcr yaratmak

daha dogrusu

da son derece sakmcahdtr, ozellikle ekonomi yonetiminde diye dii~iiniiyorum.

kamu mali yonetimine yonelik bir manzumeler

Bir diger husus, son donemde Maliye Bakanhgt on denctimden vazge9iyor

ba~lad1k.

Oradaki tabi proje parametreleri olduk9a geni~ti. Tamamen
~eklindeydi.

Fakat daha sonra bu

parametreler tabi down size edildi, kii9iiltiildii, azalttldl.

Fakat

~u

anda

mu ya da denetimden Maliye Bakanhgt vazge9iyor nm? Simdi tabi ki I 050 Sayi11

uygulanmakta olan otomasyon projesi ki, bunun i9erisinde Muhasebat'm SAY2000

Kani.Jn yaptlan harcamalar ile ilgili 90k detayh ve 90k disipliner bir hiikiimlcr

Saymanhk 2000 projesi var, artt biit9edeki kod yaptlan, muhasebc sistemindeki

demeti getirmi~tir. 1050 Sayth Kanun, ilk ytkttgt 1927 ytlmda, Fran sa 'dan ornck

kod yaptlan var. Bunlar hangi iilkede olursa olsun bir reform althgnu

ahndtgmda, o giiniin ko~ullanna gore iyiydi. Fakat bugiin Fransa'da dahi 1050

olu~tunnaktadtr.

Sayth Kanun olduk9a radikal degi~ikliklere ugranu~ttr. Arttk I 050 Saydt Kanun ~u

althklar olduktan sonra, otomasyon ve biit9e kodu, muhasebe kodu ve bilgiyc

andaki mevcut mevzuatnmzdaki bir taknn denetim usulleri ve harcama usullcri

eri~me,

dogm bilgilere

olduk9a degi~mi~tir. Fakat bizde maalesef I 050 Sayilt Kanunda olduk9a radikal

iizerine

in~a

degi~iklikler yaptlmamt~ttr. Bunlardan bir tanesi bu vize mesclcsidir. bzclliklc

7-8 cilt halinde biz onlan yazdtk, ingilizce ve Tiirkye olarak. Bakanhk

2886 Sayth Devlet ihale Kanununda da var, Sayt~tay'da da var, tcscil konusu var.

Kiitiiphanemizde mevcut bunlar. Tiirkiye •de kamu mali yonetiminde neler

Simdi on denetimden kastt, madem ki diinya perfonnans denetimine dogru gidiyor.

yaptlacagt, bu reformun ana hatlanyla ilgili olarak hepsi haztr, yazth

result oriented budgeting • somt9lara gore biit9eleme sistemine gc9iliyor, o zaman

Maliyc Bakanhg1 Kiitiiphanelerinde beklemektedir. Ama altl1k olarak

yetki verdigimiz kamu kumlu~lanna, harcamact kumlu~lara btrakalnn on denctim

konunun bitirilmesi gerekiyor, o da samrnn oniimiizdeki y1l sonuna kadar

yapmayahm, ama sonu9ta perfonnansmdan sommlu tutalnn, zaten oylc bir sistemc

bitirilecektir. Aynca bunlar yaptld1ktan sonra finansal raporlama dedigimiz sisteme

dogm gidiyor diinya. Bu baknndan vizeler· var, tesciller var. Simdi vizc ncdir''

ge9ilecektir. i~te o zaman dogm eri~ecegimiz bilgiler 9er9evesinde nerede hatalar,

Odeneklerin vizesi var, serbest btraktltyor, kadrolann vizesi var ve ihale vizesi var,

nerede defecfler var, onu gorme imkanumz olacakttr.

art1 bir de Say1~tay'm tescili var. Simdi tescil ya da vizcler hangi dcnetim

0 bakundan
eri~me

yava~

da olsa ilerlemeler devam etmektedir. Su

anlanunda boylesi bir proje bitirildigi takdirde onun

edilecek diger refonnlarla ilgili parametreler zaten haztr, ciltler dolusu,

~ekilde
~u

iki

Ben sozii 90k fazla uzatmak istemiyomm ama, bir konuya daha deginmek

mekanizmas1, hangi onleyici faktor olarak kar~1m1za 91ktyor. Ben fazla etkin

istiyomm. Biit9e 9agnlannda hi9bir

olduguna inammyomm. Bunlarm yerine performans kriterlerinin bclirlcncrck,

be~

aynca harcamac1 kumlu~lann en ufak birimlerindeki b~mda bulunan insanlann

saglam olmadtgt donmelerden ge9en iilkemizde 60'h y!llardan itibaren uygulamaya

kendi birimleriyle ilgili performans kriterlerine gore denetimini yapmalanm

konan

istiyonnn ki performans denetimi budur. Perfonnans denctimi, dt~andan yok

dii~iiniiyomm.

bagimsiz bir kunt1u~ tarafmdan yaptlacak bir denetim de degil aynca. Sadcce

iktidar doneminde yap1lan planlar, daha sonra gelen yeni bir iktidar Jarafmdan

kriterler belirlenir ve tammlar yapthr.

benimsenmeyebiliyor. Onun yerine bence,

Bir diger konu, bu kamu mali yonetim projesi ile ilgili Saytn Konukman
Hocamm ifade ettigi, 1993 yilt ba~mda benim de 90k tesadiifi olarak ba~mda
216

~ekilde

ne programdan ne de ytlhk planlardan,

ytlhk planlardan bahsediliyor dedi saym Hocanuz, bir defa siyasi istikrann 9ok

be~

ytlhk kalkmma planlanm arttk uygulama
Sebebi de

be~

~anst

olamayacak diyc

yilhk bir plan yaptyorsunuz, iktidarlar

be~

degi~iyor,

o

yiihk uzun vadeli planlar yerine,

Amerikan omegini verdi Saym Hocanuz, orada tabi ki 4-5 ytlhgma geliyor bir
iktidar, tek

ba~ma

ve ekonomik programuu haztrhyor. Bizde de her hiikiimet
217

II. Oturum-TartJsmalar XV. TOrkiye Maliye Sempozyumu 15-17 May1s 2000 Antalya

geli~inde,

benim kanaatim odur ki, y!lltk programlar haztrlanmah. Eger 90k uzun

siireli, istikrarh bir

~ekilde

hiikiimette kalmacaksa, o zaman 3 y!lltk. 5 y!lhk gibi

planlar vc programlar 9eryevesinde bunlann
dii~iiniiyorum. Te~ekkiir

devam etmesi gcrekir diye
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sistemi ile ilgili reform vah~malan yaptlacaksa, her zaman ~tmu soyliiyorum:
oncelikle siyasetvisiyle, biirokrattyla, hatta kamuoyuyla bu konuda bir araya gelip
bir sozlc~mc yapilmasi gerekiyor. Bu sozle~meye en ba~mda herkesin uymas1
gerekiyor. Burada hcrkes biliyor. mali yil ba~mda, mali yii siiresinee nc gibi

ederim.

BASKAN: Evet, Ben sorular i9in ilk s6z(i Ahmet Kcsik'c veriyorum.

yflkfunlfiiflklerle kar~Iia~acaklarnu.

AHMET KESiK: Te~ekkiir cderim. ilk olarak Saym Ba~·m yapt1g1 yorumla

zararlannda oldugu gibi. Ama gene! anlamda, belirli kriterlerin test edilip sadccc

ilgili bir iki

~cy

s6ylemck istiyorum. Saym

Savcthktan hiv 91kmaz.

Ke~kc

g6rev

dediler ki rckt6r o zaman

bf1t9c haztrhgmda yer alan ekonomik birimlcrin, hareamaci kurulu~lann. bfltlin

yanh~ davram~lann kar~thgmi

siyaset9ilerin ve biitiin bflrokrasinin bir araya gelerck bu konuda bir goniil birligi

Ba~

idareeilcr yaptildan

Baz1 durumlarda bilemiyorsunuz,

agtr bir ~ekilde odeselcr, o zaman zaten hi9 kimsc yanh~ yapm.az. Odcncgin.

etmesi. bir anla~masi gerekiyor.

ya da Maliyc

Gflncri Hocamm sorusuyla ilgili olarak. Hazinc vc Maliye'nin aynnuna ka~I

kummdan bir kimse de vok rahathkla yap!laeak olan

mtsmtz, burada tabi ki olayt sadcee nakit bazh dii~iinmemek gcrckiyor. Hazinc

hareamanm 6denek iistii harcama olup ohnadtguu g6rebilir. Burada ben dencti1i1

Miistqarhgt KiT Gene! Mfldflrliigiiniin de bfltvenin transfer kalemleri iizerinde

konusu derken tabi ki ~mm kastcdiyorum: on denetimden vazgcyelim ama.

onemli oranda etkisi oldugunu, biit9enin haztrlanmast, bu tiir transfer kalemlerinin

harcama sonrasi denetimi performans unsurlanyla birlikte yerine getirelim.

haztrlanmasi ve ~iir(itiilmesinde Hazine Miistqarhgmm ilgili Gene! Mlidlirliigiiniin

Sayt~tay'm

biitiiniiyle yetkili oldugu vc yiirtitttigiin(i g6riiyomz. Burada s6ylenmek istencn, ·

yaptlaeak hareamamn 6denek olup ohnadtguu illaki
Bakanhgm'dan, bir

ba~ka

denetiminin kapsanunda bulunan faaliyetleri

biitiineiil bir yaptda ve sonunlulann

yanh~

Sayt~tay

geni~letelim.

Ama bunu

yapmas1 halinde cczalandmlmasi

konusunda da gerekli diizenlemeleri yapalun.

hem harcama ve ham nakit bazm1 bir araya getirmek, nakit y6nctimini bir araya
gctirmck, ama ayn1 zamanda biit9enin vok 6ncmli kalemlcrini de tek eldc, bunun

Bugiin Am erika 'da vergi miikelleflcrinin ancak %2 'si denetleniyor. Ama

adma Maliye Bakanhgt demezsiniz Ekonomi Bakanhg1 dersiniz. ad1 hi9 oncmli

Amerika'da yeralt1 ekonomisi toplam GSMH'nm %IO'u, Tiirkiye'dc %35-4(J'I. 0

degiL ama bir qgiidlim i9indc yliriitiilmesi gerekiyor. Bugiin siz 6denegini scrbest

zaman yanh~ yapan bir ki~i yapt1g1 yanh~m kar~thguu agtr olarak 6deycccgi ni

btraktyorsunuz, belirli bir harcama programma baghyorsunuz, ancak Hazine nakit

biliyorsa, zaten onu yapmama konusunda gerekli 9abay1 g6stcrccektir. Dolaytstyla

bulanuyor ve insanlar odenegi oldugu Imide nakdini alanuyor ve bunun

bu denetim konusundan vazgeymek gibi bir olay sozkonusu degiL sadece mali

kar~Ihgmda iivlincii ki~ilcre kar~I, kamuoyuna kar~I bir glivensizlikle kar~I kar~Iva

sistemin luzuu ar!Immk, harcamac1 kurumlara csncklik tammak, runa aym zamanda

kahyorsunuz.

hareama sonrasmda da perfonnans kriterleriyle denetim yapan, Parlamcnto adma

Ekonomik rapor vc biitve gerekvcsi konusunda, tabi ki btitve gerek9csi ve

denetim yapan Say1~tay ile, idare adma denetim yapan harcamac1 · kurumlar

ckonomik rapor, biitvenin doklimanlan ve bir anlamda aceountability'nin onemli

denetleme kumllan ile tam anlamtyla denetim yapahm.

unsurlan. DPT'nin diizenlemi~ oldugu, haztrlanu~ oldugu raporlar dalm iyi!

Bahattin Beyin somsuyla ilgili olarak, ilave, ek odeneklerle ilgili olarak

Bilmiyonun, yani bu sonu9ta insanlann se9imine kahm~, OPT' nin raporundan da

biirokratlann

yararlanabilirler, Maliye Bakanltgt'nm raporundan da yararlanabilirlcr. Ama ~u an

beeeriksizligi mi ~eklinde bir somsu vard1. Biit9e ilc ilgili, kamu mali y6nctimi

i~in ba~mdan beri s6yleye geldigim, ele~tire geldigim hususlar aym zamanda az

218
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biitveler srunimi olarak haztrlruuyor mu, haztrlannuyor mu,
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once Hocamm bu raporlar konusundaki ele~tirilerini de ivine ahyor. (:iinkii siz vok

otorite savunursa savunur. Ben

iyi bir ~ekilde bilgilendirme, raporlama yapanuyorsunuz. Sistem bir anlamda ona

~ekilde

elvermiyor, sizi engelliyor. Sistem derken uygulad1guuz, takip ettiginiz sistem.

harcamay1

Mutlaka bu tiir ele~tiriler ileride katk1 saglayacakt1r. Hizmet !anum konusunda. tabi

ara~tmrsnuz.

ki once hizmet !anum yapmak gerekiyor. Bir kere hizmeti odeneklendirmek

avigJ ongonnek ya da bir kamu avJgJ ongonne her zaman miimkiin. Soyle bir

gerekiyor. Eger siz yine tanumm vok iyi yapmad1ysamz, hizmet tanunuu vok iyi

saplantun yok

oturtamad1ysamz, dolayisiyla birtakun sadece belli gruplara imkan saglayan, belli

viinkii depresyonist bir donem olur, deflasyonist bir donem olur. resmen biitc;c ac;1k

gruplara olumlu katk1lan olan birtak1m odeneklendinnelerle kar~I kar~1ya

verir. Enflasyonist bir donem olur, blitve a91k vcrir. Yani boyle, a91k verir. fazla

kalabiliriz ve bu vervevede bu biitve, bu iilkede ya~ayan herkes ivindir vc aym

verir, fazla vermek, a91k vermek; iktisat teorisine,

zamanda herkesin yararlanmas1 konusunda biitve idaresinin bir vabasJ. olmas1

nonnatif alamna girer o. Yani ilia denk olacak diye bir

gerekir. Bunu da ancak hizmet tamnum vok iyi yapmakla viiriitebilirsiniz.

fazlas1 veriyor,

Tabi ki Avmpa Birligi'ne adayhk siirecinde, ben bu yonde vah~malann da

kar~1

91kanm, ayn bir olay. Ama bunlan

~effaf

bir

biitvede gosterirsiniz, ongorlilen biiylikllikler olarak yazarsnuz. bu
belirledikten sonra, bakm,
Vergi olur, olmaz,

ki~isel

i~te

ba~ka

olarak: ille de

belirledikten

sonra,

bunun gelirini

yol!ar bulursunuz. DolayisJyla bir biitve

de1~k

biitve. Tarihsel olarak da dogru dcgiL

i~te

o zaman Saym Hocamm
~ey

yok. Japonya ihracat

bilmem ne a91k vcriyor. Bunlar iktisadi konjonktlir ile yakm

ili~kili olan ~eyler. Bunlarda ideolojik tercih olan1az, bu bir. ikinci ~ey, tavan

ba~ladigmi soylemek istiyomm. Umarnn kamu mali yonetim projesindeki gibi

~eyine

olmayacakt1r diyomm. Te~ekkiir ederim.

anlams1z bir

bir nevi znnnen cevap
tartJ~madir.

venni~

oldum, yani optimal harcama diye

Bu sona ermeyen bir

tartJ~madir.

tartJ~ma,

Size gore biiylikliik

BA~KAN: Evet, sozii Aziz Konukman'a veriyorum.

~udur. bana gore biiyiikliik budur. 6nemli olan o bliyiikliikler iverisinde etkin bir

AZiZ KONUKMAN: Tebliginizde, biitve d1~1 dolayh harcamalar. o

devleti devreye sokmakt1r. Performans denetimiydi,

~uydu,

buydu,

biitlin

kalemler var alt alta, o soylediginiz biitiin harcamalan diyelim ki blitc;c 1<;me

tartJ~malar

alsayd1k, sizin ~u anki tahminlerinize gore ne olacakt1, mlithi~ bir biitve a<;1g 1

varsaymunuz var; faizlerin bu biitve ivindeki ipotegi varoldugu siirecc ben

olacakt1, oyle degilmi hocam. Yani siz de diyorsunuz ki, kamu inamlmaz derecedc

istcdigim altcrnatifi

a91k vermez miydi bunlan biitveye alsayd1k, boyle bir som. Yani kamu av 1klan,

hikayedir, onu da soylemeyi unuttum. Tqekkiir ederim.

burada gidiyor.

Simdi bizim modelimizde,

geli~tireyim,

belki atlad1k,

bir

istedigim kamu maliyesi refonnunu getireyim,

bunlara onay veriyorsamz diyelim, bu tlir, i~te ne bileyim, gorev zararlanm kabul

BA~KAN:

ediyorsunuz sizin anlayi~miza gore, ne bileyim, i~te kur farklann kar~J tahvil

OGUZ OYAN: Te~ekklir ederim. Somlar ivin bir kere te~ekkiir ederim.

Sagolun. Evet Oguz Bey.

verilmesini uygun goriiyorsaniz, bu tlir ~eyleri de biitve ivine aldJgmJz zaman siz

(:iinkii biz bu

111iitl1i~ bir biitve avikh bir kamu btiytikltigiiyle kar~J kar~Iya kalacaksnuz, buna

umanm daha sonra da

onay veriyor musunuz? Yanh~ anlamad1ysam som boyle. Tamam ~imdi ben, ama

Ancak

1srarla ona devam edecegim; bu tiir kalemleri toplad1guuz zaman, zaten soylenwk

Saym Ahmet Kesik ·in de aldigi bir tablodur. Bu tablo bizim tablomuz degiL Bu 2

istedigim de buydu, yani som omm ivin glizel. Diyonnn ki, kamu hangi biiyiikllige

Nolu Tablo, Hazine'nin tablosu olup, DPT tarafmdan 6zel ihtisas Komisyonu

ula~IrSa ula~sm harcamalarm onceligi diyomm, bu bir politik tercihtir. Yani. Eser

s1rasmda

Beyin somsuyla da baglan!Jh, tahkimleri savunur musunuz diyor. Cannn politik

azmdan bunun dolays1z denilen boliimli ivin, buradaki vak1f ve derneklerin bir

220

221

~unu

vah~mayJ

siirdiirecegiz, burada somya ihtiyacmuz vard1, o yiizden

d1~anda

sorarsnuz. Hivbir

~ey bitmi~

degil, bu

soyleyeyim; burada bizim ald1gmuz 2 Nolu tablo,

yaymlanmJ~tJr.

vah~mada.

farketmi~sinizdir

Simdi buradaki bu tabloya hatta iki lane

~erh dii~tlik,

en
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bi<;imde ahnamayacagnu, bunun ozel hukuk alamna girdigini, hai1gi boyutlarla

payland1r. Scyi hi9 hesaba katnuyorum, biit9enin vergi gclirinin 'Yc.32'si KiT' Jerden

ahnabilecegi konusunda bir ~erhimiz var farkh olarak. ikincisi bu dolayh

saglamyor. bunu hesaba katnuyorum. Simdi IMF'nin

harcamalar boliimiinde de ~Lmu bir kerc onceliklc soylcycyim. bu dolayiJ

konsolidc kamu sekt6rii tannm i9inc de, yinc biz dar goriiyoruz. biit9e d1~ma 4 fon.

harcamalarla iki ~evi
Birincisi dolavh
. sovlevevim:
- -· . harcamalar denilcn -bir taknn

8 KiT, i~sizlik sigortas1 fonu ve 3 tane sosyal giivenlik kurulu~u katJII\or. Bu

taahhiitler diyelim onemli olvtide- bunlarm konsolide biit9eye hi9bir bi9imdc

yetcrsizdir, biz onun i9in bunu gctiriyoruz, gcli~tirilmesi gerekmektedir. Ama

yansnnad1g1 soylcnemez. Konsolide biit<;enin biitvc a91klan i9inde ycr almadJgJ

onlar. opcrasyoncl olmasr a9rsmdan 90k hrzlr girdilcr buradan ba~Jad!lar. daha

hi<;bir ~ekilde soylenemez, k1smen i9indedir zaten. ikincisi ~u: diiny·anm hi9bir

geni~

iilkesi, geli~mi~ iilkeleri de kastediyomm, biitiin bu tiir taahhiitlcrin hcpsini

bunlann i9inde onlar yoksa nc olacak? Simdi KiT'lcri zaten katamazsnuz. ,am

i<;erebilmi~ degildir. DolayJsJyla orada bitmemi~ bir siire9 vard1r. iki tanc cevap

diinyanm hi9bir iilkesinde kamu harcamalan dediginiz zaman KiT sistcmini i~in

vcrdim. o,uneii, tam olarak ~uydu Berksoy'un. Bir miktar bizi belli bir \ere

iQinc katarak bir biiyiikllik tamm1 yapn11yorsunuz, o zaman armutla clmalan

9ekmeye yonelikti, yani eger bu hareamalar varsa boyle biit9e d1~mda. bunlar

toplarsnuz. yani o

ashnda biit9e d1~1, bunlar a<;1klann nedenlcri olarak kabul cdilebilir mi diyc. btina

bakt1gmrzda ku~kusuz iki ~cy var. I) Milli gelir paydasr da zatcn Tiirkiye ·de

eevap verdim de samyonnn.

gcli~mi~

'

Sunu soyleyeyim; mesela KiT meselesini clc alaynn. KiT'Icr ilc Hazine

~u

s1rada haZJrladJgJ

$lJ

an

bakmahy1z. Brma ragmen Eser Karaka~·m sorusuna gcliyorum. yani peki

i~

oyle olmuyor. Ama burada kamu kcsimi a<;JSJndan

iilkclcrde oldugundan daha dar. 9f111kii daha biiyiik bir informal kcsimimiz

var. 0 yiizdcn yani

i~in

paydas1111 da ycniden clc almak laZIIn. Son olarak

~unu

arasmdaki ili~ki kar~1hkh bir ili~kidir. Yani biz bunlan zaten biit9eyc alamay1z.

soyleyeyim. kamu harcamalanmn reel boyutu oncmlidir. o reel boyuta baktrg1mz

Piyasa ko~ullarma gore 9ah~an mekanizmalan tam olarak biit9ele~tiremezsiniz.

zaman %2CJ'yi

a~mryor,

Ama bunlan kendi i<;inde konsolide edip siirekli bir noktada kamu kcsimi gene!

Tiirkiye

yetersiz.

dengesini tutmm11z iaZIIn. Zaten Tiirkiye ·de biit9c d1~1. yani biit9c dar kabul

degi~tirclim,

19111

ncrcden bakarsamz bakm. Reel boyutu %2CJ'clir ve bu
.Burada

biiyiitclim

demiyomz,

dcvletin

bilqimini

kamu harcamalannm bilqimi dcgi~melidir. Te~ekkiir edcrim.

edildigi i9in OPT de btitiin 9ah~malarda kamu kesimi gene! dcngcsini hesaplar ve

BASKAN: Evet, Ali Rrza Bey.

kamu kesimi gene! dengcsi bundan 90k daha geni~tir. Biz kamu kesimi gencl

ALi RIZA AYDIN: Saym ba~kan, ben sizi iizmcyecegim merak ctmcyin.

dengesinin -ben bunu 1987'den beri, Saym Ali R1za Aydm ile birliktc 91kardJgJm1z

Bundan sonraki

istikrar Progranundan Fon Ekonomisinc kitabmda belirtmi~tik- bu kadar az fon

duydum. Birincisi kamu hizmcti kavramr. Kamu hizmcti kavram1n1n tannm

alarak kamu kesimi gene! dengesini hesaplayamazsn112 demi~tik 87 tarihinde.

yaprlabilir mi'' Anayasamrza gore yaprlmaz. (iinkl1 anaYasamJz devlcte gorevlerini

DolayJsJyla o geni~tir biit<;cye gore, olduk9a kapsayJcJdJr kamu kcsimi gene!

vcrmi$tir, tammlamt$ttr. insamn maddi vc mancvi haklanm koruma g6rc\'ini

dcngesi hesaplan. Biz bunu da daha ilcri gotiitiilmesini istiyoruz. (iinkii

vcrdiyse,

saydamhg1 talep ediyoruz. KiT'Ier ile Hazine arasmdaki ili~ki iki yonliidiir.

yapamazstntz. Kamu hizmcti kavrammm C$itindc kamu yaran vardtr. Kamu yaran

KiT' Jere Hazineden bir biit<;e transferi vard1r ama biit9enin %1 ,5'i dolaymdad1r.

kavram1n1n qitindc de toplumun gencl 91karlan vardrr. Toplumdan soz cdiyorsamz

Oysa biit9enin gelir hanesine bakm1z, KiT'lerden biit9eye yap!lan transfer daha

kamu hizmcti tamnu yapamazsmtz. Tarti$nmya a91k bir konu olmast ac;Ismdan

fazlad1r. Seyi hesaba katnuvorum. bunlar kar transfcri ve bir talom has!lat

soylcdim. Buna bagh olarak ikinei komL Saym Altay ilk oturumda

222

ya~am

tartr~malara r~rk

tutmas1 a9151ndan iki konuyu a91klama gcregi

haklo gorcvini vcrdiyse Anayasa Dcvletc. bir kamu hizmeti tan11111

223

soylemi~ti.
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Anayasa 'nm

65.

Maddesi

kaynaklannm

smrrhhgmr

getinniyor

Dcvlcf c.

yctcrliligini gctinniyor. Ekonomik vc sosyal gorevlcrini hatrrlatryor. ckonomik
istikran hatrrlatryor. biitiin bunlarla birliktc kaynaklanmn yctcrliligini hatrrlat1yor.
Yani diyor ki Devlefc, kaynaklar sm1rsrz dcgil, habcrin olsun. Ancak sen bu

I

0<;:0NC0 OTURUM
KAMU KESiMiNDE PERFORMANS YONETiMi VE DENETiMi: DUNYA
UYGULAMALARI VE TURKiYE'DE UYGULANABiLiRLiGi

gorevi yaparken oncelikle Anayasa~da belirlcnen temcl hak vc ozgiirliiklcrlc ilgili,
insan ya~amryla ilgili, manevi, maddi varhklarla ilgili, sosyal haklarla ilgili

16 Mayrs 2000 Sah

gorcvini ycrine gctircccksin, kaynaklanm buna ayrracaksm. sonra kaynaklannm
yctcrliligi

6l<;iisiindc digcr konulara bakabilirsin

Mahkcmesi Karan da oniinc gclcn konularda,
maddcsiylc de olsa snmlanamaz diyor.

Tc~ckkiir

diyor.

ya~am

Nitckim

Anayasa

hakkr, Anayasa·mn 65.

OTURUM BA$KANI: Prof. Dr. Tiirkan ONCEL
istanbul Oniversitcsi iktisat Fakiiltesi

cdiyorum.

BASKAN: Evet sagolun. Simdi Ahmct Bey diyor ki. bir 30 sanrycyc
ihtiyacrm var diyor. Pcki, son 30 saniyc.
AHMET KESiK: Bu egitin1 nitelikli bagr~lann biit<;clc~tirilmcsi konusunda

1. Teblig: ihsan G()JU;N (.~'ayJ.)'Iay Ba.)·kanlti]t Uzman Denerri)
''Kamu Mali Yonetiminin Ycniden Yaprlandmlmasr Baglammda Pcrfonnans
Yonctimi"

vc 6zcl gclirlerin biit<;elendirilmcsi konusunda minik bir ac;rklama yapmak
istiyorum. 4306 sayrh kanun kapsanunda elde edilcn biiWn gelirlcr, bagr~lar da
dahil biit<;clendirilmcktedir vc biit<;cde goriinmektedir. Bunu soylcmck istcdim, Bir

2. Teblig: Ar(fe COSKUN (Sayt.ylay Ba.ykanhgt Uzman Denelr;i)
''Kamu Scktoriindc Performans Dcnetimi: Sayr~tay Uygulamasr"

de, Avrupa Birligi'nin bir gene! dcvlet ya da biit<;c tannm vardrr. Bu biitc;c
tanmunda daima, ticari faaliyctlcrlc ugra~an biitiin kurumlar kapsam dr~mda, tamm
dr~mda b1rakrhm~t1r. Tc~ckkiir

TARTISMA

cdcrim.

BASKAN: Evet, ben bir tek Say1~tay Dcnctc;isi arkada~nmza ccvap vcrmck
istiyonnn. <;:iinkii genelde iiniversitclerc cle~tiridc bulundu. Simdi. kamu kaynagmr
kullamp da denetim istemcmck olmaz. Bu, hic;bir zaman hi<; kimscnin kabul
cdcbileccgi bir ~cy degildir. Aynca ben Engin Ata<; olarak da dcnctimdcn nc
anlad1gnn, 80'li yrllann ba~mda Parlamcnto denetimi ilc ilgili makalclcrim var.
fonlann dcnetimi ile ilgili makalelerim var. Hatta bir tcbligim de Sayr~tay'm 100.
yrl kutlamalannda sunulnm~tu. Egcr isterseniz onlardan da vcririm size. Tc~ckkiir
cdcrim. Hcpinizc iyi

ak~amlar.
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Oturum

Ba~kam

KAMU MALi YONETiMiNiN YENiDEN YAPILANDIRILMASI
BAGLAMINDA PERFORMANS YONETiMi

Prof. Dr. Tiirlmn ONCEL
istanbul'Onivcrsitcsi iktisat Fakliltcsi

1

ihsan GOREN
Sayt~tay

Akdeniz Oniversitesi Maliye Bollim(i bizlere fevkaladc giizel bir giin ya~att1.

GiRiS VE TANIMLAR

Hem doyurucu akadcmik olarak. diger taraftan da (iniversitelcrini gezdirerck.
dogrusu ben bundan biiyiik bir onur duydum ve kcyif aldun. Boyle ycni bir
iinivcrsitcnin kurulmast ve buna bagh olan ogrctim iiyclcri, ogrencilcri, ara~ttrma
gorevlileri. hcpsi vok ~irin bir topluluktu. Hem kendilcrini tebrik ediyorum hem de
gcrvektcn vok giizel bir akademik ortamda akadcmik vah~ma yaptyorlar. Ama bu
onlann eseri biiyiik olviide. Kendilerine !char tqckkiir ediyorum. ~imdi izin

pcrformans yonetimi konulu tcbligini sunmasnn rica cdiyorum. Buyurun efcndim.

ara~tmnalar,

Kamu mali yonetimi alanmda yaptlan

gelenekscl kamu

yonctimlcrindeki israfvc vcrimsizligin halkm hiikiimctlcrc olan giivcnini sarsttgtnt vc
hiikiimctlcrin en onemli kamu ihtiyaylanm

kar~tlama

yctencgini bile zaafa ugratttgmt

gostennektcdir. (GPRA,. Ba~lang•~). Oylc ki, cgcr kamu kurumlan kendilerinc
dii~cn

gorcvleri maliyet-etkin olarak ifa edemiyorlarsa, bu gorevlcrin dcvlct

dt~mda

daha iyi iera cdilip cdilemcyecegi hususu bile ciddi bivimdc sorgulanmaktadtr..

verirseniz ben oncclikle Sayt~tay'm dcgerli uzmanlarmdan Saym ihsan Goren
taratindan ozcllikle kamu mali yonctiminin, ycnidcn yaptlandmlmast baglammda

Uzman Denctvisi

Kamu kurum ve

kurulu~lannm

gostcrdigi kotii performansm kiilfetlcrine

katlanma konusundaki isteksizliklerini gizlcmeyen

vatanda~larm.

kendilerine daha

kalitcli kamu hizmcti sunulmast beklentileri vc odediklcri vergilcrin daha iyi vc
rasyoncl kullamlmast talcplcri de
gencl

artt~

yogunla~mt~ltr.

Buna

kar~tltk.

kamu kaynaklannm

trendi ilc ktyaslandtgmda, kamu yonetimlcrinin gclcccktc ihtiyay duyaoagt

fonlann, kullanabilcceklcri fonlan hcp

a~aeagt

talunin cdilmektcdir. Bu yiizden

hiikiimctlcr gcleeektc de daima gider ktsttlanna tabi olacaklar vc hareama scviycleri
reel olarak

dii~meyc

devam cdeccktir.

Kaynaklar (izerindc var olan vc gidcrek artan basktlar kamu yonctimlerini
ticaret crbabt gibi bir tutum izlemeye, bunun dogal bir sonueu olarak da ktsttlan
birer enstriiman olarak tasarlaytp kullanmaya, ktsacast ktsttlan yonetmcyc
zorlamaktadtr. Bu durum, hiikiimetleri gcleneksel yonetim
yerlerine daha vcrimli, ctkin ve yenilikvi yonetit11
itmi~tir.

anlayt~lanm

yakla~unlan

terk cderck

bulma

arayt~ma

Bu nedenle, kamu hizmetlerine alan talebin niteligi ve iverigi ile gelcncksel

finansman yontemleri arasmdaki gidcrck artan temel

vcli~kiyi

(vatanda~/arm

odemeye raz1 oldugu az vergiye k1yasla daha 90k ve daha nitelik/i hizmet talehi
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madalyonun tcrsinden, kamu kurumlannm e/de ettikleri s!mrli

U Orgiitsel yaptlara. hizmct sunum stratejilerine, teknoloji kullannnma, insan
1

gelire 0/'anla daha r,:ok ve daha nitelikli hizmet iiretme zorunluluklan r,:eli.)kisini)

kaynaklan yonetim ve uygulamalarma onem vercrek, hiikiimetin clde

giderebilmek i<;:in, kamu kunnn ve kumlu~lan vcrimlilik ve kaliteye daha gii<;:lii bir

etmeyi ama<;:ladtgt <;:ok

~ekilde

arasmda sistematik bir biitiinliik saglamamn,

odaklanma geregini

duymu~lar

ve

bu

maksatla koklii

reformlara

giri~mi~lerdir.

yollanm

I

degi~ik

ve <;:ogu zaman

<;:cli~kili

goziiken sonu<;:lar

ara~tmr.

OECD iilkclerindc izlenen reform stratejilcrinden baztlan ~unlardtr:

"Pei:formans yonetimi" terimine, farkh idari sistemlcrdc farkh anlamlar

c·J Sonu<;:lara ve perfonnansm yiikseltihnesine daha <;:ok odaklanma,

yiiklenmektedir. Uygulamada, insan kaynaklan yonetiminin bir alt sistemi olarak
<;:ah~anlanmn

[J

Yetki devri ve yoneticilere daha <;:ok esneklik tamma,

orgiit

[]

Gii<;:lendirilmi~

kurum veya

hesap venne yiikiimliiltigii ve kontrol,

bireyscl performanslarnun degerlendirilmesi siirecine de: bir

kumlu~un

en yiiksek stratejik onceliklerini belirleme vc bu oncclikleri

'.J Mii~teriyc ve hizmetc doniikliik,

orgiitiin en tepe seviyesinden tabana, orgiit birimlerine ve

C Daha gii<;:lii bir strateji ve politika geli~tirme kapasitesi,

yayarak, stratejik <;:tkttlara

0 Yonetimde rekabctin ve diger piyasa tipi mekanizmalann kullamhnast,

<;:ah~mada

0 Biit<;:e a<;:tklannm ve kamu bor<;:lanma ihtiyacnun azaltthnast,

ka<;:mlmamaya

0 Kamu harcamalannda yaptsal

degi~iklikler.

donii~tiinne

kadar indirip

siirecine de aym ad verilmektedir. Bu

'j>ei:formans yonetimi" terimi, birinci anlamla olan bagt da gozden
<;:ah~tlarak,

bu ikinci anlamda

Bu kullannn baglanunda

Temel olarak kamu kesiminin performansnu iyilqtirmeye vc ekonomideki

<;:ah~anlanna

siire<;:-yonelimli bir

anlayt~la

kullamlnu~ttr.

'·pe~formans"

kavranmaya

en yaygm algtlanma bi<;:imiylc: yani,

<;:ah~tlnu~ttr.

Bu algtlamada devlctin

roliinii yeniden tannnlamaya doniik olan bu stratejilerden de anla~tlacagt iizere,

i~leyi~i

reformlarm temel amact mevcut kavnaklarla velinerek. kamunun hizmet sunum

diger taraftan da <;:tkttlann nihai smm<;: vc etkiler yaratttgt bir nedensel

kapasitesini ve kalitcsini

olarak nitelendirilir ve performans ktsaca:

artmnak

ve

boylecc

ktsttlann

yaratttgt

basktyt

bir taraftan girdilerin <;:tkttya

donii~tiirtildiigii

hafifletebilmektir. Bu nedenle bir<;:ok iilke perfonnansa dayah yonetim ilkelerini

Girdi > Siire<;: >C:tktt >Etki (sonu<;:)

benimsemi~tir.

Bu siirecin ortaya <;:tkardtgt tabloda:

~eklinde

0 Tutumluluk >girdi israfnu ortadan kaldtrmak:

0 Hiiktimetin hizmet sunum stratejilerinin ve hesap venne yiikiimliiliigiiniin

0 Verimlilik > girdileri <;:tkttlara

(soz geli~i adalet, egitim ve saghk hizmetleri ile ya~am standartlannda
yarattlan ger<;:ek kazammlara) kaydmnamn,

ili~kiler

agt

gosterilir

Perfonnansa dayah yonetim ana hatlanyla:

odagnu, faaliyetlerin bizzat kendisinden alarak, sonu<;:lara ve nihai etkilere

bir iiretim siirc<;:leri zinciri:

donii~tiinnede

optimum olan siireci

yakalamak;
C Etkinlik > <;:tkttlar yoluyla nihai somt<;:lar (etkiler) yaratmak veya nihai
sonu<;:lan

iyile~tirmek;

anlamlanna gelir. (OECD/1996, 20). (Aslznda dev!et f'orkznzn ijleyi)'i

burada gosterildiginden r,:ok daha karma.yzktll'. ). Bu baknndan perfonnans

I

Bugiin OECD, Diinya'nm en geli~kin iilkelerinin de i~inde bulundugu 29 iilkeyi kap$amakta
ve Diinya ekonomisinin yandan fazlasmt kucaklamaktadtr.

yonetimini, ktsaca, perfonnansa (vani. girdi >siirer,: > pktz > etki siirecine) kapsamh
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ve sistcmatik bir yakla~nn olarak tammlayabiliriz. Daha a91k vc aynntih bir tannn

dlizcnlcmclcrdcn vc blitfm bunlan dcstcklcyip bcslcycn bir pcrtormans bilgi

vcnnck gcrckirsc, buglinkli yaygm anla~Ilma bivimiylc, pcrformans yiinctim sistcmi:

sistcmindcn

:·:: Programlar i9in perfonnans ama9 vc hedcflcri koyma:

Amaclar

Her bir programdan sorumlu yiineticilcre, bu ama<; vc hedcflcri cldc

Pcrformans y6nctiminin tasarlanmas1 vc hayata gcyirilmcsindc

ctmcyc yarayan siirc<;lcri uygulamada csncklik vc scrbcstliklcr tanmm:

<;ah~Ilan

Fiili

dcgi~ikliklcr

performans

scviyclcrini

6l9iip,

konulan

ama<;

vc

hcdcflcrlc

kar~Ila~tmna vc bulgulan raporlama:

yaratmaya~

programm

tyerigini

ula~Iimaya

ama<;lar v·c bunlann i<;crcligi reform strat(!jilcri Lilkcdcn iilkcyc bliyiik
giistcrmcktcdir. Bununla birliktc bunlar ana hatlanyla: viinctimin vc ic

isb·isin j,·ilcstirilmcsi. hcsap venue vlikiimliiliiihiniin vc kontrollann gliclcndirilmcsi

' ! Pcrformans seviycsi hakkmda cldc cdilen bilgiyi gclcccktcki programlara

fon

olu~ur.

vcya

tasannum

vc

tasarrufba~hklan

altmda gruplandmlmaktadir. (OECD/1997, 9).

ilgilcndircn

dcgi~ikliklere, veya iirgiitsel ve bircysel iidlil vc ccza sistcmlcrinc ili~kin

I. YONETIMiN VE KURUMSAL i~LEYi~iN iYiLE~TiRiLMESi

kararlara sokma:

Kamu kurum vc kurulu~lannm yiinctimlcrinin rasyonalizasyonu vc 19

Giirli~leri yukanda andan kararlara gircbilcn yasama mcclisi komisyonlan.

i~lcyi~lorinin

d1~ dcnctvilcr gibi uygulama sonras1 incclcme organlanna bilgi tcmini:

kurumsal yap1. i~lcyi~ vc ili~kilcri slirckli olarak giizdcn gc<;inncyi gcrcktirir. Bu

siircvlcrini

I(:cren

tannnlanmaktad 1r.

amaca ula~mak maksadiyla yiinctimin sonuylara odaklanmasmi saglama: yctki dcvri

Bu siire9lcr. klasik mali yiinetimin girdilcrc vc girdi

vc yiincticilcrc daha <;ok csncklik tannm: hizmct standartlan, pcrtormans iilyiilcri.

maliyctlcrinc odakh yakla~nnmdan farkh olarak <;Iktdara vc <;Iktdann nihai ctki vc

slircylcrin ycnidcn Yapiiandii'IImasL mii~tcriyc odaklanma gibi hizmct kalitc

sonu<;lanna odaklannu~lardir. Odaklanmalardaki bu ka~ma, all kadcmclcrc yctki

dlisturlanmn kamu yiinctiminc sokulmas1: stratc:iik planlamamn vc

dcvri vc dolayisiyla yiinctimin adcmi merkczilqtirilmcsi sonucunu dogurmu~tur.

bir yiinctim arac1 olarak bcnimscnmcsi: orta vadcli kaynak planlamasi: tahakkuk

(OECD/1995, 102).

bir

yonetim

diinglisU

olarak

ycnidcn diizcnlcnmcsi vabalan. faaliyct vc hizmctlcri iyilqtirmcyi:

Sunu belirtmek gcrekir ki, iyi i~leycn bir pcrformans yonctimi sistcmi,

i~

muhascbcsi sistcminc gc<;i~: kamu kurumlan vc <;ah~anlar arasmda rckabct ortan11

porformans amavlaruun, performans 6l9Limiiniin ve hcsap vcrme ylikihnliilligiiniin

yaratdmas1: digcr scviyclcrdcki kamu yiinctimlcriylc vc 6zcl scktiirlc

kademe kadcmc a91hp yaydarak 9ah~anlar scviyesine kadar indirilcbilmesi ivin

bili~im

gerckli t~vik. iidiil ve yaptmmlan da i<;crir.

i<;crisindc giistcrilcn wba vc amaylardir.

PERFORMANS YONETiMiNiN TEMEL OGELERi
Pcrformans

yiinetimi,

yeniden

yapdanmamn

yiineleccgi

ve

etrafmda

bu yakla~nnlan ctkili kdacak olan kurumsal

ortakhklan:

tcknolojisindcn alabildiginc yararlanma gibi ycnidcn yapiianmalar bu grup

GO<;:LENDiRiLMESi.

Hcsap vcnnc ylikiimliiliigiinlin vc kontrollann

iyilc~tirilmcsi,

gliylendirilmesi

vc ycni hizmct ifa bi<;imlcrinc uyarlanmas1 yoluyla da pcrfonnansm artmlacagi
dli~liniilmcktcdir.
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II. HESAP VERME YDK0ML0L0G0NUN VE KONTROLLARIN

iirgiilencccgi bir taknn amavlardan, bu ama9lara ula~abilmck i<;in izlcnecek yol vc
bcnimscnecek yakla~nnlardan,

planlamasmm

Hcsap vcnnc yUklimliilligli kamu yiinctiminin 6ziindc var olan bir
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ogcdir vc ondan baguns1z

dti~iinlilemcz.

aynlmaz bir rcfakatyisidir. Soz

geli~i,

performans1

iyilc~tirmck

iyin bir on

~art

olarak gorlilen, ')tineticilere daha 9ok esneklik ve serhestlik tanmmas1 kextiyeti"
tek

ba~ma

fazla bir

~ey

Bu noktada performans yonetiminin tlirlerinden de k1saca soz ctmek yararh

Bu nedcnlc kimi zaman otcki stratcjilcrin

kurulu~

bivimlcndigindcn, degi~ik amavlara gore farkh tflrde yapilanmalar soz konusu

ko~ullan:

olabilmektcdir. Ycniden yapJianma programlan, degi~ik oran vc bile~imlcrde olmak

ifadc etmez: yani, yctcrsizdir. Kurum vc

yoneticilcrinin yerinc getinnelcri gercken daha siki ve ag1r pcrfonnm1s

olacakt1r.
y cni yonctim anlayi~Iyla ilgili temel tcrcihlcr refonnlann amavlan etrafmda

raporlar sunma zorunlulugu hcmen her zaman yonetimc vc yoncticilcrc tanman

Uzcrc, yukanda siraladigmuz iiv amacm hepsini de iverebilmektedir. Hatta,
amavlarm bile~im ivindeki ag1rhk ve oranlan zaman ivinde degi~iklik

csncklik ve scrbestligin yanmda yerlerini ahr. Bu yiizdcn uygulamada kcndilc;inc

gostcrebihnekte: 6megin ''tasarn(f' amac1yla ba~layan bir biitve refonnu giderek

daha gliylendirilmi~ bir hcsap vcnnc yiiklimliilligli vc kamuya daha

yetki ve csneklik

tanmnu~

icra ederek, onceden
Ustlenmclcri

~cffaf

vc an lamb

yoncticilerin, yonetimlcrini mcvcut kaynaklar dahilindc

belirlenmi~

~art ko~ulmaktad1r.

sorumluluk

Amavlann bilc~iiil ivindeki agirhgi ne olursa olsun, perfonnans yonetimi

vc pcrformans olyiimb bu

sistcmini havata geyirmedc izlcnccck yoL amavlardan birinc, digerlerine oldugundan

perfommns hcdeflcrinc

Perfonnans

sozle~mclcri

•·ytinetimin ve kurumsal iJieyi.yin iyile.)·tiri/mesi" amacma yonelebilmektcdir.

ula~mada

daha yakm olacakllr. Ba~ka bir ifadeylc baskm olan ama9, sistcmi (yanL

alanda kullamlan onemli enstrlimanlardir.

pe 1forman.i· hilgi sisteminin olu.)·turulma.l·l. mali yonetim diingii/erinin perfimnansa

III.TASARRUF

uvarlanma.\·1 ve som19-vtinelimli yiinetim tekniklerinin ge/iJiirilmesi a.yamalal'lm)

Burada temel

hayata gc9irmc yontcmini etkilcyip bivimlcndircccktir.

-

itici gf1y,

kamu

hizmetlcrinin

topluma

maliyctlcrinin

Buna gore performans yonctimi tiirlcri ilc bunlann temel ozcllikleri ~oyle

azalt!lmasma; dolayisiyla, blityedc tasarruf saglamaya olan ihtiya9Ur. Blitvc
aviklanm ve kamu borvlanm klivliltme stratejileri: yonctim kadcmclcrini vc bu yolla
idari giderleri azaltma: ofislerin ortak

ycrle~imi

vc ortak hizmctlcri

payla~m1:

maliyet kurtarma (kamu hizmetinin maliyetini hizmel/en yararlananlara yiikleme).

-

siralanabilir:
•·ranetimin ve Kurumsal lyleyi.yin i.yile.ytiri/mesi" Amacmm Ag1r Basbg1
Performans Yiinetimi,

kanna~1k vc aynnl!h bir bilgi sistemi gerektirir. Temcl
2

bu meyanda kamu kunun ve

kurulu~lan

tarafindan iirctilen baz1 mal vc hizmctlcri

olarak kununsal planlara ve stratejik plan/amaya

odaklanmi~llr.

<;:Ikti ve sonw;

fiyatlandmna (kullamc1 iicret/eri), Devlet yardnnlarnu (suhvansiyonlan) kald 1rma,
blit9e katcgorileri arasmdaki kaynak aktannalannda daha 90k seyyaliyct tamma vc
odenek aktannalanna izin venne tiiriinden maliyetlcri dli~iirecek uygulamalar ilc
tahakkuk muhasebesinin benimsemnesi voluvla da kamu vonetiminde malivct
w

-

•

•

bilincinin uym1dmlmas1 tasarmfamacma doniik refom1 stratejilcrinc ornektir.
Uygulamada, bu birbirleriyle
hepsinin de,

degi~ik

ili~kili

ve birbirlerini takviye eden amavlann

doz ve onceliklerle, bir perfommns yonetiminin yat!Sinda

bulunabildigi gorlilmektedir.
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Stnttcjik planlamn Ozcllikle ABD'de 1993 tarihli 1-Iiiki.inH~tin. Pe~fom1m~st ve Son~~lnr .:~m;ast
ile perfonnans rbnctiminin en tcmcl ~tract ohlrak kabul cdtlmt~ btr enstrumandtr. StratcJt.k.
planlama bir biiim dcgil, Orgi.itlere, 1tmac;:lannm neler ol~ug~~ltlu
b_u ama_c;lara ula~nH~k.t<;t~~
nclcr ,·apmalan gercktigini belirlemede yardm1Ct ohm btr surcc;:tt.~. I-....ompnmc.hale gebr.tlmt~
stratcrik planlama rcc;:ctcleri yoktur. Yeryiizi.inde nc kadar strateJ.~k plano vars:l~ o kmiat c;:ok da
stratejik planlam:t si.ireci vard1r. Stratcjik Planlammun yararlan ~oyle smtlanabthr:
- ()rgi.itscl amac;:lar ve Onccliklcr konusunda g6ri.i~ vc oy birligi sa[?;lanwk,'

1

:e

- KHvtutk tahsisleri vc faaliyct planlmmtst is:in saglam temeller olu~tunnak,
_ c;tkttlan kontrol altmda tutabilmck is:in karsala~ormalardll kullantlmak i.izcre baz st<tndartlnr
belirlcmek,
- J..:.urum veva kurulu~un perfom1ansmt degerlendinneye yardtmct olmak.
.
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y6nelimli pcrformans b[it<;clcmcsi ilc pcrformans muhascbesini sistemc dahil etmck:

Yaldas•mlar

y6ncticilcrc kaynaklann dagitnmyla vc pcrsoncllc ilgili csnckliklcr tan•y•p. yctki

Ama<;lara nasi! ula~IIacagmm ve bunlan gcn;eklqtirmedc izlcnecek y·olun

dcvrindc bulunmak gcrckmcktcdir. Bu t!Ir bir yap1lanma i<;In pcrtcmn.ans

tayini onemlidir. Bu maksatla onceden gcli~tirilcrck bcnimsenmi~ belli politika. plan

sozlqmclcri en ctkili cnstrliman:
mekanizmalard1r. Temcl

yakla~nn

tc~vik

bi<;imi

sistemleri ise en <;ok yararlaniian

a~ag•dan

yukanya dogru vc spesit1k (yani.

vc strat"iilcrin varhg1. ama<;lara ula~maYI nispctcn kolaY!a~uracaktir.
Uygulamada ·pcrtormans yonctiminin gercktirdigi yeniliklcri hayata gc<;innek
u;m tutulan yolun dortJ[i yclpazcdcn olu~an bir di'IZicmin hcrhangi bir noktasma

ad hoc) olacakt1r.
"Hesap Venne Yiikiim/iilii!Jiiniin GtWiendirilmesi" Amacm1 One (~IIu1ran

Performans Y tinetimi. bas it ve saYdam bir bilgi sistemi yoluyla pcrtormans

tckabt:Ii edebileccgi g6zlcmlenmi~tir.

(OECD/1997, 15). Dlizlemi olu~turan

yelpazeler Yeniliklcrin:

hcsap vcrme yliklimJ[iJ[ig[i slire<;lerinc ye

Kamu kunun vc kurulu~Ianna bir [ist kurulu~ veya mcrkczi otorite

kontrol mckanizmalanna katiimasnu saglar. Ag•rhkh olarak dcnctimc odakhd1r.

tarafindan. \'ai;i yukam!an C!Ft,i!,t)'CI empozc cdilmesindcn. kurulu~ bazmda

Tqvik sistcmlcri. hcsap vennc yliklimllil[igli vc kontrollann gli<;lcnmcsindcn sonra

tasarlamp gcli~tirildigi a.)'[t{!,tdan yukanya dogru organize cdilmcsine:

glindeme gclir.

normlarla

Kamu

kapsamh.

cnstri'unanlan birliktc kucaklar bi<;imdc: yanL kapsam!t olarak elc

bilgisinin performans

sozlc~melcrine.

Hesap vcnnc y[iklimJ[iJOg[i mckanizmalan gcncl

dlizenlcndiginden. benimscnccck olan

yakla~nn

yukandan

a~ag•ya.

"'l'asarrz{f" Amacma Vurgu Yapan Performans YOnetimindc sistcmin

b[itlin[i faaliyctlcrin girdi ccphcsinc: buna paralcl olarak performans bilgi sistemi
odaklanmi~tir.

Sistcmin kulland•g• piyasa tcstlcri en

uygun c;Ozlimii dcgiL en ucuz c;Oziimli aramaya yOm::lir. "'Tasarruf· amac1. dogal

olarak, kunnn vc
yakla~nn

vcya kamu

kurumlannm

<;ogunu

vc farkh

ahnmasmdan. redricen geni.)'ieyen bi<;imde yapilandmlmasma:

sistcmli vc otoritcr olacaktir.

6gcsi de. gider vc maliyetlcrc

faaliyctlcrinin

kurulu~lara

yukandan empozc cdilcccginden. bcnimsenccek

gore, bu ama<;lara dayah olarak

gcli~tirilen

kar~Ihkh

etkilqim i<;inde olduguna

y6ntemlcrin, tckniklcrin vc

yakla~m1Iann

te~vik

sisremarik

vc

planh

bir

tutumla

hayata

gc<;irilmesindcn. oncmlicc bir biil!un!mi'm spcsifik problcmlcrin <;6z!unfl
y·cya spesitik ihtiya<;lann gidcrilmcsi bazmda ve spontan giri~in1Ier
bi<;imindc (ad hoe olarak) gcr<;ekle~tirilmcsine:
Yeni yasalara ve mcvzuata (de jure) dayandmlmasmdan. ilili durumu baz

mekanizmalannm kendi i<;lcrinde

bir dongli olu~turduklan da gor[ilmektcdir. Orncgin, sistcmc sokulan tqvikler
perfonnans1 art1rabilir: buna mukabiL artan pcrfonnans

tc~viklerin

da::-·and1rmakla ::-·ctinmc:·e~

kadar olan a<;dunlan kucaklar. Ku~kusuz altcrnatif yakla~unlar arasmdan
Y"apdacak sc<;imlerdc [iJkclcrin siyasal vc kOitOrcl ozclliklcrinin oyand•g• rol

da. bir 6l<;Lide, tamamlayiCI olmas1 vc birbirini desteklcmesi beklcnir.
Uygulamada ama<;lan dcstckleyccck

tasarlanarak

alarak mcvcut yasa ve mevzuatm tamchg1 olanaklara (de facro)

yukandan a~ag1ya vc otoritcr olacakt1r.

Ama<;lar birbirlcrini tamamladigma ve

Oncedcn

daha da

6ncmlidir.
Bu yakla~unlann her birinin kendine gore avantajlan vc dczavantajlan
bulunmaktad1r. Soz gcli~i a~ag1dan yukanya yapdanmamn. i<; dinamiklcrin harekcte
gc<;irilmesiylc ba~Iatddigmdan. kurum y·c kurulu~Iann rcforma gt:•<;lti dcstek vermcsi

artmhnasm1 gerektircbilir.

y·e uygulama ctkinliginin saglanmas1 gibi avantajlanna kar~IIII<: <;ok daha fazla
23-l
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koordinasyona ihtiya9 gostermck gibi bir dezavantaj1 vard1r. Yukandan a~ag1ya

Gelcnekscl

kumlu~lar

vc

kurum

mcvcut

yap1lanm

ku~kusuz

yapilanma yakla~mu, spesifik uygulamalara da olanak tanunakla birliktc. ozclliklc

koruymmyacaklard1r. Bunlann da yeniden yapilandmlmasma, yeni anlay1~a uygun

reform amacnun geni~ tutulmas1 durumunda ctkilidir. Bu yakla~unda. pcrformans

bi9imdc organize edilmcsinc

yonetiminin ogelcrini (omegin perfonnans olviimlinii) daha uyumlu, claim standart vc

mekanizmalar oncmli rol oynamaktad1r. <;:iinkii, piyasa tipi mckanizmalarm dcvrcyc

aym amaca donlik olarak yapilandmnak nispetcn kolayd1r. Bunlara kar~1hk

sokulmas1yla, kamu yonctiminin daha ticari vc rckabct9i bir yakla~un benimscmcsini

dezavantaj1 reformlann kunun vc kurulu~larca kabul cdilcbilirlik dcrcccsinin sumh

saglamak vc boy ieee iirctkenligi vc duyarhhg1 artmnak amavlanmaktad1r. Piyasa tipi

olu~udur.(OECD/1997, 14).

yapilandm11aya

Bu

dlizenlcmcde, piyasa

tipi

mckanizmalar: Piyasalann onemli ozelliklerinden en az birinin egemen oldugu

Refonnlann hangi Siraya gore gcrvcklqtirilmcsi gcrcktigi, pcrformans
yonctimini

ihtiya9 vard1r.

geymedcn

once

mali

yonctim

rcformlarmm

diizcnlcmclerdir. (Piyasalarm onem!i Ozellikleri: rekahet. se(:me. Jiyat!andtrma.
karar vermede ve

organizm~vonda

desantralizasyon. parasol te.yvikler). Kamu

tamamlanmasuu beklemenin mi dalm iyi olacag1: reformlara mcrkczdcn mi, yoksa

kunun vc kurulu~lannu; list yoneticilcrine, belli ko~ullarda personeli yeniden

ta~radan 1111 ba~lamanm dalm ctkili olacag1 gibi hususlarda belli bir ilkc vc· iyi

konu~landmna yetkisini tamyan yonetim anlay1~1 ilc kurumlar, kunun yoneticileri ve

uygulama omcgi yoktur. Bunlan tayinde politik tcrcih ve onccliklcr, tcmcl ihtiya9lar

pcrsoncli ivin ongoriilen kimi pcrformans-ili~kili 6diil vc tc~vikler de bu mcyandad1r.

ile sagduyu gibi faktorler etkili olacakt1r.

Digcr piyasa tipi mckanizmalar ~unlan i9erir: kullamc1 (icrctleri (hizdeki har(:!ar), i9

Kurumsal Diizenlemeler

piyasalar yaratma, i~lerin d1~an ihalesL kame sistcmi, yonctimlcr aras1 sozlc~meler,

Kimi iilkeler degi~im stratcjilcrini mcvcut kurum vc kurulu~lann oncliliigiindc

kamu-ozcl scktor ortakhgL ~irkctlqtirmc, ticarilqtinnc (hizdeki vakt{ ve diiner

yiiriitiirkcn, kimilcri ise ycnilikleri yeni kurum vc kurulu~lann gcrvckle~tirmcsini

sermaye uygu!amalan henzer mekanizma!archr).

tercih etmektcdirler. Uygulamada iilkelerin bir kiSinmda Ba~bakanhk vcya Ba~kanhk

Ycniden yapilanma yoluyla sistcmc sokulacak olan piyasa mckanizmalan ilc

gibi en tepc yonetimler: 90gunda ise Maliyc Bakanhg1 ve Blitvc makamlan

19 yonctimin (kurum veya kurulu.y yiinetiminin) cntcgrasyonu, rcfonnlardan

refonnlann lokomotifi konumundad1r. (OECD/1997, 17). Bununla birliktc digcr

bcklcnenlcri cldc ctmcdc oncmli bir

kurum ve kumlu~lar pasif suje degillerdir. Bunlara da yenidcn yapilanmada aktif

olarak pe1:fbrmans sozle.ymeleri ilc saglanmaktad1r.

olarak rol verilmek dununundad1r.
Gelcnekscl merkezi

organlann

a~amad1r.

Bu konsolidasyon uygulamada tcmel

Performans Bilgi Sistemi
reformlan

dcstcklcmemcsi

durumunda.

Performans bilgisi, bir kununun gcrek topyckiin amav vc hedcflcrinc:

ku~kusuz rcformlara onciiliik edecek yeni organlar kurmak zonmlu olacakt 1r. Bu

gercksc stratcjik amav vc hcdcflcrine ili~kin perfonnans1yla dogrudan ili~kili bulunan

yeni kurumlar 90gu kez rcfonnlann heyin taktmt rollinii ovnavacak!ir. Esascn koklii

mali vc gayri mali verilcr vc bilgiler biitiiniidlir. Performans bilgisi temcl olarak:

bir ycniden yapilanma giri~imindc eski vc ycni organlara bir arada ihtiya(: olacakt1r.

formcl

ideal olam, cski vc ycm organlann birbirlcrini takviyc cdcrck rcformlara dcstck

yoklamalan vc

vcrmcsidir.

informcl olan gcri-bcslcmclcrin ortakla~a olu~turduklan aktif bir enformasyon

izlcmc vc gozctim
ara~tmnalar

sistcmlcri,

vali~malan,

kamuoyu

ilc hizmetlcrden yararlananlann saglad1g1 9ogu zaman

havuzudur.
236
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Mali yonctimc vc politika dongiilcrinc

ili~kin

veri vc bilgilcri de ic;ercn

pcrformans bilgi sistcmi pcrformans yonetiminin temclini
performansm daha iyi

anla~!lmasnu

olu~turur.

Zira.

gec;mi~

saglamak vc gclecegin planlanmasm1 buna

dayand1rabilmek ic;in bilgi vc veri toplamaya. bunlan analiz edip yorumlaya.rak
cntcgrc ctmcyc ihtiyac; vard1r. Pcrformans bilgi sistemi birincil olarak

i~tc

bu ihtiYUCI

Faaliyet bazl1 Olc;likr (c;ah~!lan sa at. uygulama siiresi)
'i

Vcrimlilik olc;iilcri (birim maliYetlcr. 6grenci ba~ma maliYct)
\'1kt1 olc;iilcri (Ameliyat say1s1. meZlln say1s1. yablanan suc;lu sa,·1s1)
Ara Etki olc;iileri (i~ bulmu~ olan mezunlar)
Nihai Etki (Sonuc;) olc;iileri (Ustiin beccri kazandmlm1~ i~ giicii)
Scklindc

kar~1lar.

~ematize

cdilebilir.

Performans giizetimi isc: bir programm. bir siirecin 1·eya bir faaliyctin

ideal olarak performans olc;iilerinin kolay anla~ll,r: uYgun w gec;erli lmni

bcklcncn sonuc;lara gore pcrformansmm olc;i"unii 1e degcrlendiri lmesi amac11la 1en

ali,:ll'i,!fii ,·tkll. eild veya jitali.Fet/e yakmdim ili.ykili): gliVCHilir 1c k1yaslanabilir

toplanmas1

ohnas1 arzu cdilir. Soz geli~i olc;Liler bir thaliyetin sonuc;lanlll rakamlara d6kerse.

YC

analizi siirccidir.

faaliyetin perfonnans1 hakkmda bir kanl\·a Yarabilmek ic;in gcriye sadcce 6lc;Dm

Pcrformans Bilgi Sistemi:

:.

1

Performans olc;iim sistcmini,

sonucu clde edilcn 1erileri arzulanan amac;larla kar~lla 0 tmnak gerekliligi kahr.

Pcrformansa uyarlannu~ mali yOnctim dOngiilcrini.

Keza. belli bir faaliyct ya da si'lrecin sonuc;lanyla s1k1 S1k1ya baglanllh olmayan

Raporlama mckanizmalarlnl,

6\c;iilcr gi'lvenilir ve amaca uygun olmadlgmdan. bu gibi 6\c;lilere dayanarak.
baFurulmas1 gerekcn cll!zeltici cylcmlcrin ncler oldugun~ karar vermck 1e bu

' ; Pcrformans bilgilerini kullanacak mckanizmalan.

dl"lzcltici cylcmlcrin nc gibi ctkilcr yaratacagm1 gl"lvt.:nlc kcstirmck zordur.

Sonuc;-yonclimli yonctim dcstek tckniklcrini,

Pertormans1 iyilqtirmevc yonelik diizcltici eylemlcri belirlcycbilmek ic;in bir

kapsar.

programdaki tiim 6ncmli siirec;lerin ve kilit i~lemlerin sonuc;lannm 6\c;iilmesi
PERFORMANS 0L(:0M SiSTEMi

zorun\udur. Programlann her birinde genellikle c;ok tazla say1da siirec; 1·e taaJi,·et

Pcrformans bilgi sistcmini beslcycn en temcl pcrformans gozetim cnstriimalll

bulunur. Slirec; say1smm c;ok tazlas1 yonctilemcz sa~·,c\a 6\c;f1 l'e 1·erinin: c;ok az1 da

olan performans olc;iimiL bir program vcya faaliyctin girdi. c;lktl 1·e sonuc;larmm

kararlan dayandmnak bakumndan yetersiz bilgi w 1uinin clde cdilmesine yo\

kar~lla~tmnah

ac;abilecektir. Bu ncdenlc Ba~anh bir performans 6\c;iim sistemi yaratmamn

olc;iilcrinin

olarak degcrlcndirilmcsindcn

en

pcrformanslarmm

yararh

kullannn

kar~lla~tmhJJaSI

yerleri

ile bcnzcr

ba~ka

bir

ay111

birimin

i~lcri

~ey

degildir. Pcrformans
zaman

ic;erisindeki

goren birimler arasmda yapllan

olu~ur.

olc;iilcri. pcrformansm si'lrcc; yonclimli algllanmasma paralel olarak:
Girdi olc;!llcri (yatak say1s1)

Once ilgili programm ··kilit i.~· .\·fire(;:/erin(~: yani. program amaylanna ula~;:nm"sm1

I'Cya ula~mamas1111 en c;ok etkileyecek olan siirec;leri ac;1kc;a bclirlemekten gec;cr.
Pcrtormans 6lc;iilcri aylll zamanda 6rgiit yonetimine. c;ah~anlarma vc orglit

kar~lla~tlnnalard!r.

Performans olc;iim sistemi bir dizi pcrfonnans 6lc;Dslmden

SliT!.

Performans

d1~111daki ilgililere dikkatlerini odaklayacaklan hedctlcr tayin edcrek onlann. 6rglit[m

ba~ansma nasi\ katk1da bulunabileccklcrini de gostcrir. Bu bakundan pertormans

olc;iim sisteminin. orgiitiin gene\ yonetim siirecinin aynlmaz bir parc;as1 o\mas1

Siirec; olc;iilcri
2YJ
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Yani.

(politika dam~manhg1 hizmctleri gibi) 6lyUlebilir hale gelmi~tir. Daha az nmddi alan

uyu~umu

hizmctlcrin 6lvlimlindc tccriibc kazm1lmakta vc art1k bunlar da gidcrck daha kolay

'·komyucu hekimlik" i temel

6lyiilebilmektcdir. Bu tiir faaliyetleri daha maddi vc 61vfdcbilir hale getircbilmck i9in

amav cdincn bir saghk politikasma dayal1 saghk hizmctlcrinde ')•Gfak kapasilesi''

miktar. kapsam. vaklinde/ik. maliyet Dlp'ileri ile kalile iizel!ikleri gibi ikameler

6rglitiin tci\1cl amav ve strat«iilcriylc uyumsuz bir 6lvlidlir. DahasL performans

kullamlmaktadir. (OECD/1997, 18-19). Bu yolla ara~tmna hizmctlerinin. y6netim

6rglitiin temcl amaylanna

ula~may1

dbgrudan destcklemesi gerekir.

pcrformans 6lyfnn sistcmlcri. iycrdiklcri 6lyfdcrin 6rgf1t strut"jilerine alan
ve paralellikleri oranmda

ba~anli

olurlar. S6z

geli~i.

J

61vlilcrinin

~ararh

uyumlu bir biitiin

olabilmcsi kullamlan 61\'iilcrin de kcndi aralannda koordincli l'c
olu~turabilmcsiylc

birimlerinin

miimkiindlir.

Pcrformans 6lyiilerinin en temcl

i~levlcrindcn

faaliyctlerinin

performans1

61\'fdcbilir

hale

isc, geli~tirilmesi gcreken 6lyiiler de o kadar sofistike ve soyuttur.

birisi de yasama organum vc

PC!fonnans rejimi

Pcrformans 6l9iim sistcmlcri, ycnidcn yap1lanmanm tcmcl amavlanna, y6niinc
yakla~nna

diizenlcyicilik

gctirilcbilmektcdir. Dcnilcbilir ki. 6lviilccek hizmctlerin niteligi ne kadar az maddi

hatta kamuya kar~1 alan dt.)· hesap verme yiikiimhiliigiiniin hir aract olmaktlf.

vc bcnimscncn

ve

bagh olarak pcrformansm

degi~ik

uygulayan iilkelcrde kamu

kurum ve kurulu~lan

perfonnanslan 111 olvmektc kullandiklan 6lyiilcri ve 6lyfnn sistcmlerini siirekli olarak
geli~tirip iyilc~tirmckte vc amavlanna daha uygun hale gctirmcktcdirlcr. Boylccc

y6nlcrinc ag1rhk

vcrcbilir. Uygulamada 6lvlim sistcmlerinde vurgunun aglfhkli olarak:

pertormans1 olyiilcbiiCI; alanlar hem y6netim seviycleri (merkezi - yerel. .federe

<;:1ktdara (Yeni Zelanda).

federal). hem hizmctlcrin oz nitcliklcri (maddi - soyul) vc hem de ili~kin

Nihai etki ve sonuylara (Avustralya. ABO).

bulunduklan

Mali sonuvlara,

gcni~lcmektcdir.

Oretici tarafmdan bclirlcnen 6lyiilcre.

Gcncl

yonctim · fonksiyonlan

bir

dcgerlcndirmc

(hasil

yap1lacak

karma.)'tk)

olursa:

bakunlarmdan

uygulamada

ylktl-ili$kili

Hizmct kalitcsine,

olyiilcrindcn vok faaliyct-ili~kili 6lvii: nihai ctki vc sonuv-ili~kili 61viilcrden 90k da

Mli~tcri

ylktl-ili~kili

memnuniyctine (Danimarka).

olyt!lcrin kullamldigl belirtilebilir.

yap1hnaktad1r. brncgin '·tasarruf' amavh bir pcrformans y6netimindc 6lvlim
PERFORMANSA UYARLANMI~ MALi Y6NETiM D6NG0LERi

sistemi istcr istcmez mali sonuvlan degerlcndirmcyc d6niiktiir. Olviim sistcmindcki
vurguyu bclirlcycn bir
l~lgmda

ba~ka

fakt6r de pratikliktir. <;:1ktdan 6lymek. bu 6lyiilerin

performansla ilgili scbep-sonuy

ili~kilerini

kurmak. y6ncticileri ve kurumlan

sonuylardan sorumlu tutmak dalm kolay oldugu ivin vurgunun ag1rhkh olarak

gcli~i.

l'lktdara

a~m

Mali yonctim dongiilcrinin pcrformansa uyarlanmas1, pcrfonnans y6nctimi
ogclerinin mali yonctimlc btitiinlc~tirilmcsi anlamma gclir.
Mali vonctim vc pcrfonnans yonctimi (inscm kayna,!J,t yanelimi dahil) kcndi

Aynca ·vurgunun dozu da iyi

amavlanm gcrveklqtirccck aravlan, te~vik sistcmlcrini vc kurumsal diizenlcmclcri

odaklanma Yanhs f1rlin ve hizmetlcrin

ivcrirlcr. Bu yiizdcn kullandiklan bilgi. bcccri, yontcm vc cnstriimanlar ilc

·,,ktdara yapdmas1 yolu tcrcih edilcbilir.
ayarlanmahd1r. S6z

,,

vcrimli lirctimi sonucunu dogurabilir.
Uygulamada kronolojik olarak. once maddi hizmetlcr: sonra

ki~i-ili~kili

hizmetler (cgitim-6gretim. saghk gibi): en son olarak da en az maddi alan hizmctlcr
240

-' Knlitc ()zclliklcri: ramhk, dogruluk. cri~ilchilirlik, kc~inti:;iz hizmct. ri~k dcgcrlcndirmc:>i.
rlJSa\ standartJaril uygunluk. mli~tcri llll'llllllllliycti.
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olu~turduklan slirc~lcr ~ogu kcz tarkhdrr. Bununla birliktc. a~agrdaki ama~lar her

iki sistcm

i~in

uyumlula~trrma

Entcgrasyon vc

ortaklir:

Faaliyctlcrin ama~lanm bclirlcmc vc bu ama~lara ula~mak i<;in gcrckli
kaynaklan tahsis ctmc (6rncgin, girdilcrc dayah. <;Iktilara vc/vcva nihai

slircci sonunda:
Performans Y6netiminde:

Mali Yonetimdeki:
Girdilcrc odakh gclcnckscl blit<;clcr.

(,'lim 1·e SOillf(·lara odakh hiif(·e/ere,

Harcain<Jl:.Jnl odakl1 nakit csasl1

.\ /aliye!lere udakh 1alwkkuk esaslt

muhascbc sistcmlcri.

mahyef n111hasehesi sisfemlerine,

ctkilcrc dayah: tarihi artrnmcrhk 1cya stratcjik 6nccliklcndirmc).

diJnii.~Or: \·'£'

Bu Htaliyetkri icrn ctmd~ it;in gcrckli yctkilerin tiirOnli belirlcmc (Ornegin

Klasik mali dcnctiminin (uygunluk

J)eJ.fi>rmans tlenefimleri reprogram

mcrkczi. adcmi mcrkczi: akdi. yasal).

dcnctiminin) !<I ill stra.

de.(i,erlemlirmeleri orfaya (:!lmr, gitlerek
linem kazamr.

Faaliyctlcrin gcrcgi gibi icra cdilip cdilmcdigini bilcbilmck i<;in ihti1a<;
duyulan bilgilcri bclirlcmc (s6z gcli~i 6l~(im. bilgi akr~I 1·c raporlama
ihti:·a<;lan. g6zetim).
Pcrformans i~in 6dlil vc yaptrnmlar sistcmi geli~lirme (6rnek: hcsap 1wme
ylihnnlli!Ugii
Program

YC

~er~e1·csi. tc~vik

sistcmi). (Pollitt, II).

~rkrp.

bir

1·onctim arncr halinc gclir. Boyle olunca bOtc;clcmc aym zamanda. uygulama

\'C

Bu

birincil 6nccligi makro scviycdc mali disiplini saglamaya tanryan mali y6nctimi bu
amacrnda dcstckler. Yani. isratl onlcmck surctivlc mali disiplinin saglanmasrna
katkrda bulunur. Hcsap vcrmc yiiklimliilligiinl'm gii<;lcndirilmesi ile bu vlikCnnliilligii

biit~eleme

basil bir harcama arncr olmaktan

·
.. · SIS
· tem Icny
· Ic d'c k"r·orlrklr
olar·ok
Bu .'·(izdcn
dcgcrlcndrrmc
gr·111· yonctrm
" ,
" ctkilc<ir.
,
biit~clcmc gcni~lcycrck

ya daha gene! bir · y6nctim sistcminin 1c1a
olu~an

biit~clcmc.

bir mali y6nctimin kilit bir ogcsi durumuna

gclir.(OECD/1997, 21 ).
Mali y6nctim sistcmi:
sl'rrcc;lcrin

i~lctilmcsi:

bOt~cnin

ogclcrinclcn

olu~ur.

yaprmr 1c tatbiki i<;in tasarlanan sistcm 1c

mali kararlann. mali pozisyonlardaki clcgi$ikliklcrin

dcgcrlcrdcki harckctlcr ilc mali

gen.:gi gibi ifa edcbilmcnin ara<;lan olan muhascbe sistt.:mi \ e denctim tOnksiyonunun

i~lcmlcrin

\C

mali

knydr: bunlann her y6niiniin dcnctlcnmcsi

B6ylccc c;ok gcncl olarnk 6gclcri:

.
Biitceleme• f Muhasebe f Denetun

isc hem mali 1·6nctimin 1c' hem de JJcrformans v6nctiminin 6ncclikli
•

birliktc

muhasebc 1c dcnctimclcn

hizmetlerin pcrformansm1 artmnay1 .:una<;layan performans

y6nctimi. kaynaklann ba~anh programlarda yogunla~masmJ te~\·ik etmek suretiylc.

eoclistirilmcsi
'l;

d6n(i~Omlc

-

olan nclcnckscl mali 16nctim d6nglisli. kcndisini de kucaklayan 1c:

"'

ama~lan arasmdadrr. Bu tcspitlcrin I~rgmda. iyi i~lcyen bir kaynak yiinctimi sistcmi

HaZII·hk ve Planlama f Karar Alma f Uygulama f izleme ve Kontrol f

i~crisindc mali y6netim ilc pcrtonnans 1·6nctiminin birbirini tamamJa,·rcr vc kar~Iirkh

dcstcklcyici olan bazr ortak slirc<;lcri kullanarak bir arada gcli~cbilcccklcri ilcri

Degerlendirme ve Geri Besleme
s(irc<;lcrindcn

sl'lriHebilir. (lh~nunla hirlikte. gl.'l'l,;'Ckte. mu/i yiinetim ve pc1:tiu·nwns ylinctimi
sistem/cri hirhirinden ha{tlmstz gdi.~·mu e,iJ,ilimindedir.)

.

olu~an

politika

\'C

y6nctim d6ng0si'r i<;crismc

ycrlc~iktir.

Pcrtonnans 16nctiminin tcmcl siirc<;lcri de:
Hedef Koyma f Sonuclan C>lcme f izleme ve Raporlama ·drr.
1

I~urada "biit~eleme" kananu, hi.it<;enin yap!lma~l kadar blit~~cnin t~~·I;rtllann_la~Jlll d:_~ i~c~·cL:el~

bi<;imdc

:mla~almahd1r.

HC)r\ccc

"biit~eleme", a~·n1

~atu1alm:Uan: alacaklann t:~h~ilini
2-12

\'C

zamand:t, (~\Jzgdnn1) nak1t aki~ yu_netunnu.
cmlak ~-()nctimi ilc ri~k yiJnctimi glhi alt ~i~tcmlcn de
2-13
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Pcrtormans yonetimindc biityeleme tcrimi.· fiili pcrformans1 kaynak dagJtJmJ
ilc

ili~kilendinnck

anlamma gclir.

gerekliliklcri ile performans1

BUtyclemeyi

iyile~tirmeyi

gcrcklilikleri kimi hallcrdc birbiriylc

karma~Jk

hale gctircccktir. Soz

9a!J~acakt1r.

gcli~i

sUrccin

Bu da politik ilgi vc kaynak

kan~1k

olan bUtyclcme siirceini daha

bUI9C odcncklcrinin ylktl (vcrimlilik)

ili~kilcndirilmesindc

fazlaca bir sorun

dogrudan ctkinlik olyiileriylc

ili~kilendirilmcsi

olyiileriyle

siyasal

ya~anmasa

da: bc1t9e odcncklcrinin

Ozcl sckt6rdc standart bir uygulama olan tahakkuk muhasebesi kavrmm,
gclir vc gidcrlerin tahsil vc odcnmc zamanlarmda dcgil. vukua gcldiklcri doncmlcrdc
anlayJ~ta

kaydcdilip raporlanmasnu gcrcktirir. Bu

gizli olan ozclliklerdcn birisi.

yatmm mallannm amortismam vc ycnidcn dcgcrlcmcsi ilc alaeak vc bor9larm
muhasebe sistcmincc tanmmas1 ve kabuliidiir.
Hcsap vcnnc yiikiimlliliigii noktasmdan bakJldJgmda, tahakkuk muhascbcsi,

halindc ortaya iki teknik sorun

kaynak kullanunmm gcr9ck maliyctinin hcsabm1 vcrmcdc hliki:unct i9in son derccc

91kmaktadJr:
i:' Birincisi, bir 90k programm nihai ctkilerinin. bir bUtyc y1lmdan daha uzun

ikincisi ise,

nihai ctki vc sonu9lann

yararh bir cnstrlimandJr.' iyi bir maliyct muhascbcsi sistcmiylc dcstcklcnirsc. kurum
vc

bir zaman dilimi sonunda goriilebilccegidir.
programlarca k1smen

cdilebilcccgi, yani. nihai ctkilcri tayindc, yoncticilerin kontrolii
ba~ka

gcrcklidir.

one 91karan yonctim siire9lerinin

dagJtJmJ ncdenleriylc zatcn olduk9a hassas vc
da

sarmalayan

pcrfonnansm ol9iimii i9in, hem de olyiim sonuylannm bUtvc sUrecindc kullanum i9in

kurulu~lardaki

taaliyetlcrin maliyctleri hakkmda nakit csash muhasebcyc gore

tqyin

daha giivcnilir, daha cksiksiz ve daha dogru bilgi iirctcbilir: boylccc pcrformans

d1~mda

raporlamasmda ve karar venne slirevlcrinde ihtiya9 duyulan bilgiyi saglayabilir.
Tam tahakkuk muhascbesi mali yonctime, hem

bclirlcyici dcgi~kcnlcrin de bulundugu hususudur.

~imdiki

sistcmin yapabildigindcn

Bu bakundan kayimklan tamamen nihai ctkilerin olyUm sonu9lanna baglamak

daha kapsamh mali tablolar sunabilir: hem sermaye mallanm muhasebc sistcminin

az ya da 90k haks1zhk dogurabilcccktir. Bu tiir sorunlan hafiflctcbilmek i9in kimi

kontrolli altum sokmak surctiyle onlann muhafazasma yardunc1 olur vc hem de

iilkclcr (isvcy, irlanda) 90k yllh biityelcmc tckniklcrini: kimi iilkclcr de orta vade

sermayc mallannm bakum/yenilcnmesi gibi konulardaki zor kararlarla

(genclliklc 3 yJlhk) biit9c tahminlemc (planlamasJ) tckniklcrini

gcli~tircrek

kar~J kar~1ya

kalan yoncticilcrc daha nitelikli, yol gosterici ve daha kalitcli bilgi saglar.

uygulamaya koymu~lard1r. Odcneklerin crtcsi y1la aktanhnas1 vcya gclccck y1ldan

Tahakkuk muhascbcsinc gore haz1rlanan mali tablolar (ki hun/arm hem yil

odUny odcnck alma tckniklcri de uygulama s1rasmda kaynaklann fiili performansla

sonu mali raporlcmm ve hem de slireklilik hazmda haztrlanan mali rapor/cm

uyumlula~tmhnasJ

i9ermesi gerekir.)

baglanunda ihtiya9 duyulan esnekliklcri, k1smen de olsa,

kurulu~

perfonnansmm daha elkin bir ~ekildc irdelenmcsini

saglayabilmcktcdir. Omcgin, Avustralya vc ingiltcre'dc 90k yllh ''cari masraf'

kolayla~tmnah:

biitycleri. Kanada 'da isc ':faaliyet biil(:esi" uygulanmaktad1r. Bu bUt9c rcjimlcrindc

konu~landmhnas1

gclccek mali ylla odenek aktarma vc/veya gelecek y1l biityelerinden cari gidcrlcrin

saglamalrd1r. Esasen

belli bir yiizdesine kadar odiin9 alma ozellikleri vard1r.

maliyetlcrinin, hizmct programlannm

Tahakkuk csash biit9e yapmada gerekli bir adun da harcamalardan 90k
maliyctler iizcrinde odaklanan bir muhasebe sistemi

gcli~tirmektir.

Zira muhascbc

sisteminin ylklllann maliyetleri hakkmda Uretecegi tam ve dogru bilgi, hem
244

kaynaklann vcrimli kullanum, yonctimin tam maliycti, varhklann
ve elkin yonetimi gibi meselelerin sorgulanmasma olanak

ili~kilcndirilcbilmcsi

geli~kin

dcgi~ik

seviycleriylc ctkili bir

~ekilde

halindc miimkiln olabihncktcdir. Tahakkuk muhascbcsiyle. bu

tiir maliyetlcrin kabulii ve
maliyctini

bir varhk yonetimi, varhklann tiiketim ve kullamm

ili~kilendirihncsi

belirlemede bize yardm1c1

progrm11 yrktllanm elde etmcnin tam

olur.
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Omegin,

tahakkuk

muhascbesi
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nmortisman hesnb1· yoluyla nmortismana tabi bir 1·nr!Jgm hizmet potansiyelinin

bu nitelikleri

tlikenmesini kabul eder.

degerlcndirme ile karar verme siircylcrinin dogru

Tahakkuk Muhnsebesi Avustralya.

inniltere

ta~Jy-abilmcsi

i~leme,

6lyiilcrin se9imi. veri toplama ve

olu~turulmasJ

ve

analiz vc
i~ler

haldc

Yeni Zelanda kamu

bulundurulmasiyla mflmkiindiir. Aksi Imide. ahnacnk dflzeltici 6nlemlerin istencn

y6netimlerince degcrli bir y6netim arnc1 olarak g6riilmektedir. Ornegin Yeni

sonuylan vermcsi olanaksizdir. Oyleysc, performans bilgi sistcmini olu~turan 6gc vc

Zelanda 'da program ve taaliyetlerin

sOrcylerin siirckli olarak izlenmcsi, incelcmncsi ve dcgerlendirilmesi gcrckmcktedir.

I'C

"

tam

maliyetlerini g6steren

muhnsebcsi. bflt<;clemedc oldugu kadar. kaynak y6nctiminde
kullam!Jr. Bu iilke. biitl'n1 bakan!Jk \'e bagii
tahakkuk

biitc;elcmesi

kurulu~larda

yerle~tirmi~tir.

sistemini

kurulu~lanmn

Muhasebesinden. kamu kurum ve
davranmabnni snglamnk nmaciyln

geli~tirilen

I'C

tahakkuk

mali raporlamada da

tahnkkuk muhnsebesini ve

Yeni

Zclancb ·cb T nhakkuk

nakit 1·6netiminde dnha sorumlu

faiz hesaplan uygulamas1 ile sabit

k1ymet yatirimlan ic;in tasnrlnnnn bon; 1·erme (ikrnz) modeli uygulamasmda da

Bu nedcnlc perfonnans y6nctiminde, biityelcmc vc muhascbcdeki tOm

degi~ikliklcri

kucaklayan denetim 6ncmli bir 6gedir. Bu konuda hem i<; denetimc vc hem de

d1~

denetim fonksiyonuna 6ncmli rol vc g6rcvler dii~cr. Ozclliklc bagimsiz d1~ dcnetim
kurum vc

kurulu~lann

(irettigi pcrformans bilgilcrine glivenilirlik vc inamhrhk

kaznndlflnak surctiyle ba$ta parlamcnto vc kamu oyu olmak lizcre bu bilgilerin Him
kullamciian i9in 6ncmli bir fonksiyon icra cder.

yoncl imli

Nc var ki. yahuzca pcrformans bilgilcrinin dcnctimi yctcrli degildir.

rcformlann 6nemli bir pan;as1m olu~turur. isve<; kamu kurulu~lnn tahakkuk

Pcrformansm maddi (hedef koyma. pe!:/f.Jrmcms a/r;me ve per.fhrmans rapor/amas1

muhnsebesini. nmliyetleri olc;mck ve rnporlamak i<;in kullamrlnr. Fransa performans

zincirinin de) denctimi gcrcklidir. Hatta, 1·eni yonetim

ynrarlanilmaktach r.

bilgilerini dahn
bilgilerini

Finlandiya' da

kar~Iia~tirilabilir

iyile~tirmeye

ABD'de

tnhnkkuk

kilnmnm

~art

muhasebesi

sonw;

oldugunu l'e bunun i<;in maliyet

ilavc

ihtiync; bulundugunu kabul etmcktedir.

yerlc~tirilmeye

organizasyonuiL amac;bnnn

<;ali~Iian

ula~mak

Yone/sel

y6netimi

Moliyel

Muhosehesi.

bir

olu~turma

olarak.

anlay•~ma

uyarak performans

c;abasma gircn bir 90k iilkc, kurumsal denctim uygulamalanna

politika

ve

biit9e

d6ngiileriyle

ili~kilendirilcbilcn

program

degerlendirme ve inceleme y6ntcmlcri geli~tirmcktcdir. (OECD/1997, 22).
Yeni yonctim

ic;in ka,·naklarmi nasil kullandigi: nasi!

anlay•~•yla

birlikte y6nctim ortam1 dalm

9apra~1k

vc

karma~Ik

bulamkla~malar,

muhataza ve koutrol ettigi ve nnsil hesap verdigi hususlanyla ilgilenen dahili ve

hale geldikc;c, hcsap vcnnc yiiklunliiliiglinlin gclcnckscl nctligindc

harici gruplara (stakeholders) tayda!J olacak maliyet bilgilerinin toplanmas1.

boyutlannda da

6lc;iilmcsi. analiz edilmcsi. yorumlanmasi ve raporlanmasi siirecidir. ingilterc ise.

6ncmi daha da artmi~lir. Ornegin. kamu-6zcl sckt6r ortakhklan, 6zcllc~tirme sonras1

K<(I'IWk Mulwsehesi sistemiyle Yalmzcn yii!Jk biH<;e

i~lemlerinin

kaydm1 degiL aym

zamanda devlet patrimm·amnm hesab1111 da tutmay1: kamu kurum ve

kurulu~lanmn

degi~ikliklcr olmu~.

dcvlctin diizcnlcyicilik rolii. piyasa mckanizmalanmn kamu y6nctiminc ithali gibi
yeni

olu~um

ve

gcli~mclcr.

gcli~imler,

hcsap vcrmc yiikiimliiliiglinc de yeni boyutlar

kaynak kullannnlanm izlcmeyi ve biitc;elerlc kaynaklar arasmda organik bag

Bu

olu~turmay1

alan dcnetimin de i9crik, bi9im

da amaylamaktadir. (Goren, II).

Performans y6nctiminin sag!Jkh bir

~ekildc i~lcmesi.

dayandi!);I pcrformans

boylecc elkin hcsnp vcnnc yiikiimliiliiglinlin

sonucunu

katmi~lir.

hcsap vcnnc yiikiimliiliiglinli ifa cdcbilmcnin 6ncmli bir cnstrlimam

dogurmu~tur.

anlay•~

vc uygulama bakunlanndan

degi~mcsi

Bu yiizdcn 6zelliklc pcrfonnansm bagm1S1z denctimi gidcrek

bilgilcrinin dogn1. giivcnilir. yctcrli , uygun vc gec;crli olmasma baglidir. Bilgilerin

6ncm kazanmakta: · dcnctim sonu<;lanntn kamuoyuna aytklanmast da giin be giin

2~6
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yaygmla~maktad1r. Yeni yiinetim mekanizmalan arasmda yogun kullannn alam

0 Risk Degerlendirmesi,

bulan performans siizle~melerinin yiinetimi, risk yiinetimi, performans bilgi

.

Performansa

yakla~nn tarz1 da performans denetimlerine, kamuoyunun giizlinde, uygunluk

vasfi

anlat1Ianlardan da

uyarlamm~

anla~Ilacagi

Bugiin i9in uygulanmakta olan degi~ik perfonnans denetimi· tiirleri ~iiyle
siralanabilir:
0 Verimlilik (Efficiency) Denetimi,

i9erisine

iizere, performans yiinetimi siire9leri ile mali yiinetim
ve bunun gene! politikalkarar dongiisii

90k zor ve zahmetli bir

i~tir.

~eyden

Her

once zihniyet

gerektinnektedir.

OECD iiyesi iilkeler arasmda, performans yiinetimini destekleyecek mali

5

0 Etkinlik (Effectiveness) Denetimi,

yerle~tirilmesi

degi~ikligi

mali yiinetim diingiileri baglammda buraya kadar

uyumlula~tmlmasi

slire9lerinin birbirine

kazandmm~l!r.

. 9

0 Gene! Yiinetim Incelemes1.

sistemleri denetimin i9erigini zenginle~tinni~tir. Bu konulara giisterilen hassas

denetimlerinin sal1ip oldugundan daha fazla yo! giisterieilik iizelligi ve itiei gii9 olma

8

yiinetim enstriimanlan

geli~tirilirken ~u degi~im

kahplarmdan birine uynldugu rapor

6

0 Performans Yiinetimi Kapasite Denetimi,

edilmektedir:
7

o

0 Performans Bilgisinin Denetimi,

Blit9eleme, muhasebe ve denetim ayn ayn
ili~kilendirilmemektedir;

0 En i yi Uygulama incelemesi,

0

geli~tirilmekte

veya a91k a91k

veya

Muhasebe sistemi biit9e ve denetim sistemi i9in bir mihver olarak
kullan!lmaktadir; veyalmt

0

Biit9eleme,

muhasebe

geli~tirilmektedir.
5

<;:1klllann degerlendirildigi denetim.

ve

denetim

iigeleri

e~

zamanh

olarak

(OECD/1997, 22).

Perfonnans yiinetiminin siire9leriyle mali yiinetimin temel iigelerini bir

Bu denetim tiitiiride, program seviyelerinde pknlarla nihai etkiler arasmdaki ili~ki denetime
konu olur. Daha spesifik olarak bu denetim tiirii iic;lii bir sonuca ula~maya c;alt~tr:
6

Nihai etkilerin degeri hakkmda gers;ek bir kanaat (hedef bir kitlenin ekonomik statiisii, saghk
durumu gibi),
(Yiiriirliige konulan program amas;lanm veya taban jartlar) gibi bir standartla
kaqtla~nnldtgxnda nihai etki degerlerinin ne oldugu hakkmda gOrii~.

Program etkinliginin yorumu ve top yekUn degerlendirme hakkmda bir kanaat.
iki tiir program etkinlik denetiminden s6z edilebilir. Birincisi program degeriendirmesine
dayalt denetimdir. Bu uygulamada program degerlendirmesi programm uygulanmasmdan
sorumlu idarece bizzat yapd.tr. Merkezi denetim Orgiitiini.in roli.i degerlendirmeyi
degerlendirmek ve bu baglamda program etkinligi hakkmda sonus;lara \•armakllr.

ikinci tiir prOgram etkinlik denetimi, hizmet performanstnm bir degerlendirmesidir. Burnda
degeriendirilen ~ey hizmetlerin kalitesi ve maliyeti olarak nitelendirilebilir. Bu durumda
program amac;lan, fiilen, nihai etki a~amasma ili~kin olarak degil, c;tkt1 a~amastyla baglannlt
olarak belirlenir ve ele almtr.
7

Performans yOnetimi si.irec;lerinin degerlendirildigi denetim.
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matrikse

yerle~tirirsek,

her iki yiinetimin entegrasyonundaki, yani mali' yiirtetim

diingiilerinin performansa uyarlanmasmdaki ara yiizleri (ortak simrlan) elde ederiz.

Program etkinligi denetimlerinin aksine, amac; bir programmnastl ifa edildigi hakkt~~a bi_r .
sonuca ula~mak degildir. Ana niyet, mevcut bir progrrumn gelecekte ak~amaya aday y~nlenm
kesin olarak belirlemek ve politikactlarla yOneticileri uyarmaknr. Denebm org~m1~ b_t,:.
programm etkin olmad1gxm gOstennesi gerekmez.vTers~~e, ?~rbo~~la~n. ve venmstzlt~n
programm aym c;izgide si.irdiiriilmesinden dogacagmt yonet1c1 ve gozenctlere nedenlenyle
8

birlikte bildim1ek durumundadu.

,

Risk degerlendirmeleri, program degerlendirmelerinin tersine, idari ve
inceler.
9

i~letimsel

siir:ec;leri

Performans yonetim kapasitesi degerlendirmesiyle ilgili olabilir. Ancak amaCl daba geneldir..

Bununla birlikte, ceyabt aranan sorular daha dar olabiltr: btr orgamzasyonun ~a~.~ .
programlann 1 verimsiz olarak v~/veya etkin oln;tayan bir ~ekilde y6netmedek1 surgtt
iktidarstzhgx apklayan nedenlenn ara~nnlmast gtbt.
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Bu ara yOzlcr entcgrasyon ivin dikkatlcrimizi iizcrlcrindc
6ncmli alanlan

i~arct

yogunla~tlrlllai111Z

gcrckcn

etmektcdir.

tonksiyonundan gcncldc rcformlan. 6zcldc de cntcgrasyonu gcrc;cklqtirmcdc itici bir
gl!c; olarak yararlamlabilir.(Pollitt, 21-22).
Mali

yonctimin

pcrfonnans

S[Jrcc;lcriylc

uyumlula~tmlmasuun

kimi

ortamlarda daha kolay. kimilcrindc isc c;ok daha zor oldugunu bclirtcrek bu bahsi
PERFORMANS

bitircccgiz. A~ag1daki tablo bu durumlar hakkmda 6zet bilgi sunmaktad1r:

M

Tablo II: Enteorasyonun

Hcdcf Koyma

~u lw~ulhtrtla

-

Burada baz1 ara yiizlerdeki (ortak s1mrlardaki) cntcgrasyonun hayati 6ncm
ta~Jd1gma.

6teki ara yOzlerin cntegrasyonunun 90gu kez bu 6ncmli ara yOzlcrin

entegrasyonuna bagh olduguna

i~aret

23)
I
6 nem r1 o -· "·en en. (P 0 Irtt
'
eg1~

entcgmsvon d<tha l;;.ohn·dtr:
Stmtcjik hcdc!/;ulwt; koymm1111 bynak
tahsisiylc ili~kilcndirildigi.

·roplui· hntyclerin rcya yikli bazh
hiilyclcrin uygui<JndJgl,
'["mn

maliyctlcndinuc 'csu:->Jna dayalt
mulwschcsinin uygulandigi,

l~utli~·d

-

entcgrusvon llah~ zordur:
Tarihi urtmmcthgm bynak
plunlmnasi \'C kaynak tahsisinin
tcincliili olu~tun.lugu,

-

1\ynntil!" ~ \'eya gin.li hazh hiHyckrin
uyguhmLhg1,

-

1ksap Ycrcn kurum Yc kumlu~l:mn
ilg.ili program \'l! Jlmliyetkri yCJriHcn
hirimlcri ilc pcrl(mnanst <ilt;tUctl
hirimlcrinin bin.: bir uym ohnmhg1.

§u

l.:o~ullarda

-

[>rogrmnlann bir dLd maddi vc (ilyOlchilir
OrliJ; w hizmctkri iycrdigi.

-

J·:nh::grusymw. progra1n <inccliklcrinin
y()nt:timi \'C Ji.wlh'd Yiinctimi

-

Progntmlur!tl, stmldardize
gayri mw.ldi vc likri
hizmctlcri it;crdif!i.

~cvin:krinde
giri~il(iigi.
.
'

edilmcklc yctinileccktir. Soz gcli~i:

cdihncmi~,

(A). Performans heddlcrinin bOtve kaynaklan dikkatc almarak konulmasJ:

-

Program ctkilcrinin, lirl'Lll \'!.! hizmctkrin
sum7mundan hcmcn sonra g<irCLlchilUigi,

-

Progmm ctkilcrinin ancak uzun
vadcdc kcndini giisterdigi,

(C).

-

Sonuylantl progrmnlarla ynksck hir
gi'I\'C::ni lirl iklc i li~kilcndirikhi ldigi.

-

Etkiler g.llrlilsc bile. hm1\ann
program Ia dogrudan ili~kilcrinitl
~iiphcli hulundugu.

Pcrformans 6lviimii sonuvlannm mtin olarak bOtvc yapumnda

kullandmast: yani, kaynaklarm gcymi~ pcrformansa gOre dag1trmmm saglanmas1:
(H). Performans 6lvOm0nc csas alman hizmctlcrlc. muhascbc sistcminin.
hakkmda veri

olu~turdugu

katcgorilcr arasmda paralcllik kurulmas1 (Muhasehe

sisteminin peJ:fimnans Olp'imii hakkmda veri iiretir hale getirilmesi):
ara yiizlcri hayati 6nemdedir. Buna

kar~ll1k.

J ara yt1zO yani. Hedef koyma

I Performans Denetimi, (konulan hedeflerin denetimi)

ba~ka

ara yiizlcrin hayata

gevirilmcsinden sonra gOndemc gclir vc daha gene! olan vc tiim siircvlcri kucaklayan
bir entcgrasyon iverisindc yararh bir

i~lcv

olarak hizmct g6rcbilir. Yani. daha gene!

bir cntcgrasyon iyerisindc ycr alacak olan bagm1stz bir perfhrmans denetimi sistemi.
mali

yonetim

ve

perfonnans

yonctimi

sistemlerinin

saghkh

bir

~ckildc

biitiinlc~tirilmesinin de 6nemli bir garantisini olu~turabilir. Ozctlc. bag1ms1z dcnctim
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ltl Toplu Biit~eler: Bir prot,rnunla ilgili hiitiin cari harca_mcJlar i~in tck kcilcmdc, komolidc
cdilmi*. t(Jph 1 (Jdcnck \'Crcn !Jtit~clcrdir. Bunlann ~-bncnmc ~okulma~t \'C hu durumun
r()nct~·cl e~nckliktcki artt~lnrla aynt zatnHna dcnk dii~me~i. bi.it<;e rcfonnlar~ baktmtm_IH~l ~on .
~\erccc ()ncmli bir gcli~mc olnrak dq};crlcndirilmcktcdir. l~u hiit~clc_rin bct~I111~Cnmc~tnu1 mnl~
r(inctimlc pcrfclrman~ r()nctimlcrinin cntcgrasyonundaki en i)ncm!t cngc!t ortadan kaldtracag1
ilcri sliri.ilmcktcdir. (~c~·<;cktcn de topltt hi.it~·clcrc gc<;i~. pcrformansa daya!t hc~ap rcrmc
~·iikiimliili.i!!;ii rcjiminc doP;ru 6ncmli bir hamlcdir.

:\rnntth bi.it<;clcr: (11;/i A.lielll /Jiil{elm) Odcneklcrin maa~lar. ~'ollukhu·. ~i.i~ctim malzc111clcri
n·ihi ·arnntdt kalcm\cr itiharirlc aynldtgt hiit<;clcrdir. l :zman olma~·anlar t<;tn c~-a~ama o~·g:\111
ij,·clc;·i dahil) kullanum kola.ydtr ,.c mikro ~c,·iyedcki kont~·ol~i l~c~la~·ln~ttnr. l~ununln lHrlt_~~c .·
a~·mw1 1 !Jiit<;c formatlann 1n. girdi Odcncklcrinc un?,unluk tic ilwh btl!2,1lcr hm?<;· anlat~_llt tutdckt
p.crformans hilgilcriylc cntcgrc olma~t ~ok zordur. :\ynntt!t hi.it<;clcr <;~1k dcnnlcrc ko~- ~ainu~
,·c hatra r;Jsal bir gcrcklilik o];Jrak 6ngbriilmii~ o\abilir. Bu bakundan. t~tcmc de. bu but<;c
"istcmini.
dcOl~tin;lck
kolar. o\marabilir.
. .
h)
.
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RAPORLAMA MEKANiZMALARI

program perfonnans bildirimieri vb) arasmda kumlacak oian siki ve tutarh ili~kiier,

Hem d1~ hesap verme yiikiimliiliigu siirecinin bir par9as1 oiarak ve hem de i9

sistemin iyi i~iemesi ve raporlann daha gi'Ivenilir olmas1 sonucunu dogllfaCaktir.

ileti~im ve biigi aki~ sisteminin geregi oiarak kumm ve kumiu~iar, performansiarma

Kanm yonetimlerinde ~effafligi saglamak art1k Demokrasinin vazge9iiemez

ili~kin biigiieri sistematik oiarak raporlamahdiriar. Performans raporian, ozellikie de

bir ogesi oiarak aigdamnaya ba~Iarmu~t1r. Hesap verme yi'Ikiimliiliigiiniin yerine

biitveierle

getiriimesiyie ilgili her tiirlii rapor ve bilginin kamuoyuna avikimrmasi, ~effafligi

ili~kilendim1enin, yani kaynaklarm perfonnans hedeflerini eide etmedeki ba~anya

sagiama bagiammda giderek mtin bir uygulamaya donii~mii~tiir. Bu baknndan

gore dagitilabilmesini sagiamanm etkin birer aracidir. Kullamm aianlan giderek ·

performans raporlan ve iigili biit9e beigeieri bir <;:ok iilkede parlamentolara

geni~Jeyen perfonnans raporian yoluyla, karar verici dummundaki politikaCIIarla

sunuhnakia birlikte, aynca haika da bir ~ekilde arz edilmektedir.

ydhk

raporlar

ve

biit~e

bildirimleri,

perfonnans

bilgilerini

yoneticilerin ve kamu oyunun dikkatlerini, kaynak tahsislerini fiili perfonnansla
ili~kilendinneye 9ekinek miimkiin olabilir. Soz geli~i, Yeni Zelanda' da 91 ktilar

PERFORMANS BjLGiLERiNi KULLANACAK MEKANiZMALARIN

bazmda her kummun performans bekientileriyle mali perfonnanslan, bllt9e

OLU~TURULMASI

taleplerinin yan1 Sira Parlamentoya aynca sunulan kummsai raporlarda gosterilmek

Olviilen perfommnsm kar~Iia~tmlmasi ve neticelerin degeriendirihnesi yoluyia

suretiyle; bir taraftan biit9e talepleri gerekvelendirilirken, bir taraftan da

yaratdan per{ormans bilgilerinin vonetim siireclerine sokulmasz, perfonnans

parlamentonun kamu kaynakianm performansa gore dag1tmasma yard1mc1

yonetiminde ve perfonnm1sm artmlmasmda hayati onem taw. Perfonnans biigiicri

olunmaktad1r.

ingiltere' de performans raporlanna daha 90k hesap

venne

performans biitvelemesini, perfonnansa dayah odemeleri, mali ve idari esneklikieri

yiikiimliiliigiinii ifa etmenin bir arac1 gozi'Iyle bakilmaktad1r. Ger9ekten de burada

dogmdan etkiiemektedir.

kamu kumm ve kumlu~Jan ii9er ayhk raporiarla bakana kar~I, yiihk raporlarla da

Performans

Parian1entoya kar~I olan hesap venne yiikiimliiliiklerini yerine getirirler. isve~'teki

Performans biit9elemesi, programiar ve faaliyetler etrafmda organize edilmi~

ii9 yilhk performans biit9eieme siireci, nelerin ba~aniabildigini ve nereierde

ve ol<;:iilebilir perfonnans hedefleriyle ili~kilendirihni~ bir biit<;:eieme siirecidir.

performansm daha da iyile~tirilebilecegini gosteren yilhk raporlann hazirimmmsm 1

Performans biit<;:eiemesinde biit<;:enin birincil ilgi odag1 <;:Iktilann miktarian ile

gerektirmi~tir.

maliyetleridir. Program ili~kili diger biit9e ~ekilierinde oidugu gibi, performans

Performans raporian ba~aniara ve ba~ans1zhklara dengeli bir ~ckildc
yakla~m1,

samimi dokiimanlar olmahd1r. Parlamento ve kamu oyu, kurum vc

Biit~elemesi

biit<;:esinde de kaynaklar aynntih kalemierden ziyade alt programiara ve gorev
gmplanna topiu oiarak tahsis ediiir. (Toplu bii19eler).

kumlu~Jann ba~anlan hakkmda dogm, giivenilir, uygun ve yeterli bilgiyi ancak

Tek yiih biit<;:eieri, hem etkili harcama yonetimine engel, hem de kaynakian

perfommns raporian yoluyla edinebilirler. Aynca, )'lihk raporlaria, perfonnans

ekonomize etmede veya harcamaiarda sonu<;:iara odakiamna konusunda kisitlayiCI

yonetiminin diger enstriimanlan (kummsai planlar, stratejik planlar, i~ programlan,

bulan kimi iilkeler <;:ok yilh biit<;:e uygulamaiarnu ba~Iatmi~iar veya yiihk biit<;:e
uygulamalan siirecine <;:ok yiih perspektif kazand1rabiimek i<;:in orta vade (omegin 3
yiiiik) biit<;:e taluninieri gibi teknikier geli~tinni~ierdir. <;:ok yiih (orta vade) biit9e
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tahminlcri (planlamalan) yoluyla biitc;e kaynaklanmn gerc;ekc;i dag!lmuna zemin

ya cta kurumsal performans hedctlerini clde ctmeyi

haz1rlanmasJ vc boylecc toplam harcamalar iizcrindcki kontrollann giic;lcndirilmcsi

gelirclcn pay vermek. ek fan imkanlan ynratmnk.

amac;lanmaktadJr. Orncgin, irlanda'da 2000-200 I biitc;c y!l1

yiiksclmc f1rsatlan tannnak vb $Ckillerde

itibariyle her

i~ler.

ba~aranlara
i~

mali 6dC!Iler 1wmck.

dcvnml!IJgJ saglamnk.

i~te

Mali yiikii fazla oldugundan kimi

bakanhgm, hem cari harcanmlaruu vc hem de yatmm harcamalanm kapsayan bir

i.ilkclcrc~ gcrcgi gibi uygulanamnmnktnd1r. Pcrfonnnnsa dnynh Odcmclcr. gcn;ck

toplt1 b,iitc;csi olmas1 planlanmJ~tJr. Bu gcli~mcnin orta vadede. genelde biit<;e

performansla bagmm dogrudan kurulamamas1 halindc bckleneni veremczler. Bu

6nccliklcrinin, 6zclde ise harcama 6nceliklerinin irdclenmesine imknn 1wecegi

yiizden pertormans olc;iilerinin pertormansa dayah 6dcmclerle alan

dii~iiniilmii~tiir. Dahas1. be~ y1lhk bir cylcm planum bagh kalmarak yeni bir mali

olu~turulmasJ

ili~kisinin

6zenle

gereklidir.

y6netim modelinin uygulamaya konulmas1 kararla~tmlm1~tlr. Yeni model in mali

Bireyscl vc 6rgiitscl perlormans gostcrge vc heddlcri arasmda kurulmas1

y6nctimc programlan tam maliyetlendirme yctenegi kazandmnas1 ve kurumsal

gercken bag da kritik 6nemdcdir. Hem bireysel ve hem de kurumsal scviyedc tqvik

stratcjik hedeflerin clde cdilmc derecclerini 6lc;mek ve degerlcndirmck ic;in ihtiyac;

gormek iizcrc bclirleJiccck dogru gostcrgclcr. birc1·scl pertormanslan 6rgiitscl

duydugu bilgilcri saglamas1 beklenmektedir.
Kaynaklann

6lc;iilcn

fiili

amaylarn bnglnynn uyumlu bir insan kaynag1 yOnctimi ycn;cvcsinin olu~masmn

performansla

(<;1kt1lar

ve/vcya

etkilcrlc)

ili~kilendirilmesi. pcrfonnans biitc;elemcsinin 6ziinii olu~turur. Yeni Zelanda bu

katl"da bulunabilir.
Pertonnansa dayah 6demeler.

tc~vik

olarak 6di'd ve yaptJrnnlar ('erc;evcsincle:

ili~kiyi en iyi yakalayabilen iilkelcre 6rncktir. Scrmayc kullamm maliyetlerini de

16nctim arac1 olarak da mali \'e iclari csncklikler baglam111da pertormans

mali sistcmc dahil edcrck faaliyct vc 91kt1 maliyctlcmcsini tam yapabilcn bir nakit

s6zlqmclerinc konu

y6nctimi vc tam tahakkuk csash muhascbc sistcmi ilc bu maliyetlcri biitc;clere

s6zle~mclerindcki

yans1tabilcn k1vrakhktaki satmalma s6zlc~mcleri r"jimi bu konuda c;ok onemli

iicretlcre ili~kindir. ingiltere'de i~ tcminat1 ve pertormans baglantd1 iicretler iist

katk!lar saglamaktad1r.
Digcr

iilkclcrdc

olurlar.

zay1f

alan

kaynak-performans

ili~kisinin

Zelanda ·cia

list

y6netimin

performans

yaptmmlar. temel olarak, teminatlara w pcrtormans baglantd1

16neticilcrin Ydhk Performans
daha

Yeni

Sozle~mclerivle ili~kilcndirilmi~tir.

Her seviycdcki

personele pcrformans baglanllh iicret odcnmesi pcrtormans y6netiminin en

ba~ta

giic;lcndirilmesi c;abalan siirdiiriihnektcdir. Buglin ic;in olc;iilcn performansm kaynak

gclcn bir 6zelligi olarak mali sisteme yerlqtirilmck istenmektedir. Avustralya'da

dag1tnnmda tam vc ctkin olarak kullamlamadJjiJ vcya biit<;clemede etkin olarak

program pertormans111daki birc,·sel

kullamlabilccck nitclikteki performans 6l<;iilerinin heniiz geli~tirilemedigi: bu yiizclcn

(i.)yeri dlizeyinde

de girdilcrin biitc;clcmcdc 6nemlcrini hala korudugu da ileri siirlilmektcdir.

6diillendirmclcre kadar pek c;ok tcdbir tm·siyc

Performansa Dayah Odemeler

i,)'

giri~imleri

geli$tinnek i('in. basit bir aterinden.

pazarlt,Qt sonuctt karurla.)'lm!mt.y) performans baglant!IJ
cdilmi~tir.

Finlandiya Maliye

Bakanhg1 perlormansla Slkl SJk1ya baglant!IJ grup-tabanh 1erimlilik (iirctkenlik)

Pcrfonnansa dayah odcmclcr. kullannm giderek yaygmla~an bir enstriimandn·.

ikramiyesi sistemi gcli~tirmi~tir. (OECD/1997, 24). Pertormans baglantd1 bclcmcler.

tc~1·ik. bir

mali portrclcrinin yiiksekligi nedeniylc Kanada 'da sistemc heniiz tam olarak clahil

ilk uygulamalan 1960'1ara kadar incr. Bir yandan kurumsal vc bircyscl

yandan da pcrformans1 art1racak yonctim arac1 nitcligi tawlar. Mckanizma bireyscl

254
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Mali ve idari Esneklik
idari yetkilerin alt kadcmelerc devri ile y6neticilere mali vc idari esncklik

SONU(:-Y ONELiMLi YONETiM TEKNiKLERi

tannunasr birvok filkenin benimsedigi 6nemli bir reform stratejisidir. Geleneksel

Performans yonetimini daha etkili krlmak, hedeflencn amavlara ula~mayr

kontrol sistemleri (:Ok aynntrh, katr, krsrtlayrcr vc (:ogu kez de verimliligi azaltrcr

saglamada kumm ve kumlu~larla ytineticilere kolayhklar saglamak amacryla, mali

olarak nitelerm1cktcdir. Yetki devri ve esncklik yoneticilere, verimliligi artrrmak ve

yonetim sistemine yeni cnstrliman ve teknikler sokuhnaktadrr.

konulan hedcfleri elde etmek ivin ihtiya9 duyulan mancvra alannu veren bir
enstrliman olarak g6rlilmektcdir. Y6neticilere tanman bu csnckliklcr (:Ogunlukla:

Perfonnans sozle~meleri, kryaslama, risk yonetimi ile pryasa smamasr vc
rekabet edebilirlik bu tekr1iklerin en belli ba~hlandrr.
Performans Siizle~meleri

kaynaklann tahsisi, personelin konu~landrnhnasr ve odiillendirme ilc ilgilidir.
ili~kin

Hiikiimetlerin giderek daha az kaynakla daha 90k, daha kalitcli vc daha farkh

kararlannda ve kay11ak y6netimiyle ilgili ltizumsuz krsrtlan kaldrnnada daha 90k

hizmet uretmek zonmda kalmalan sonucu yeni hizmct ifa bi9imlerini i9crcn

Refonnlar

kurum

ve

kumlu~lann

yoneticilerinc,

faaliyetlere

sonuvlardan dogmdan sorumlu tutulan

yakla~nnlara yonelmeleri, mevcut kurumsal yaprlan, artrk iiniform hale gehni~ alan

yoneticiler, konulan mali limitler ivinde kalmak ve kcndilerine saglanan ek

diizenlemeleri alt list etmi~, hatta tum sistemi etkilemi~ vc yeni yeni problemleri de

finansman kaynaklanyla yetinmek zonmdadrrlar. Yani tanman esnekliklerin amacr,

birlikte getinni~tir. Bunlardan birisi, veni vaklasnnlarm Uniform kurallannm

y6ncticilerin kendilerine vcrilen snmh kavnaklarla belli sonuclan almalan ivin

olmavrsrdrr. Bu baknndan, ozellikle yetkilerin devredilmesine dayah yonetim yaprlan

gcrekenleri yapmalanna imkan vennektir.

baglammda,

6zglirlfrk tammaktan yanadrr. Buna

kar~rhk,

Geleneksel kamu mali y6nctimindeki ayrmtrh girdi tahsis kontrollannm vcrini.
ycni uygulamada (performam·

hed~fleri

- /e.yvikler - perfbrmans t;lt;iimii) 6gclcrinin

6rgiiledigi bir verveve alnu~trr. Girdi tahsisleri alanmda y6ncticilerc saglanan yaygm

D kaynaklan yonetmede yrl-sonu esnckligi (odenck devirleri, gclccck yrl

beklenen

davram~lan

gostcnnesini

saglayabilmek ivin gerekli kurallar vervcvesi, uygulamada, perfonnans sozlc~melcri
ile vizilmektedir.
Kamu kesimi perfonnans sozle~meleri klasik s6zlc~mc modcli yerine, ili.)·kisel
hukuki bclgcler olmaktan 90k, akidimsi (~ibih akit = akit bcnzcri) anla~malardrr.

ili~kiscl sozle~melerin temcl ozelligi, ortamdaki politik ve mali belirsizliklcrdcn vc

6deneklcrinden 6diinv alma),
[J aynntrh 6deneklendirihni~ kalcmlerin konsolidasyonu (cari harcamalann

[~

kendilerinden

soz/eJme modeli iizerine in~a edilmek egilimi g6sterirlcr. Dolayrsryla forme! vc

biitvc te~vikleri:

birlc~tirilmesi

yoneticilerin

ve genellige kar~rhkh olarak duyulan ihtiyacm sozle~me ko~ullarma yansnnasrdrr.

vc tck odenck gibi kullamlmasr) ve

net 6denekler (kullamcr licretlerinden ahnan gclir vc hasrlatm bir krsmmr

Yctki dcvri vc idari esnekligin hcsap verme yiikiimliiliigiinii
zorla~trrdrgr

Performans sozle~meleri rejimi, perfonnans y6netiminin tiimiiniin bir ikamcsi
dcgil; toplam maliyetleri dii~iinnek suretiyle verimlilik ve etkinligi artmnayr hedef

ahkoyma ve boylece ek harcama imkam elde ctme) dir.

parlamenter kontrol ve gozetimi zayrflattrgr, dcnetimi

hedefleri belirlemedeki ve sonuvlan 6lvmedeki gii9liiklerden otiirii giivene, csneklige

bulanrkla~trrdrgr,

soylenebilir.

alan perfonnans yonetimi 9cryevesinin bir unsum ve aym zamanda kaynak tahsis
sisteminin de bir parvasrdrr. Sozle~meler, bu 9er9evede yoneticilerin gorevlerini,
hesap venue yiikiimliiliigii mekanizmalanm ve raporlama siircvlcriyle perfornians
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bilgilcrinin aiG~ bic;imlcrini bdirlcr. (OECD/1997, 25). Pcrformans olc;iim sistcminin

Risk Y iinetimi

bcnimscnmcsi 1c pcrfonnans s6zlc~mdcri Yoluyla pcrtonnans hcdutkri sistcmc

Risk y6nctimi.

sokularak.

yoncticilcrin

hcsap

vcnnc

,·Oklimliiliigl'l

ko~ullan

ag 1 rla~t 1 nl!r.

kurulu~lan

mnac;lanna

.\1:1\"lS

ula~maktan

2000 . .-\ni:dva

ahkoyabilccck olan risklcri

belirlcmc. analiz etmc vc etkilcrini hatiflctmc slirccidir. Vc risklcrlc mali gcri

Sozlqmdcrdc _I'Cni pcrforJll"llS
J'"JlOl'l"
·
..
..
-.ma d"uzcn 1cmc1crmc
ycr vcrcrck de

d6nii~lcr

y6ncticik:rin vc kurumlann pcrtbrmans hcsabmr vermc yflkl"rmliillikk:rini ifa

risk analizlcrinc dayah y6nctim planlan ha21rlayarak. bilgi tcknolojisinclcn mcslcki

mckanizmalan olu~turulmaya c;ali~Jiir.

gcli~im

Pcrtormans s6zlc~mclcri r~jimi. hizmcti iirctcn

I'C

ihtiyac;lar hakkmdaki tcmcl

vc bynak 6nccliklcri arasmda baglantdar kurmay1 da ic;crir. Risk \'Onctimi.

vc pcrsoncl dcgcrlcmcsinc: pcrtonnans yonctimi vc pcrtonnans bilgisindcn

yonctim bilgi sistemlcrinc. yolsuzluklann 6nlcnmcsinc

I'C

muhascbc sistcminc kadar

bilgiYc sahip olan g6rcvlilcr ilc politikalan gcli~tircrck l'lriin vc hizmctlcri

birbirinclen <;ok farkh sistcm. y6ntcm vc kontrollann ycrli ycrinc oturtulmas1111 vc

'·onlcndircnlcr arasmdaki ortak sm1nn (ara yiizl'ln) . bulanllda~mas 1 1-c hatta

gcrcgi gibi i~k:mcsini saglamaya c;ah~1r.

bybolmas1 ihtimalini dogurur. Bu da. hcsap vcrmc yl'lkiimiOiiigl'lnii tchdit cdcr.
Uygulamada ~u isimlcr altmda pcrformans sozlc~mclcri yapllmaktadn·

Risk y6netimi performans

s6zlc~mclcrini.

hcsap vcrmc yiikiimliiliigiinlin ctkili

bir arac1 halinc gctinncde 6ncmli bir etmcndir. Pek c;ok pertormans

sozlc~mcsi

C'crc;c,·c Anla~malar (ingiltere. Norve 1·):

kurallarla bagli dcgildir vcya kurallarla y6nlcndirilmczlcr. Net vc iiniform kurallann

Biitc;c Sozlc~mclcri 1c Kaynak Anla~nmlan (l.lanimarka)

rehbcrliginin yoklugu y6nctim slircc;lerine vc

ili~kilcrine

bclirsizliklcr sokar. Bu

Orgiitsd Pcrformans Anla~malan (J·i-ansa. l.lanimarku. Afif))

yiizdcn risk y6netimi c;crc;evesi, pcrtormans

anla~malan

ortammm vazgcc;ilmez

En List Yonctici Pcrtormans Anla~malan (Avustralya. Danimarka. Ycni

6gcsidir.

Zclanda. Nonw. ingiltcrc)

K1yaslama

AlicJ (Finans6r) - Tcdarikc;i S6zlc~mclcri ( Yeni Ze/anda(

K1yaslama. belli bir 6rgiitscl slirccin pc1formansmL o siircc; bazmda

1-IOkiimctlcr Aras1 Pcrfornmns S6zlc<mclcri
vc OrteJ,·IJk
An1a~ma 1an
,
..

bclirlcncbilcn en il'i uygulamaya k1yascn dcgcrlcndinneyc ,·ara1an sofistikc bir

(Norvet;. ispanya. lsvet;. lsvi\'l'e. l·i·ansu. Kanada ve .4/man.m)

yakla~un

Mi·J~tcri Hizmct S6zlqmclcri (ingiltcrc, Fransa. ital1a. ABO. A1l 1stralya.

organizasyonun kcndi pcrformansuu

Bclc;ika. Danimarka).

uluslararasJ

olarak tmmnlanabilir. Bir

ba~ka

ba~ka

tannna gore de k1yaslama, bir

iyilc~tirmcyc

yardunc1 olmak lizcrc ulusal veya

organizasyonlann 6rnek uygulanmlanm belirlcmc, anlama vc

kcndinc uyarlama amacma d6niik olan sistematik vc slircgcn bir slircc;tir.
Amac1 bir organizasyon ic;in en iyi uygulamay1 aray1p bulmak vc
1.:: p

.
erh>l:m;~t~!' :;iizlc~mckri konu:;unda Ycni /.c!anda'dauygulan 1m lll!Jtlelin arr1 l>it· \"c:ri
,.,m_hr. \ en1 Z~lan~la'da_u~·~ttland.l.~l ~ckliylc performam :;ii:dqmclcri, hir kan~u kun;muncl
~~~~~~ ~-.d~rd_ann uretdme:-;1; ])It· taratt;Jn da l>u iin·tim is·in gcrckli k;1_n1akbnn bakanc:1 saP;I;mm 11 :; 1
\<: _utctJ.ll~ln tam;Jlllllllll bakanca :;ann a!Jnma:;t b:Jglamlnda, zamanlama. miktar.mali\Tt \"l'
k;!IJtc g1lll '~_ynntli<lnl d;~ gin~1c:k $Urcri.dc: hakanl;l ilgili kurumun tn iist yiinctici:;inin.; 1r: 11;mnda
yapn~lan ~~)zlt~mc:lcnlir. lltzmctlcrin tinansman1 \"C iin;timi rollcrini llirllirindcn annnak
$Urct1~·lc gore\· n: :;orumluluklan nctlqtirir.
·
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organizasyona dahil ctmck olan k1yaslama, bilgi toplamay1 vc bunlan analiz ctmcyi
gcrcktirir. K!)··aslamanin odagrm:

c·1 Dahili (aym organizasyonun aym faaliycti yapan farkl1 b6liimlcriylc)
kar~Jla~tJrmalar:

259

ihsan GOren. XV. l'lirkiw t-.Ialiw Sempozwnm. 15-17 ivhi\'IS 2000. Antalva

ihsan Goren. XV. Tiirkiw Maliw Sempozvunm. 15-17 Mnv•s 2000. Antalvn

D Harici (aym faaliyeti yapan farkh organizasyonlarla) kar~IIa~tmualar
ve/veya

egemendir.

Bundan otlirii,

bizde,

yoneticiye kalan

''yonetim"

fonksiyonu,

uygulamalarda mevzuata uymak ve maiyetindeki personelin uymasnu saglamaktan

D Jenerik (farkh linin veya farkh slire9leri olabilen ba~ka organizasyonlann
bellZer slireyleriyle) kar~IIa~tmualar:

ibarettir. Sevk-li idareye 90k az yer b1rakan, i9 kontrol mekanizmalanm tanuuayan
bu rijit kamu yonetimi

olu~turabilir.

anlayi~muz,

yoneticileri adeta serbest b1rakan; onlan

''basiretli hirer tiiccar gibi davranmaya ·· iten; mevzuat1 azalt1p, yetkileri dag1tan:

K1yaslama yonetime,

performansnu

iyile~tirme

flrsatlanm

belirlemesi

maksad1yla is:inde bulundugu orglitlin.. hizmet tliriinlin.. .vonetim scvivesinin
ve hatta
.

kisacasi, ozel sektore oyklinen yeni kamu yonetimi
geli~meleri

lilkenin snurlanmn otesinc bakma ve bu yolla baskalanndan 6i?;re1m1e persoektifi
sunar. (OECD/1997, 25).

ve bu alm1daki

9agda~

kavray1p yakalamakta zorluk yekluektedir.

Yonetim olgusunun ozli11de bulunan hesap venue yliklimllilligli bakumndan
da, demokratik ve

Slire9 kiyaslamasi perfonnanstaki aksakhklann neden ve sonuylanm

anlayi~mi

geli~mi~

lilkelerin kamu yonetimi

Demokratik tilkelerde hakim olan

anlay1~a

gore,

anlayi~mdan

vatanda~lardan

aynlmaktay1z.

toplanan vergilerlc

belirleyerek orglitlere nasii daha iyi perfommns gosterebileceklerini ogrenmelerinde

olu~an

yardm1c1 olur. Ana hatlanyla, Planlama? Veri Toplama? Analiz ve Raporlama?

paralard1r. Bu ncdenle, kamu mali yonetimi bir tlir emanet yonctimidir. Dolayisiyla

Uyarlama slirecinden olu~an klyaslama, aym zamanda programlar i9in uygun

hliklimetler, emancten topladiklan paralan parlamenter isterlerc uygun olarak

perfonuans bilgilerinin belirleim1esi amaCiyla da kullamlabilir. Ne var ki, bir kunun

harcay1p harcamadiklannm hesabnu parlamentoya, nihai 90zlimde ise

i9in iyi uygulama say!lan bir slire9, bir digeri i9in oyle olmayabilir. Bu ytizden

venuekle yliklimltidlirler (mali

klyaslama

hliklimetlerin bu paralan parlamenter isterlere (yani mevzuata) uygun olarak

kamu fonlan, kamu hizmetlerine harcmuuak lizere Hliklimetc emanet cdilen

hesap verme ytikiimliiliigii).

vatm1da~lara

Bu

lilkelerde

1:1

olytilerinin

analizi

ve

degerlendirilmesinde

titizlik

gostcrilniesi

gerekJnektedir.

harcamalan yeterli goriilmez. Bu paralann hem mevzuata uygun ve hem de ak!lhca

Piyasa Testi ve Rekabet Edebilirlik

ym1i, verimli, etkin ve tutumlu harcmmmsi beklenir. Oyleyse emaneten toplanan

Bir kumm veya kumlu~un halen ifa edilen faaliyetlerinin rekabete tabi

paralann nasi! harcand@ da parlmucnter ilgi alam i9erisindedir. Binaena1 0yh

tutulmasidir. Ozel sektordeki 'yaplya da satm a!" kararlanyla klyaslanabilir. Piyasa

hliktimetler kendilerine emanet edilen kamu fonlarnu nasii (vani. ne derece verimli.

testi slirecinde, i~i halen yapmakta olanlardan alman bir teklif vard1r ve kendilerine

elkin ve tutumlu olarak) harcadiklarmm hesabm1 da parlamentoya verirlcr

i~leri gonne tarzlanm degi~tinne firsati tan1mr.

(pe~formans

Oysa

hesabz verme yiikiimliiliigii).
lilkemiz

kmnu

mali

yonetimine

hakim

olan

anlay1~a

gore,

TURKiYE A(:ISINDAN DEGERLENDiRME

vatanda~lardan

Kamu mali yonetimimizin temel ozelligi, usule ili~kin en ince aynnt!lann bile

belirlenen kamu hizmetlerine harcamnak lizere, gene yasalarm tarif ettigi belli

yasalarla ve diger hukuk tasarmflarla belirlenmesi; uygulanmCiya, yoneticiye

gorevlilere (saymm1lar ve tahakkuk memurlan) emanet eder ve bu paralann belli

herhangi bir inisiyatif birakmamasJdir. Bu ozellik ashnda tlim kamu yonetimine

kurallar dahilinde harcmunasm1 bekler. Bizdeki hesap venue yliklimllilligli ise,
devletin
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toplanan vergiler Devlet' e aittir. Devlet bu paralan yasalarla

vatanda~a kar~I

olm1 ve kendisine vergi yoluyla emanet edilen paralarm
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hireyi

Dne

fy'lkaran

politika fe/s~f'eleri.

hcsabmr vcrmc yiikOmlii!Ogii degil: kcndilerine Devlet parasr emanct cdilen hususi

r;ok

perfimnansa

odak/anma,\11

gorevlilerin (Devlet emvaline vnzrOlyct olan sa~man vc tnhakkuk memurlnrmrn)

kolayla.)'llrmakradll'. Bu iki model. kanunlarla vonerilen ve razdt kurallara ve

Devletc hesap vcrme yliklimlliliiglinii (mali hcsap vermc yliklimliiliigii) ifadc eder.

vasa/ara daha rok baj!tmlt hir kama hizmeti kiiltiiril ortammda fila live! gDsleren

Sunu da belirtmek gerekir ki. mali sonuylar doguran kararlnn c;ogu kez kurum 1·e

Kil'a Avrupa.1·1 ve Latin geleneklerivle konlrasl le.ykil ermektedir." (OECD/1997,

kurulu~lann 1·cva mlilki boliinlimlin en bliylik amirleri verdigi halde: en bliyiik

28),

nmirler. vcrdikleri karnrlnrdan otlirii, ilkc olarak. hesap vcrme yiiklimliiliigli altmda

Burada. yazrh kurallara ve yasalara srkr stktya baglr bir kamu yonctimi

degillerdir. (linkli onlar Devlet'i tcmsil cdcrler ve gelcneklerimize gore Dcvlct

kliltliriinlin hakim oldugu Krt'a Avrupast (ki Tlirkiyc bu gruptadtr) htikiimet

kimseyc hesap vcnnez. Aym ncdenle. kurum 1·c kurulu~lann da hcsap vennc

gclencgi ortan11nda pcrformans yonctimini ycrlqtirmenin, digcr lilkclere kryasla <;ok

yl'1klimliilliklcri yoktur.

daha zor vc zalm1ctli olacagr belirtilmektedir. Taraftmtzdan yizilcn tabla da.

Kamu mali yonctimimizdc her ~ey en mce aynntrsma kadar ynsalarla

Tlirkiye 'nin. kamu mali' yonetimi rcfonnlarmda kcsin vc kaltct bir ba~anya

dlizenlenince. bu arada kamu fonlannm en ry1 nnsd (en verimli - en etkin- en

ula~abilmesi i<;in, onccliklc bir anlavts vc zihnivet degisikligi vapmast gcrektiii;i

tutumlu) kullamlacagr hususunun da yasalarla z1mnen diizenlendigi kabul edilir.

sonucunu

Yani~

mcvzuatm tayin cttigi harcama ~ckli. ay111 zamanda: kamu fonlannm en

1\"1

kullanun ~eklidir. Aksine dii~l'mcc yasa koyucunun iradesini tartr~mnk olur vc bu
durum kamu dlizcnini bozar. (Kanumzca hu. hukuk fm·m·mj/a diizmlenmemesi

i~arct

ctmektcdir.

bzncl ko~ullann degerlendirilmcsine gelincc, tilkemiz kamu mali yonetiminc:
li Amac;-kaynak ili~kisinin kurulmasma imkan vermeycn, aynntrlr kalemlcr

itibarivlc odcnek dagrtan ve girdilerc odaklanmt~ bir blit<;e sistemi,

gereken hir dummun hukuk la.mrru/la diizenlenmesinin )'amlll,!II hir ,\'OI111y'l11r.)

' ' Kamu kurum vc kunrlu~lannm mali kayrtlanm. o da kunrlu~lar itibariylc

Hal boyle olunca da kamu fonlannm kullammrnm mcvzuata uygunlugunun tcspiti.

degil saymanhklar itibariyle tutma bic;imindc uygulanan, faaliyct <;tkti

nym znnmnda verimli. etkin ve tutumlu harcandrgu11n da tespiti anlamma gclir.

vcya sonucun tam maliyctlerini hcsaplayamayan, nakit bazh bir muhasebc

Dolayrsryla bizde performans hesabr verme yliklimliiliigii pck anla~Iimaz: daha

sistcmi,

dogrusu. yiiksek politikaya miidahalc gibi goriillir.
Bu kar~Iia~trrmaya, performans yonetimini tarkh idari gclcncklcr ac;rsmdan
irdelcycn ~u gcnel dcgcrlcndinncnin pcnccrcsinden bakahm:

·Farkli idari ve polilik kiillfirler fi:o·k/i unsurlam odaklamrlar ve .fili'kli

c.·i Kurum vc kurulu~lann karar verici konumundaki en bliylik amirlerinin ilkc

olarak

sorumlu

tutulmadrgr,

en

bliylik

amirlcrin

kararlannm

uygulanmasmdan otlirli idari hiycrar~idc daha alt kadcmcdeki gorevlilerin
hesap verdigi bir hcsap verme yuk(imllillig(i anlayt~I vc yer<;evesi,

kurumsal ve prosediirel diizen/emelere sahiptirler. Kuzey Avrupa. Ktt ·a Avrupa.\'1

l:J Dcnctimlcriyle hesap venne yiiktimlliliigiini:t ifada Hliklimete; raporlanyla

ve hllin yakla.11111iarmdanfi:o·ki1 o/an hir Ang/o-Amerikan gelene,!ti vanl1r. Anglo-

da parlamenter kontrol ve gozetim gorevini ycrinc getirmede TBMM'ye

Amerikan paradigmanm pralik ve leorik elkisi (jnem/i ve an!am!ICI!r. Bu ge/enek

yardnnct olmak yerine: agtrlrkh olarak sorumlulann hesap ve i~lemlerini

perfimnans yijnelimine olduk(·a ymkindu·. Kuzey Avmpa modeli. Anglo-Amerikan

yargtlamaya odaklann11~ bir dt~ denetim fonksiyonu,

mode linden filrklidir: ancak kuzey iilke!erinin refilh dev!eri gepni.1i ve /)evle!'ien
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egemendir. Bu durum, yukandaki kanaati peki~tirmektedir. Boyle bir ortamda
faaliyct gostcrcn bir kamu mali yonctiminin: piyasa tipi mekanizmalan, orgOtscl ve

Gelirler Genet Miidlirliigli ile Giimriik ve Hazinc Miistc~arhklannm ycniden
yap!lanma konusunda biraz daha ~ansh olduklan soylcnebilir.

bircyscl tc~vik vc odlilleri i<;crcn sozlqmelcrlc yoncticilerine idari ve mali csnckliklcr

Tlirk kamu mali yonctiminin bir biitlin olarak <;agda~la~tmlmasma olan

tamyan, ulusal vc uluslararasi k1yaslamadan bir tcknik olarak yararlanan

ihtiya<; ortadad1r. Biit<;e rejiminden, muhasebe sistcmi vc dcnctim fonksiyonuna

perfonnans yonctimi rejimini kabullcnip, kcndisinc uyarlamada hayti zorlanacag1

kadar her ogcsinin: i<;crdigi her kurum,

a<;Ik!Ir.

tutumluluk ilkclcrine gore ycnidcn yapilandmlmasi: yenidcn yap!landmnanm da,

Nitckim: iilkcmizdc ozclliklc 1960 sonrasmda MEHT AP ilc ba~layan vc <;ok

kurulu~

ve birimin vcrimlilik, ctkinlik ve

tutarhhg1 saglamak baknnmdan sistematik ve kapsamh bir

~ekilde

cle almmas1

s1k olarak giindemc getirilcn yukandan a~ag1ya, kapsamh vc sistcmatik yakla~lmh

gercktigi kanaatindcyiz. Arkasmda gii<;lli bir siyasi iradenin dcstegi olmazsa bu

bir dizi yenidcn yap1lanma giri~imi olumlu sonu<; vcrmcmi~tir. Kamu yonetimimizde

kapsamdaki bir rcfonn harekctinin

bu glinc kadar yapllabilcn reformlann <;ogu olduk<;a mcvzi, spcsifik ve tedriei

iradcsini once TBMM'nin gostcrmesi: konuya sahip <;Ikmas1: hlikiimctleri ycniden

olmu~tur. Nc var ki mali yonctim bu degi~ikliklcrden en az yararlanan alannmz

yap1lanmaya zorlamasc bunun i<;in de parlamenter kontrol ve gozetim fonksiyonunu

olmu~tur. Ozclliklc kamumali yonctimi alanmda 1994 y1hnda ba~latdan Kamu Mali

bihakkm ifa ctmesi bir on ~art!Ir.

Yonctimi Prqjcsiylc, Kamu Harcamalan vc Pcrsonel Yonctimi ogcleri <;er<;cvesindc:
lJ Biit<;c kodlannm ve program yap!lannm modernize edilmcsi,

D Tahakkuk muhasebesi

sisteminin

benimscnmcsi

vc

planmm

ekonomik analizlcrc daha elvcri~li hale gctirilmcsi,
[] Biit<;cde

birlik

vc

disiplinin

saglanmasi,

da olmaz. Bu ylizdcn

degi~im

Aynca refonnlann ba~lat!lmasmda, saghkh bir ~ekilde slirdiirlihnesinde vc
ba~anya ula~tmlmasmda

hesap

ba~an ~ansi

bag1ms1z

d1~

denctim, performans yonctimini benimscyen

lilkclerin hemen hepsinde oldugu gibi, hem hlikiimcte ve idarelerc, hem de
TBMM\c oncmli katk1larda bulunabilir, yenidcn yap!lanmamn kaderini tm·in

uygulamada

harcamaei

cdcbilir.

kuntlu~lara daha <;ok scrbestiyet tamnmas1, buna mukabil daha <;ok

SONU<;:

sorumluluk yiiklenmesi,

<;:ogunlugu OECD f1yesi olan pek <;ok iilkedc hiiklimetlcr, gclcnekscl kamu

IJ Kamu hareamalannda yap1sal degi~ikliklerc gidilmcsi,

mali yonctimlerinin yctersizliklcri. ekonomik krizler ve kamu fonlan iizerindeki

D Performans dcnctiminin ba~latiimasi.

kisitlann gidcrck artmas1 gibi nedenlerle kaynaklan daha verimli, ekonomik ve

li Bilgisayara dayah yonetim bilgi sistemleri ile Mali

Bliyiik Defter

sisteminin kurulmas1.

tutumlu kullanabilccckleri: aym kaynaklarla daha kalitcli ve daha <;ok mal ve hizmct
lirctebileceklcri: k1sacasi '·daha az kaynak ile daha l(ogu baJarabi!ecekleri''

ama<;lannu~ti. Bildigimiz kadanyla, 1998 y1h biit<;c yasas1yla Yiiksek Ogretim

y6netim siirc<;lcrini, mekanizmalanm ve ara<;lanm aray1p bularak biinyelerinc

Kurumlannda pilot olarak uygulanan '·toplu blit<;c" sisteminin sonu<;lan tatminkar

adaptc cdip sistcmlerinc sokmu~lard1r. Soz konusu iilkclerdc bu degi~imlerin son

bulunmad1. Muhasebe ve bili~im sistemi hari<;, Projcnin digcr unsurlanndan kalcm

dcrcce olumlu sonu<;lar vcrdigi bildirilmcktedir.

kalem vaz gc<;ildi.
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Olkemizin de ihtiyacr olan bu rcformlan hayata geyirebilmck iyin olaylara

KAMU SEKTORUNDE PERFORMANS DENETiMi: SA YI~TA Y
UYGULAMASI

bakr~muzr degi~tinuek ve yok yalr~mak gerekeccktir. <;:iinkli, yenidcn yaprlanma vc

Arife Co~kun
Uzman Denetyisi

Say1~tay

reformlann '·kendiliklerinden gerrekle.yme" gibi bir ozellikleri yok.

Kamu kunrmlanndaki verimsizlik, israf ve kalitesiz hizmet sunumu, her
zaman toplumun tepkisini

yekmi~:

verimsizlik,

israf ve kalitesizlige

almabilecek onlemler her hiikiimetin temel meselelerinden birisi

kar~r

olmu~tur.

Ozel sekt6rde verimsizlige kar~1 onlem mcvcuttur: Piyasa Mekanizmas1. Bu
mckanizma vcrimli. etkin ve tutumlu

KAYNAK<;:A

giderlerini

kar~!lamayan

Denetim, Teblig, Tesev, istanbul/ 1999

yalr~an

vc kaliteli hizmet sunmayan bir kamu

iyin batmak soz konusu degildir. Tersine, verimsiz

yalr~an

bir yOk kamu

kunrlu~u
kurulu~u

her y!l biraz daha zay1flayan bir perfonuansla faaliyctlerine devam etmektedir.

GPRNI993, ABO, Government Perfonuance and Results Act 1993.
OECD/1995, Governance in Transition.
OECD/ 1996, Perfommnce Auditing and the Modernisation of Government
OECD/1997, In Search of Results.
POLLITT, Christopher Prof., Integrating Financial

ya da en azrndan gclirleri

bir firmamn, iflas cderek piyasadan yekihuesinc yol

aymaktad1r. Oysa, verimsiz
GOREN, ihsan; Kamu Mali Yonetiminin Yeniden Yaprlandrnlmasr vc

yalr~mayan

K1t kamu kaynaklannm verimli, elkin ve tutumlu kullannuma ilgi : ozcllikle,
ckonomik kriz donemlerinde artmaktad1r. Son y1llarda teknolojideki

geli~mcler.

degi~en

lizerindeki

ya~am

tarzmm

toplumun

alr~kanhklan

etkisi,egitim seviycsinin ylikselmesi, yonetim
Management and

Perfonuance Management, PUMA/SB0(99)4/FINAL

ve

bcklentileri

anlay1~mdaki degi~im

gibi faktorlerin

ve diinyada ya~anan ekonomik krizlerin etkisiyle: kamu sekt6riiniin ko'tii performans
gostcnucsinc tcpkiler
rasyoncl kullannuma
Kamu

artmi~.
ili~kin

kurumlannm

vcrgi odeyen

vatanda~lara

hesap vcrmek vc
performans

~effafhk

hcsap

kamu fonlannm verimli vc

onem kazanmr~tir.

venue

sorumlulugunu ,yenne

gctirmclcrindc vc ~effafl1gm saglanmasmda, say1~taylann 6nemli rolii vard1r.
Sayr~taylar pcrformans dcnetimi ile kiuuu kurumlannm faaliyetlerinde ne 6l('iidc
ba~anlr

oldugunu vc perfonuansm nasrl geli~tirilebileccgini ortaya koyarak:

kurumlann performanslanm geli~tinuclerine, hesap venue sorumluluguna ve
~cffaflrga katkrda bulunur. Bu anlamda: perfonuans denetimi, kamu kesimindc ozcl
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scktOrdcki piyasa mckanizmasmm ycrine gc9en ve vcrimlilik, ctkinlik ve tutumlulugu

•
•

dcgcrlcndircn bir mckanizma olmu~tur,
Denetim Kavram1 ve Tiirleri

Coskun. X\". Tftrkiw r..·lnliv.:

S~nmoz\lll1lll.

15-17 ~lav1s 200fJ. ,\ntalva

iv dcnctim
D•~

dcnctim

(Say•~tay

dcnctimi) (The World Bank,l999),

Dcnctim. amact vc konusu ayJsmdan ''diizcnlilik dcnctimi" vc "pcrformans

Literatiirdc dcnetim konusunda pck vok tamm bulumnaktadiL En gcni~

denctimi" bivimindc snutlandmlmaktad•r (INTOSAI Auditing Standarts,s.15).

anlamda dcnctim ~6ylc tannnlanabilir: "Ekonomik faaliyct vc olaylarla ilgili olarak

Diizenlilik denctimi, (Mali Dcnctim + Uygunluk Dcnctimi) sorumlu kurumlann

gcrvekle~mi~ sonuvlan, 6nceden belirlenmi~ amavlar, kritcrlcr vc standartlara gore

tinansal

tarafs1z olarak analiz ctmck vc 6lvmek surctiylc kamtlara dayanarak dcgerlendirmck,

dcgcrlendirilmesi ve finansal tablolar hakkmda

gclccektcki hatalann 6nlcnmcsinc yardm1c1 olmak, ki~i ve kurulu~lann gcli~mcsinc,

iizcre

mali y6nctim ve kontrol sistemlcrinin geycrli, giivenilir vc tutarh hale gclmcsinc,

dogrulanmasmL finansal sistcmlerin vc

verimlilik, tutumluluk ve ctkinligin iyilc~tirilmcsine rchbcrlik etmck vc clde cdilcn

uygunlugunun degcrlcndlrilmcsi dahil olmak iizcrc dcnctiminin. dcnctimdcn dogan

sonuv ve bulgulan ilgililcrc duyurmak ivin uygulanan sistcmli, planh vc programh

vcya denetimle ilgili olarak av•klanmas• gcrekli olan konulann rapor cdilmcsinf ve

bir siircvtir," (Performans ve Risk Denetim Terimleri ,s, 15)

dcnctlencn

Dcnctim, 9C~itli avilardan degi~ik tasniflcrc tabi tutulmaktadiL Denctlcycnin

hcsap

vcrmc

onaylanmasnu,

kapsar,

kumlu~lann

Pcrformans

sorumluluklarmm,

devlet

finansal

y6nctiminin

g6rii~

incclcnmcsi,

bclirtilmcsi de dahil olmak

hcsap

i~lcmlcrin

kay1tlannm

verme

sorumlulugunun

ilgili kanun ve diizcnlemclcre

idari kararlannm dogmluk vc uygunlugunun denctimini
dcnctimi,

yonctimin

biitiin

kadcmelerini,

bunlann

konumu av•smdan dcnetim iv dcnetim, d1~ dcnetim vc yiiksek dcnctim ba~hklan

programlanmalarL

altmda elc ahnmaktadir, iv denetim, kurulu~a y6nclik bir hizmet olarak, o kurulu~un

vcrimlilik vc ctkinlik ar;Ismdan kavravan ycm bir dcnctim tiiriidiir (Denetim

faaliyetlcrini

incelcmek vc degerlcndinnck amac1yla kurulu~un

biinycsindc

uygulanmalan · vc

izlcnmclcri

a~amalanndaki

tutumluluk,

Terimleri,s.13),

olu~turulan bajj;ImSIZ bir degcrlcndirmc fonksiyonudur, (i~ Denetim Meslegi

Dcnetimi suufland•rarak. diizcnlilik dcnctimi ya da daha yaygm k\IIIanmu ilc

Uygulama Standartlar• ve Yonlendiren ilkeler s,3), o,~ Dcnetim, denctlcncn

finansal dcnctim ve pcrformans dcnctimi gibi isimlcr vermek birvok zaman

kurumun fonksiyonel vc 6rgiitscl hiyerar~isi ile ilgisi bulunmayan vc ondan bagmis 1z

kan~Ikiiga

olan denetim elcmanlarmca vc kunnnlannca ilgili kurumun mali tablolan ilc hesap

vc kcsin dcgildir, iki denctim arasmdaki en tcmel fark dcnctimin hcdcfindcdir,

ve i~lemlerinin yasalhgtdiizenliligi vc y6netimin verimlilik, tutumluluk ve ctkinligi

Finansal dcnetimde, dcnetvi gcnclliklc finansal tablolar hakkmda kanaat

hakkmda g6rii~ bildirmeye y6nclik olarak yapilan denctimdir,(Performans ve Risk

vc bunu rapor ctmcyi hcdctler, Pcrformans dcnetvisi ya da diger bir

Denetim Terimleri,s.16). Yiiksek dcnctim isc parlamcnto adma yiiriitiilcn,

denetvisi.i~Jerin

planlamada, uygulamada vc sonuvlannm parlamcntoya ula~tmlmasmda tiimiiyle

(Ellsworth H.Morsa,Jr.,s.464).

bagmlSIZ olan bir denctim bivimi olarak tammlanmaktad•r, (OPT Vlll. Be~ Ydhk

ncdcn olmaktadiL Kavramsal tcmcldc iki dcnetim arasmdaki snmlar a91k

olu~turmay1

dcyi~le

yonctim

dalm vcrimli,ctkin yapiimas• ivin yonctimc yardm1c1 olmay1 hedctler,

Dcnctimin tiirii ne olursa olsun dcnetvinin

gcrvckle~tirecegi

hcdcfler,

Kalkmma Plam ... ). Diinya Bankasmm tespitlerinc gore: pck r;ok iilkcdc kamu

uygulayacag• denctim proscdiirleri vc tckniklcri,

scktOriinde iki tip dcnctim bulunmaktad1r:

bakumndan uymas1 gerckcn kurallar vard1L Bu kurallarm biitiinii gene! anlamda
"Dcnetim Standartlan" olarak adlandmlmaktadJL
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Dcnctim standartlarnun, denctimin giivenilirligini ctkilcycn asgari ko~ullar
oldugu, denetimdc uygulanacak y6ntemlerin vc a~amalarm sumlan ilc dcnctimin

..\ril~

Co.~kun.
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dcnctiminin kapsanunm gcni~lcmcsindc vc yaygmla~masmda kataliz6r i~lcvi
g6rmii~tiir.(Kamu

Harcamalan ve Denetimi Sempozyumu s.87)

sonu9lanmn belirlcnmesini sagladigi kabul cdilmektedir. Bir denctim 9ah~masmm
kalitesi, bu standartlara uygunluk dcreccsiylc 6lyiilmcktcdir.
Denetimde Geli$meler

TABLO 1: DENETiMiNiN TARiHSEL GELi$iMi
Gclcnckscl Dcnctim

,f 1800'1crin sonlan: Say•~taylann
Kurulu~u

Dlinyada sayi~taylann bir <;ogu 180(rlcrin sonlanna dogru kurumsal yap1ya

kavu~mu~tur. Ba~langi<;ta, hiikiimctlcr kamu gclirlcrini toplar vc kamu fonlanm

. / 192~ Ekonomik Krizi

Gclcnckscl Dcnctim

harcarkcn, say1~taylar bunlann kanunlara vc digcr mcvzuata uygunlugunu

.,f II. Diiny'l Sav~1~1 Sonras1

Gclcnckscl Dcnctim + Orctkcn
Olmayan Kanm Hnrcmnalann1n
Raporlanmas1

. / 1~7trii Y1llar: Petrol

Gclcnckscl Dcnctim +

dcnetlcrdL Dcnetim sonu<;lan,yarg1 fonksiyonu olan sayi~tay'larda yarg1 karanna
baglamrkcn: yarg1 fonksiyonu olmayan mahkcmc tipi say1~taylarda vc Anglo-Sakson
say'l~taylarda rapor edihnektcydi. Gclenckscl dcnctim olarak isimlcndircbilcccgimiz

bu denctim tarz1, gtiniimlizdc hcmcn hcmcn btittin say1~taylarda dcvam ctmcktcdir.
Ancak zamanla gelcnckscl dcnctimin kapsanu gcni~lcmi~,mctot vc tckniklcri

yenilenmi~ kamu kurumlannm finansal tablolan dcnctlcnmcyc vc yaym1lanmaya

Pcrforman~

Krizi.Uluslar aras1 Para
Sistcminin

Dcnctimi

Cokii~ii

Gclcnckscl Dcnctim +
Pcrformans Sozlc~mclcrinin

. / 1980-1990'h YJ!Iar: Kamu
Sckt6rii Rcformlan (Pcrformans

Dcnctimi

Sozlc~mclcri)

ba~lamm~, k1sacasi gelencksel dcnctimdcn finansal dcnctimc gc9ilmi~tir.
Dcnctimin gcli~ip, <;c~itlcmncsindc diinyada ya~anan ckonomik krizlcrin
6ncmli rol oynad@ g6rlilmektcdir. Once 1929 ckonomik krizi. ardmdan ikinci

• OECD "PUMA/PAC(95)5",s.5, 1995
.
"
OECD "Performance Auditing and the Modernisation of Goverment, Country.AppendJces
1996; 8.79. kaynaklanndan derlenerek olu~turulmw;tur.

Diinya Sava~mm dlinya ckonomisi iizcrindcki ctkisi vc sava~ sonrasJ kamu
harcamalanndaki luzh art1~, kamu harcamalanmn 6ncmini artmm~t1r.
1950'1crdc 6zclliklc gcli~mi~ iilkclcrin Say1~taylannda dcnctimin y6nii

degi~mcyc ba~lam1~, 6ncelcri iiretkcn olmayan kamu harcamalan rapor cdilmcyc
ba~lanmJ~tir. Bu incelemeler herhangi bir metodolojisi gcli~tirilmcksizin, gclcnckscl
denetimin dogal bir yan iiriinli olarak yapihm~tJr. Ancak: 197(rlcrdc kamu

I97ll'li yillarm ikinci yansmdan itibarcn pcrformans dcnctimi biitiin iilkclcrdc
yasa II a~maya

ba~ Iam1~ t1r.

Yasalla. ,<JJla

ilc

birliktc

dcnctim

mctodolojisinin

olu~turulmaya ba~lanmas1, Say1~taylar arasmda bilgi vc dcncyim payla~Il11ll1J
artmm~tJr.

1980'dcn sonra,diinyada ya~anan gcli~mclcrc paralcl olarak ba~ta ingiltcrc.

sekt6rtiniin pcrfommns konulanna, g6rccc informcl yakla~undan daha tazlasma

Avusturalya, Ycni Zclanda vc ABD olmak iizcrc bir <;ok iilkcdc pcrformans

ihtiya9 oldugu ortaya yiknlJ~tir. 1973 petrol krizi vc uluslar aras1 para sistcminin

y6nctiminc gcyi~ iyin reform <;ah~Imlan yapJimi~tir. Ama<;. kamu sckt6riiniin

96kmcsi ncdcniyle , pck <;ok iilkcnin ekonomik performansuun zayiflamasJ vc kamu

pcrfonnansuu geli~tirmck vc ckonomidcki roliinii ycnidcn tanunlamaktir. Rcformlar.

gclirlerinin azalmas1; buna· kar~m kamu harcamalanndaki luzh art1~, pcrformans

dcnctim stratcjilcrindc dcgi~ikliklcr yapJimasma ncdcn olmu~, kamu kurumlanmn
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i~leyi~indeki degi~ikliklcr performans denetiminde yapilan analizlcri ve onerilcri
etkilemi~tir. Artrk hlikiimet kamu yoneticileri ile pcrformans sozlc~meleri yapmakta:

Sayr~tay,

bu

pcrfonnans

parlamentoya

sozlqmelerinin

raporlamaktadrr.

denetimini

(Jorgen

yaparak.

Sekil I :Performans Kavramlan

sonw;lannr

Halmquist,"New

Public

Management,PUMA/PAC(95)5,s.5). Bu haliyle performans dcnetimi, yonctime
glivcnce vcrmcyi hcdeflcycn gelcnckscl tasdik dcnetimi metodoloj isine vc raporlama
yontemlcrinc

yakla~mr~trr.

D~n.:tl~n.:n

Kurum

L __ _

Performans Denetimi

I
I
I
I

Pcrformans denctiminden once, tcmclini olu~turan performans kavramlannr
krsaca

a<;rklamak

kurulu~larmm

faydah

gorcvlerini

olacaktrr.
dii~lik

Gencl

maliyetlerle.

bir

tammla

yliksek

pcrformans,

standartlarla

kamu

i

.,
·,,

·rultm~luk

ycnnc

getirmcsidir. Bu konu~ma diliylc, iyi i~ yapmak olarak ozctlcnebilir.

·,·,

.

/

/

/

_c_l~~
I
I
I

/
'

/
/

........
I

t·:lkinlik

\'crimlilik

* The European Court of Auditors,"European Implementing Guidelines for
the INTOSAI Auditing Standarts",Luxemborg, 1998,s.125.

"VET=Dogru zamanda,

nygun

miktarda

ve

dogru

~eylere

para

harcamak!Jr." (The World Bank. I 999).

(:qitli lilkclerde '·Performans Denetimi''. "Etkinlik Denctimi''. "Verimlilik
Dcnctimi".

"Paramn

Kar~rhgr

Dcnctimi",

'·Yonetim

Denctimi".

"Kapsamh

Biraz daha teknik ifadc edccck olursak: yonetim vc hizmet tedariki verimli.

Dcnetimi" gibi terimlcrle ifadc edilcn bu yeni denetim ~ckli. kimi zaman farkh

ctkin ve tutumlu Yapildrgr zaman. pcrformans saglanmr~ olacaktrr. Bu li<; kavram

yonlere vurgu yapsa da, kurum vc kurulu~lann vergi miikelletlerinden toplanan

birbirlcriylc 90k yakmdan ilgilidir. Ozellikle, tutumluluk ve verimlilik. her ikisi· de

paralardan olu~an kamu fonlanm nc ol<;Crde vcrimli. tutumlu ve ctkin kullandrgr

kaynak tasarrufu ilc ilgili oldugu i<;in benze~mektcdir. Tutumluluk uygun miktarda

ilzcrindc

ve

Management Reform. Perfurmancc Aw.liting:: OECD,.In Search ... s.2fl).

uygun

kalitcdc

kaynaklarm

makul

maliyetlc

ve

uygun

zamanlarda

kar~Iianmasrdrr. Vcrimlilik ise. verili girdi ile en <;ok <;rktmm veya verili bir <;rktmm

yogunla~maktad1r. (OECD, Go\'crnuncc in Transition Types Of Financial

ABD Sayr~taymm san kitap olarak amlan denetim standartlannda yap1lan
i~lcri gozlcmekle veya diizcltici

en az girdi ile uygun kalite dikkate almarak saglanmasrdrr. Bu tammlardan da

tannna gore: perfonnans dcnetimi,

anla~Iiacagr lizerc vcrimlilik kavramr. tutumlugu da i<;ermektedir. Etkinlik daha

ba~latmakla gorcvli alan taraflann. karar vennclerini kolayla~trracak vc kamusal

pozitif bir dii~lincedir. Etkinligin anlamr, bir hizmctin ger<;ek ihtiya<;lan tam olarak

hcsap venne sorumlulugunu geli~tirecek

kar~IIamasrdrr vc program ama<;lanna ula~rhnasr iizcrinde durmaktadrr.

organizas~·onunun, programmm, faaliyctinin vcya fonksi~·onunun pcrformanSllllll
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bir kamu
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bagimSiz olarak degerlendirilmcsi amaeiyla, mcveut kamtlann tarafsiz vc sistcmatik

yUkiimhilcrinin, Siradan vatanda~lann, sermayedarlann, parlamcnto Uyelcrinin ve

olarak incclcnmesidir. (GAO/OCG-9~-~. I99~.s.t~).

medyanm farkh kamu faaliyctlerinin sonuylanm ve

Pcrformans dcnctiminin ilgi alam yiiriitmcnin vc kurulu~larm temcl politik

··
tcrcihlcrinin daha ckonomik
·
, da I1a rasyonc 1 ya~ama gcymlmcsinc

i~leyi~ini

kavramalan iyin oncmli

bir aray!Ir.

odaklanmi~tir.

Performans dcnctiminin denetlcnen kurumdan bagimsiz bir kurum tarafmdan

Pcrfonnans dcnctiminin yapici vc ck degcr yaratici bir nitclik ta~Idigi vc hatah

yapilmasL bu kavrayi~I kolayla~tmr. Boylcce,denctlcncn kurumun performansma

uygulamalann sergilenmesinden yok: tutumlu. verimli ve ctkin kaynak kullanimmi

bagunsiz ve altcrnatif bir baki~ saglamr.

giivencc altum alaeak sistemlcrin kurulmasmi vc gcli~tirilmcsini on plana \'Ikardigi

•

Piyasa mekanizmasmm yerine ikamc: Ozc! sckt6r. ~irkctlcrin ba~ansuu

gozlcnmektcdir. Performans dcnctiminin ilgi odagmda sadccc az para harcanmasi

dcgerlcndirmck ivin piyasa mckanizmasi vc kiirhhk olarak isimlcndirilen otomatik

dcgil. dogru ~cylcrc akdhca para harcanmasi ycr ahnaktadir.

bir mckanizmaya sahiptir.

Ba~ansiz

bir

~irket

it1as cdip piyasadan aynlmak zorunda

Perfonnans dcnctimi dcnetimin iii' yc~idini kapsar: saglam yonctim ilkclerinin

kalacaktir. Boyle bir mekanizma kamu scktorii iyin mevcut degildir. Ba~ansiz olan

vc uygulamalannm sonucu olarak ba~anlan tutumlulugun dcncti!ni. denctlencn

bir bakanhk iflas etmcyecektir. Bu bakundan kamu sckt6rcmdeki pcrformans

kurumun mali ve mali olmayan kaynaklannm kullanunmda vcrimliligin dcnetimi vc

denetimi, ozcl sckt6rdcki piyasa mckanizmasuu ikamc cdccektir.

dcnetlcncn kurumun hcdeflcrine ili~kin ba~ardigi sonuylann ctkinliginin denetimi.

•

Kamu kurumlannda performans dcnetimi yap!lmasuun onemi. ye~itli uluslar

Kararlara tcmcl olu~turma: Kaynaklar kit oldugu zaman: vurgu,kamu

kurumlannm

onccliklcndinnc

yaparak

karar

olu~turmalanna

yapiimahdir.

arasi yaymlarda ve toplantiiarda dilc getirilmi~tir. INTO SA! denetim standartlaq vc

Pcrformans denetimi,gclecck yatmmlar ve onccliklerc ili~kin kararlara temcl tc~kil

Avrupa Uygulama El Kitabi hem kamu harcamalannda vcrimsizligin ve israt]n

cdccck bilgilcr saglar.

azalt!lmasmda hem de kamu gclir!erinin belli kalcmlcrinin artmlmasmda vc

Performans Denetiminin Amaci

sonuylann ba~anhnasmda bir aray olarak, performans denetiminin oncmini

Pcrformans dcnctiminde temcl amacmuz:

vurgulamaktadir. LiMA dcklarasyonunda da diizcnlilik vc pcrformans dcnctiminin

•

oncminin qit oldngunu ifade cdilmcktcdir.

tutumlu bir ~ckilde kullamp kullanmadiklan hususunda parlamcntoya bagimsiz bilgi

Neden Performans Denetimi

saglamak vc tavsiyclerdc bulunmak,

Performans denctimi yapiimasi iyin biryok ncdcn vardir. (Handbook ;11
Pcrfhrmancc Auditing,s.l7). Bunlardan bazdan ~unlard~r:

•

Denctlcdigimiz kamu kurum ve kurulu~lannm kaynaklanm vcrimli, ctkin,

•
gcli~tinne

Hesap Vermc Sorumlulugu ve Dcmokratik Anlayi~: Kamuda hesap verme

sonunlugu, bir kamu kurulu~undan ya da programmdan sorumlu olanlann

0

Vcrimlilik, ctkinlik ve tutumluluga ula~mak ivin yapilan vah~malan
de dcnetlcncn kurumlara yardunci olmaktir. (Pcrthrmans Dcnctimi Ozct El

Kitabo,s.6)
Performans Denetimi Y akla~Imlal'l

programm ya da kurulu~un faaliyetlcrinin verimli yiirlitiilmcsindcn sorumlu

Denctim Yaklaimu, onceden belirlenen dcnctim hcdeflcrinc ula~mak i9in

ohnasidir. Hesap vcrme sonunlulugunda on ko~ul. kurulu~un vcya progranun

denetimin nasi! ylirlitiilecegini giistcrir. Yakla~1111, dcnctlcnen kurumun nitcligi vc

faaliyetlerinin

kamusal

anlayi~la kavranmasidir.
27~

Performans

denctimi

hedefleri goz oniinde tutularak bclirlcnir. (D.Kubah, SA7)
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tannulamak
Performans denctiminde iki temcl yakla~un sozkonusudur:

•
•

bu

zayifliklara

neden

olabilccek

prosediir

vc

faaliyetlcri

ara~tlrmaktir. (Knmu Harcamalan rc Denctimi Scmpozyumu, s.'JO).

Sistcm yonelimli denctim yakla~um

Bu iki yakla~un zaman zaman birliktc de uygulanmaktad1r. Ancak. son

Sonuv yonclimli denctim yakla~um

y1llardaki cgilim. sonuv yonelimli denetim yakla~ummn daha fazla kullamm1

Sistem yiinelimli denetim yakla~mu: Sistcm yonclimli denctim
detaylandmlm1~

vc

yakla~munda.

yoniindedir. (K.Dyc.,ASOSAI, s.3)

denctim prosediirlcrinin yapiSL kapsanu. zamam. planlanlamasL

dcnetlcncn kamu kurumunun oncmli sistcm ve kontrollcrinin degerlcndirilmesi

HESAP VERME SORUMLULUGU

iizerine tcmcllcnir. Dcnctimin ilk (on incclomc) a~amasmda yap1lan bu vah~ma ve

istcr dcmokratik istersc monokratik olsun, her rejimin kendine hizmet eden bir

dcgerlendirmcdc: denetlencn kamu kurumunun yonctimindc hangi sistemlerin onemli

idari ve siyasi sorumluluk fclsefesi ilc bunu bcsleycn bir yonctim sistemi ve bunlan

oldugu: parlamcntoya gonderilecck raporlann ve yapdan kontrollcrin giivcnilirligini

hayata gcviren ozcl i~leyi~ siircvleri vard1r. Ba~ka bir ifadcylc, bir iilkedeki mali

degerlendinnek ivin dcnctimin tam incclcme a~amasmda hangi 6lviide testier

yonctim sistcmi ve dcnctim fonksiyonu temcl olarak yoneticilerin yonetimlerindcn

yap1lmasi gerektigi kararla~tmhr.

otiirii tabi tutulduklan sorumluluk rejimlcri ilc bunlann algdami1a vc ycrinc
denetyiye performansm yeterincc

getirilmc tarzlarma gore bivimlenir vc i~ler. <;agda~ demokratik iilkclerdc bunlann

izlenmedigi ve ortaya konulmadigi: kontrollerin ya hiv olmadigi ya da tam olarak

tcmclindcki anlay1~ "hesap verme sorwnlului~u. "dur. Hcsap vcrmc sorumlulLigu,

i~lemedigi

kamu yonetiminc can vcrcn, om1 yonlcndircn bir unsurdur vc bir anlamda toplumsal

Sistem yiinelimli denetim

yakla~um.

alanlarda denetimini yogunla~tmnasm1 saglamak iizcrc dizayn cdilmi~tir.

(vatanda~lar-politikacdar-biirokrasi)

incelcmcnin sonucunda. denetvi oncmli sistcmlcrin ve kontrollcrin zayif'liklarma vc

ogclcr

giivlii noktalanna i~aret edcr: zayifliklann ncdenlerini vc etkilerini gosterir: sonuvlar

beklentilcr yumagidir.

yakla~mlt:

zaman:

ve

vc ivinde bulundugu siyasi rcjimlc s1k1 baglan vard1r. Demokratik iilkclcrdc kamu

sonuvlar veya iiriinlcrin

kaynaklarnun kullannnmda karar sahibi alan, sevilmi~ vcya atamm~ olsun. her

tammlanmasi iizcrinde yogunla~may1 gcrcktircn dcnctimi ifade edcr. Bu kritik
bclirlcndigi

ili~kilcr

yakla~um.

Sonuv yonclimli denctim

program vcya siircvlcrin ortaya vikardi[!;I onemli

sonuvlar

kar~1hkh

Bu dii~iince tarzma gore, hesap vermc sorumlulugu basil bir kavram degildir

91kanr ve tavsiyelcrde bulunur.

Somu,: yiinelimli denetim

arasmdaki

dcnctimin amac1

program

ya

da

yoneticinin yonetimlcrindcn btiirii hcsap vermcsi asildir.
Demokratik rcjimlcrdc iilkc list yonctiminin h.csap venue yiikiimliiliigU zinciri

siirevlerin

sonuvlanndaki zayifliklan tannulamakt1r. Dcnctim, iiriinlcr ya da sonuvlann

~u

s1rayi izlcr:
Parlamento Ulkcnin

programdaki yetkilerc gore iirctilip iiretilmcdigini dcgerlendirir. Aynea: denetim
program ya da siireein. kalitc standartlanna ve belli bir takvime uygun, ckonomik ve

yUkUmliiliigii taw. (Siyasi sorumluluk)
Bakanlar, kcndi bakanhklannm i~lcyi~indcn otiirii fcrdi olarak: bakanlar

verimli bir ~ckildc iiriinleri Uretip iirctmcdigini degcrlcndirebilir. Sonuv yonclimli
dcnetim yakla~nmnm amac1. program ya da siirecin sonuvlanndaki zayifliklan

vonctimindcn otiirU vatanda~lara kar~I hesap venue

kurulu

kararlanna

i~tiraklcrindcn

6tlirii

de

digcr

bakanlarla

parlamentoya hesap vcnuckle yiikiimliidiirlcr. (Siyasi Sorumluluk)
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Bakanm altmdaki bakanhk list yonetimi, tc~kilatlannm faaliyetlerindcn otiirli
ozlinde parlamcntoya kar~1 degiL bakana kar~1 sorumludurlar. Bununla birlikte.

sorumlulugu" olarak isimlcndirilmcktedir. (Your Role in the Accountability
Process,s.2-3)

19111

INTOSAI Dcnetim Standartlannda ycr alan genet tamma gore 1se: hesap

parlamcntoya ccvap vcrmcleri istenebilir: ancak, hliklimet politikas1 olan konularda

vcrmc sorumlulugu: ""kamu tc~cbblisleri vc ~irketleri de dahil olmak lizcre.

parlamentoya hcsap vcnnczlcr. (YDne/se/ Sorumluluk)

kcndilerine kamu kaynaklan cmanct cdilcn ki~i ve idarclcrin mali, idari vc program

uygulamada,

kcndilerindcn

bakanlan

adma

bu

faaliyctleri

a<;1klamak

Yonetscl hesap vermc sorumlulugu zinciri de blirokrasi i<;erisinde tepcden
tabana, kamu kaynaklanmn kullammmda karar ve soz sahipliginin bulundugu en alt

gorcvlcrindcn otlirf1 a<;1klama yapma vc bu gorevleri kcndilerinc verenlerc durumu
bildinne mecburiyetleri""dir. (lNTOSAl, Auditing Standards, 1989: Glossary).

kademelere kadar yayllarak iner. Bu zincirde bizi en <;ok ilgilcndiren halka, bir blitlin

Hesap Verme Sorumlulugunda Say1~tay'm Rolii

olarak yonetim ile siyasi vckiller arasmda var olan yonetsel hcsap verme

Hcsap vcrmc sorumlulugu slirccinde oncmli bir husus da. mcvcut bilgilcrin

sorumlulugudur. Daha a<;1k bir ifadeylc.kamu list yonctiminin parlamcntoya hcsap

bag1ms1z dcgcrlendirilmesinc duyulan ihtiya<;t1r. Hliklimctin pcrformansm1 ctkin bir

vcrmc sorumlulugudur. ( i.Giircn,KMY Ycni{tcn Yup1hmdlrrhnasJ,s.20-23).

~ckildc dcgcrlcndirmck

\'C

TBMM sunulan bilgilcrin parlamcntonun yctki vcrdigi

faaliyctlcrin sonu<;larm1 dogru bir ~ckildc yans1tt1gmdan em in olmak i.;in parlamcnto
Finansal

Hesap

Verme

Sorumlulugu/Performans

Hesap

Verme

liyclcrinin tarafs1z bir dcgerlendirmcyc ihtiya<;lan vard1r.
Yliksck denetim orglitlcri. yani say1~taylar hlikl'nnetin taaliyctlcrini denetlcr \'e

Sorumlulugu

hliklimctin kam\1 fonlanna ili~kin sorumluluklanm nc ol<;lide ycnnc gctirdigini
Hliklimet kamu gclirlcrini toplamadan ve. kamu fonlanm harcamadan once.
parlamcntodan izin almak zorundad1r. Kamu fonlan harcandJktan sonra: hliklimet
bu fonlan parlamcntonun verdigi yctkiyc uygun kulland1gnu gostermek i<;in
raporlamahd1r. Hliklimctin gcr<;cklc~tirdigi faaliyctleri a<;1klama zorunlulugu "hcsap
vcrme sorumlulugu" olarak isimlendirilmcktedir. (Auditing For Parliament ,s.l). Digcr

izlcmcsi i9in parlamcntoya yardnnc1 olacak bilgiler saglar.
Hcsap vcrme sorumlulugunun bir gcregi olarak: hliklimct. blitlin kamu
kurulu~lannm yllhk harcama planlarmL ge<;mi~ y1l harcamalan. bor<;lanmalan vc

vergilcri gostcren yllhk mali tablolan ile gcr<;ekle~tirilen taaliyctlcrc ili~kin
raporlanm TBMM ·nc sunarak, yllltk pcrfommnsm1 raporlamaltd1r.

bir dcyi~lc: Finansal hesap vcrme sorumlulugu, ''parasal fonlan ve mallan kullanan
ya da bir gOrevi yliriitcnin g6rcvini ycrinc gctirmc yOntcmi hususunda kamuya ccvap

vcrme gorcvidir. " ~cklinde tammlanabilir.
Hliklimcti yapttg1 i~lcrden sonnnlu tutan bu slirc<;. zamanla gcli~tirilmi~:
kamu fonlannm nas1l harcand1g1 kadar,verimli.etkin vc tutumlu bir ~ekildc hcdeflcri
ba~annak i<;in kullamhp kullamlmadtgmm,hedcflcrin ba~anhp ba~anlmad1gmm,nas11
ba~anld1gmm

raporlanmas1

oncm

kazann11~t1r.

Bu

"program

hcsap

venue

sonnnlulugu","yonetsel hesap venue sorumlulugu ya da " perfonnans hcsap vcrme
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Etkin dcmokrasi ctkin hcsap verme slircei gercktirir. Etkin hcsap vcnnc siircci
hiiklimct faaliyetlcrinin

vatanda~lara

raporlanmasuu ister vc zonmlu kdar. Ortalama

TBMM

vatanda~lara

r:1poJ" cdcr.

tarafs1z

ili~kisinc

dcnetim

raporlan

hiikUmctlc

katkdarda bulunur. Dcnctyi

gcli~kin

hcsap vcrmc slirecinc. ~cffafl1ga ve iyi yiincti~imc dcgcr vc inamhrhk kazandinr.

TBi\L\l"nc k:unu

lHikiilndc kamu lbnlanm
h;ll"cama \"C program Ian
gcn;cklc~lil~nc yctkisi
n:nr.

anla~1labilir.

parlamcnto arasmdaki hcsap vcnnc

Say1~\:1~· <li.:nctim sonu'fkii"Jnl
"I"J~:-.1!\J"Jh.:

hitabeden

h~lrc.111lillannm \"C

· gcn;cklc.~tirilcn
progrmnlann hcsahm1
,·crir.

Scffafl1k, iyi

yiincti~im

Pcrfonnans

dcnctimi,

sorumlulugunun

vc hesap vcm1c slircci demokrasinin tcmcllcrini
parlamento

gcrycklc~mcsinc

ilc

hlikiimct

arasmclaki

olu~turur.

hcsap

yardunc1 olarak. dcmokrasinin

vcnne

gcli~mcsinc

de

ula~mas1

ilc

katk1da bulunur. (Dye, Accountability,Auditing ... ,1996,s. 7-14).
S;lyJ~tay

kamu kurulu~lannm
faalivctlcrini w l:1alirct
sii;·c-rlcrini dcnctlc;.

DENETiM SURECi'
Denctim sUrcci, denetim giircvi ya da talimatmm dcnetyiyc

HUkUmet

ba~lar.

*Auditing For Parliament,s.5

Yasadaki giircvlerini ycrine gctinnck iyin dcnet9i, dcnctim hcdcflcrini

bclirlcmclidir. Dcnctim hcdcflcri dar vcya
hcdcflcrinc

Sayi~tay ise, hem TBMM'nin hem de hliklimetin, kamu kurumlanmn
performansi

hakkmda

objcktif

bilgi

ihtiyaem1

kar~dayarak.hesap

Denetimin hcsap vennc sonunlulugunun yerine getirihnesinde ayik rolii

kapsamh ifade cdcbilir. Dcnctim

i9in denctyi, denctlencn kuruma uygun bir cylcm planma sahip

olmahd1r. Normal olarak bu uzun diinemli bir stratqjik plan olacakt1r.

vennc

sommlulugunun etkin bir ~ckilde ycrinc getirilmesinde yard1me1 olur.

ula~mak

gcni~

Pcrfonnans dcnctimi, planlama, yiirlitme vc raporlama olmak lizcrc iii'
a~amada gcrycklc~tirilir.

Planlama

a~amasmda.

dcnctim ckibi k1sa vc uzun diincm

dcnetim planlanm haz1rlar, programlan vc onun uyguland1gi ycvrcyi incclcr. denctim

yoktur: aneak, hcsap vennc sorumlulugunu gliylcndiren en iincmli faktiirdlir. Daha

s1rasmda incclcnccck alam tammlar vc dcnctlcncn faaliyctlcrin

kapsamh hesap venne sorumlulugu sistemleri, hem iy hem d1~ denetim gerektirir.

dcnctim kritcrlerini bclirlcr. Dcnctimin ylirlitmc

Kamu yiinctiminde ~cffaflik vc hesap vcrme ylikllmllilligii kar~d1kh ctkilqim
iyindc alan kavramlard1r. Yani yiinetimdc ~effaflig1 saglayabilmek iyin ctkili vc. iyi

i~leycn hesap vcnne slireylerinc: hesap vennc siircylerinin etkili vc iyi i~len;esi ;9;11
de ayik ve ~effaf mali politikalara ihtiyay vard1r. Bu nedenlc saglam bir hesap vcrme

a~amasmda.

toplar vc test cdcr: bulgulanm analiz edcr. Raporlama
parlamcntoya sunulacak

say1~tay

kar~Ila~tmlaeagi

dcnetim ckibi kamt

a~amasmda,

dcnetim ckibi

raponmda hangi hususlann ycr alacagma karar

vcrir.

yliklimliilUgii ~effaf1Ig1 saglamanm vazgeyilcmcz bir arae1: ~cffafl1k da hesap vermc
yiikiimlliliiglinli layikiyla ycrme gctirebilmenin olmazsa olmaz bir iin ko~uludur.

Dcnctim slircci Kanada.ingiltcrc.Ayusturalya. isvc9 , .. b iilkclcrin sayi~taylarimn
pcrformans dcnctimi cl kitaplanndan

(i.Goren,s.26)
280
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Denetim Ama~lan
Denetim kriterleri: sistemlerin vc metotlann yeterliliginin. faaliyetlerin

Her denetim 9ah~masmm kendilerinden sonuylar ylkanlabilcn a91k ve se9ik
amac;lannm olmast gcrckir. Denctimin amac;lan: bir faaliyctin pcrformansiyla ilgili
olarak. denetimdcn yamt vcnnesi beklenilen sorular dikkate almarak ifade edilir.
Gcncl anlatunla tipik bir performans denetiminin amaylan. say1~taym misvonuyla

ckonomikliginin, verimliginin vc maliyet etkinliginin k1yasen dcgcrlcndirildigi
mantJksal v·e ger9ck9i perfonnans ve kontrol standartland1r. Uygun kriterler
denetlenen

Denctimin amaylanmn dikkatli degerlendirilmesi ve ac;1k9a ifade edilmesi
gcrekir. Amac;lar: dcnetim ekibinin. denctimin sonunda her amaca gore soi1uc;

uyarlamm~

kritcrlerdir. Bu kritcrlcr.

sonuc;lanna odaklamr. Kriterlere uyulup uyulmad•g• dcnetim gozlemlcrindc ortaya
91kar.
Kritcrler denctim alanlannm her biri i9in ayn ayn hazJrlanmahdJr. Kriterlcr

c;•karmasma elverccck ~ckilde tammlanmahd1r. Denetim yah~masJ. amaylardan
harcket eden sorulan yamtlamaya yonclik olacakt1r. 0 Imide denetimin amaylan.
pahah ve gereksiz bir denetim c;ah~masm1 onlemek iizere. mlimhm oldugunca a91k

uygun. glivenilir.

anla~Jlabilir

ve cksiksiz olmahd1r. Kriter kaynaklan. uvgun

kritcrlerin belirlenmcsi ic;in ihtiya9 duyulan 9abamn blivlikliiglinli bclirlemcktedir.
G6zkmlcr dcnctim ckibinc dcnctimin amacma g6n; sonucr olu$tUrma imkd111 vcrir .

bir bi9imde tanunlanmahd1r.

Performans denetimi tekrarlanan bir karar alma siirccidir.

Denetim Kapsmn1

Her dcnetimin: dcnetimin gcni~ligine. takvimine v·e niteligine odaklanan ac;1k

'.I

kendine ozgii niteliklerine

mlimkiin oldugu olc;Lidc faaliyctin. sistemin, kontrol mekanizmasmm vb. beklencn

uyumlu olmahdu·.

ve sc9ik bir kapsam1 bulunmahd1r.

kurulu~un

Kamtlann

toplanmas1 gene! siirccc paralcldir. Denet9i bilgilcr eldc edcr. bunlann cksiksiz v·c
uygun olup olmad1guu inccler. performans kriterlerine gore degerlcndirilmesi i9i11

Dcnctim konulan. SayJ$tay·m gOre\" vc

yctkilcrine uygunluk, anlamhhk vc dcnetlencbilirlik tcmelinde scyilmclidir.

bilgilerin yeterli olup olmad•gm• belirler.
Denetim ekibi. denetim testlcrini ve prosediirlerini gerekli vc yeterli bilgiyi en

Planlamanm ilk a~amalarmda dcnctlcnccck faaliyct. c;ogu kez gene! ifadelerle
tanunlamr. Her ~cyin dcnctlenmcsi nadiren mlimhm ya da maliyet etkindir.
Dcnctimin kapsanmun bclirlcnmcsi gorcccli olarak, dcnetimin amac•yla ilgili vc dde

maliyet-etkin bi9imde clde etmek lizere planlar: Fiili denetimin

ara~tmnay1.

analitik incclemeyi ve

ak1~ ~emalan

haz1rlamay• ic;crebilir.

Tavsiyelerin Hazn·lanmasJ

bu da denetimin arzulanan sonuylannm gerycklc~tirilmesinde son dcrecc onemlidir.

Denetimden 91kanlan gozlcmler olumlu ya da olumsuz olabilir. Pcrtbrmansta

Dcnctim kapsamuu belirlcmcktcki asli ama9: performans ve denetlenen

alan lizcrindc dcnctim kaynaklanm vc c;ah~masm1 yogunla~tmnakt1r.

bir

dizi teknigi: ornegin miilakatlan. anketleri. analizleri. orneklemeyi. dogrulamav1.

mcvcut kaynaklarla dcnetlcncbilir az say•da konuyla sumlanchnlmas•m gercktirir ki:

konunun sonu9lan lizcrindc anlamh bir ctkisi olabilcn. gorcceli olarak az sav·•daki

a~amalan geni~

yetersizlikler tespit edildiginde. denct9i bu yetersizliklerin raporlanacak kadar
anlamil olmas1 i9in diizcltici onlcmlerin benimsenmesini

kolayla~tJracak

tavsiyeler

haz1riamaild1r. Normal olarak tav'siycler. nc yapdnms1 gcrektiginin gene! ifadclerlc

Denetim Kriterleri
Dcnctyiicr. dcnctimc tabi alanm vcya kurumun performans1111 olc;meye vev-a
pcrfonnans1 hakkmda hiikiim vcnncye yarayacak bir araca ihtiyac; duyarlar. Bu

bclirtilmesi

~eklinde

tbrmiile edilmeli. bunlann

<>6revlilcrine b•rakJ!maild•r.

"

ama9la yararlamlan standartlar dcnctim kritcrlcri olarak adlandmhr.
282
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geryekle~tirilme

bi9imleri bakanhk
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Kamu yonetimi refonnlanm ger<;cklqtircn Ulkelcrde.kamu kcsimi <;apmda

Tavsiycleri haz1rlarkcn denctim ekibi:

pertormans raporlamasma dogru bir yoncli~ bulunmaktad1r. Biitiin bakanhklardan
•
gorti~

problemi <;6zmek i<;in gerekli onlemler hakkmda kurum yonctiminden

istcmeli:

•

raporu iirctmcleri istenmektcdir. Bu durum, say•~taylann kurum pcrformans

diger dlizeJtiei 6nJem imki\n]annm yam SJra oncriJen. onJcmin hayata

ge<;irilme olasJ!Jguu vc maliyetini dikkatc almah:
•

ve kurulu~lardan planlara vc 6nccliklere ili~kin bir rapor ile kurum perfonnans

birlikte, bu siirc<; ycni ba~lamJ~tJr ve ku~kusuz gcli~im asgari diizcydedir. Bu yiizden

raporda ycr venncdcn once tavsiyclerin. sonu<;lar iizerindeki

ctkilerini hem olumlu hem de olumsuz yonleriyle

muhtemel

dl!~iinmclidir.

Say•~taylar bir sf1re daha dogrudan raporlama yontemini kullanmaya devam
edecektir.
Yayunland1gt zaman say1~tay raporlannm ilgi yaratacagt dii~iinillmcklc

Denetim Rapom
Denctimin alan

raponmu tasdik tarzmda, dcnetime y6nclmclerini getirmcktcdir. Boyle olmakla

<;ah~masm1

tamamlad•ktan. denctim gozlemlerini hazJr!ad•ktan

bcrabcr:

as•l uzun-d6ncmli etkisini ilgili parlamento komisyonunda incclenmcsi

ve her bir denctim amacma gore sonu<;lar <;Jkard1ktan sonra. dcnct<;i pertormans

s1rasmda g6stcrir. Anglo-sakson iilkelcrdc ilgili parlamento komisyonu olan 'Kamu

denctimi raporlama standartlanna uygun bir rapor taslag• hazJrlamak durumundactu·.

Hesaplan Komitcsi, kamu fonlannm onaylamm~ ama<;lar i<;in vcrimlilik, ctkinlik vc

Dcnctim

<;ah~mas1

parlamcntoya degcrli vc gcrekli bilgiyi saglamay• w

raporlamay1 hcdctlcr. Dogrudan raporlama denctlencn kurum tarafmdan bir bcyanda

tutumluluk dikkatc almarak harcamp harcanmad•gm• gozden ge<;irir.
izleme

bulunulmadJjjJ durumda uygulamr ve pcrformans denet<;isi denctim alamm incelcr ve

SayJ~ta~.-m 6nccki raporlannda yer alan anlamh gozlemlcr vc tavsiycler ile

bir sonuca ula~Jr. Buna kar~1hk,tasdik denctimindc denetlenen bir bcyanda bulunur

parlamento komisyonlannca yaplian tavsiycler dognlitusunda at!lan adunlar.sorun

ve dcnct<;i bu bcyan hakkmda bir kanaat bclirtir.

c;Ozi.iliinccyc vcya izlcmcyc gcrck kalmaymcaya kadar. Sayt~tay tarafmdan izlcnmcli

Raporlama h1zh

gcli~en

bir aland1r. Raporlar iki

gcni~

kategoriye aynlabilir:

vc u~·gun zamanlarda parlamcnto:·a raporlanma!Jdtr.
izlcmcnin temcl amaeL denetlenen kurumun parlamentonun tavsiyclcri

• Yaple! tavsiy"Cicr vcrcn raporlar
• Yonetime giivcnce vcren raporlar

dogrultusunda

uygulamada

bulunup

bulunulmad•gmm

kontrol

edilmcsi

ve

parlamcntoya kurumca ger<;cklc~tirilcnler hakkmda bilgi saglanmasJdlr. Sa~··~tay·m
Yaple! oncriler elc~tirel denctim raporlanna baglamr. Ozel sckt6rdcn tarkh
olarak, kamu kunnnlarmda yonctim dam~manlan son zamanlara kadar. yalmzca <;ok

izlemedcki cliger bir amac1 da denctimlerin .. pozitif sonu<;lar iiretip iiretmedigini"'
belirlemcktir. (Office of the Auditor General of Canada," Follow-up ..." ,s.l)

kii<;lik rol oynard1. Performans denctimi raporlanyla, yonetimin uzman ve objektif

Kamu sckt6rii ve ozcl sektor dcnctimi arasmdaki en <;arp1e1 fark, politik

tavsiye ihtiyae1 kar~J!anmaktadJr. Yonetime giivence vcrmck i<;in haz1rlanan

etkilerin g6z6niinde tutuhna ihtiyaemm csas ahnmas1d1r. Denetimin sonunda,

raporlar, gclcnekscl tasdik denetimi raporlanna benzemcktedir. (P.Jones and

ozclliklc perfonnans dcnetiminde. dcnct<;i en objcktif vc tarafs•z oncrilerini

J,Bates, 1990,s.8)

geli~tirccektir. Kavranmas1 gercken en onemli nokta en azmdan k1sa vadede, po/irik
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Sayr~tay Kanununda yap!lan dcgi~iklik ilc "Pcrlormans Dcnctimi" Sayr~tav·'rn
g6rcvlcri aras1na

gcrckliliklcrc gore. dizayn cdildigi zaman bile bunun uygulandrgr soylcncbilir.

SCill)}<)/\'lllllll.

girmi~tir.

832 say1l1 Say1~tay Kanunu Ek Madde 10:
SA YISTAY'DA PERFORMANS DENETiMi UYGULAMASI

Olkcmizdc son y!llarda. kamu kurumlanna vc hiiklimct politikalanna kar~r
vatanda~larda

ciddi bir gorcv kaybr

olu~mu~tur.

kamu kaynaklarmm kotll kullanmuna

ili~kin

Kamu hizmctlcrindc kalitcsizligc vc

habcrlcr hcmcn hcrglin mcdyada ycr

almaktadrr.
Aynca.son yrllarda ckonomidc kamu sckt6rlin0n rolli

tartr~ma

konusu

olmu~:

uluslar arasr rckabcttc varolabilmck ic;in kamu hizmctlcrinin kamu·i:izcl sckti:ir
ortakhklan vcya 6zcl amac;h

kurulu~lar

c;rkarmr~trr.

kamu sckt6riindc hcsap vcrrnc sorumlulugunun

<;ali~n 1 asr yaprlmr~trr. Pcrtormans dcnctimi mctodolojisini kazanmak amacryla.

y6ncticilcrinin kaynaklan vcrimli.ctkin vc tutumlu kullanrp

ingiltcrc Say 1 ~tay'l11111 danr~manligmda. 1996 yrlinda ba~latrlan "Karuyolkm ( ic:nc•l

gcli~mclcr kar~rsmda.

kullanmadrklan

konusunda

kamuo~lllKl

parlamcntoya

\'C

saglanmasr.hcr zamankindcn daha <;ok 6ncm

kazanmr~trr.

kamuoyunun vc parlamcntonun objcktif bilgi ihtiyacmr

objcktif

bilgi

Ycni gorcdcri en ryr

~ckildc

mctodolqjisini vc digcr c;agda~ dcnctim

yakla~rmlannr

V('

UIWI'IIIl

.fi:laliyerlerinin yr"inerim ve komrolii ·· hakkmdaki pilot pc:rtonnans dcnctiminin

kurumsal yap!lar

Sayr~tay'da uv·gulanmasr gcrckcn bolrunii tamamlanmr~trr. Afct i~lcri Gcncl

pcrtormans dcnctimi

Miidfrrlligfrnfrn ckprcm konusundaki. t:1aliyctlcrini csas alan ikinci ~alr~ma 1'1'19 'rl'
sonunda ba~lamr~ v·c halcn dcvam. ctmc k·teeI.rr. Bu dcue t.Ill11 c,,.cj'c _V"l..Iksck d~nctim

kar~rlayan

ycnnc gctirmck.

Miidiirlii_(!,finfin dc:vler vc: if yollarmda yiiriillli{!,fi hakun. yup1111

Blitlin dlinyada

sayr~taylardrr.

6grcnmck vc dcnctim alanrnda

dlinyadaki gcli~mdcri izlcmck i<;in ba~ta ABD. ingiltcrc. Kanada vc Pakistan olmak

kurumlannm dcnctim v-c: ~aii~ma standartlarr uygulanmaktadrr.
Hem yarg 1 yctkisinc sahip sayr~taylarda hem de yargr yctkisi olmayan Anglo-

vc

sakson sayr~tav·larda pcrtormans dcnctimi: stratcjik planlama. on incclcmc vc

dcnctc;ilcrinin dcnctim konusundaki bilgi birikimi artrnlmaya

raporlama a~amalan say1~tay'da. digcr a~amalarr parlamcntoda olmak trzcrc ~c~itli

Bu scmincr vc konfcranslar sonucu: kamu sckt6riindc hcsap vcnnc

a~amalarda yi"rrl!tlllmcktcdir. Pilot <;alr~mada uygulanan dcnctim a~amalarr. ingiltcrc

lizcrc, digcr Olkclcrin
konfcranslarla
c;ah~!lmr~trr.

Performans Denetiminin A~amalarr ve Sayr~tay llygulamasr
Sayr~tav-'cla bugi·uw kadar biri pilot olmak iizcrc. iki pcrtormans dcnctimi

(i.Goren,s.27)

gcli~tirilmcsi.kamu

Bu raporlar ile bu Kanunda IJng!Jriilen . genet
ma!Jiyetteki di(Jer rapor/ar Tiirkiye Biiyiik Millet Med1s1 Plan
ve Biitr;e Komisyonunda gorii§iiliir ve Kom1syon 6nens1 1/e
birlikte TBMM Gellel Kuru/una sunutur.

cliylc gordOrt!lmcsi v·c daha c;ok orgtrtscl

scrbcstlige dayalr v·cm hizmct ita dtrzcnlcmclcrinc ihtiyacr ortnya

Bu

Sayl§lay, Oenetimine tabi kun1m ve kurulu§lann
kaynak/an ne 6/qiide verimli, elkin ve tutwnlu kullandlklanm
incelemeye yetkilidir. Bu inceteme sonur;/an Sayl§lay
Birinci Ba§kalll taratmdan bir de(Jerlendmne raporuy/a
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Ba§kan/igma sunulur.

Sayr~tay

sayr~taylan

ilc iyi

ili~kilcr

gcli~tirilmipcmincr

sorumlulugunun kontrol cdilmcsindc vc kamu y6nctiminin
pcrformans dcnctiminin 6ncmi daha iyi

280

anla~!lnu~trr.

1996

gdi~tirilmcsindc

Sayr~tav- •uun

clcrlct·1111

r''\TII11l
,,

csas

y!lmda 832 say!lr

2S7

almarak

a~ag1da

gOstcrilmi~tir.
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Say1~tay'm Kendi (:ah~malanm Planlamasl

Stratcjik planlama, dcnetimin planlama siirccinin ilk
dcnctiminin

ba~aniJ

in..:ckn~..:cgin~ karar .\Will.:

·

Pcrformans

olabilmcsi i9in dcnctlencn kurumun, hedcf \'C ama9lannm. tcmcl

faaliyctlcrinin. belli
P~rtbnnan.~ d.:n~ti111i str:tt~iisi \'~ n~·,·in

a~amas•chr.

ba~h

kaynaklannm ve kurumun vcrimli, ctkin. tutumlu

9ah~mas1111

6nlcyccck potansiycl risklcrin tanunlanmas1 gcrekir. Bu ncclenlc.

denetimin bu

a~amasmda

ama9:

• denctlcncn kurum hakkmda bilgi toplamak.
J)~ndimin

• cldc cdilen bilgileri degerlcndirmck.

Plan1anmas1

IIOklim..:tin Yamt1

• vcrimlilik, ctkinlik, tutumlulugun saglanmasma

ili~kin

risk alanlanm

tanunlamak. ,-c
• incelcnccck tcmcl kouulan. k1saca. potansiycl · pcrformans dcnctimi
alanlanm bclirlcmcktcdir.
Karayollan Gene! Miidiirliigiindc yap1lan pilot
ahnnu~tu·.

olarak clc

J)cn.:timin

gercklcri

l'liriiliilnJ~si

~wine

yakla~muna

Dcnctimin

ba~anya tda~mas1

gctirilcrek. dcnctim ckibi

gore dcnctim

9ah~mada

dcnctim, bir pr()JC

i9in iyi bir projc ,-6nctiminin

olu~turulmu~

vc sistcm y6nclimli dcnctim

9ah~mas1 planlamnJ~tJr.

Karayollan Gene! Miidiirliigliniin s6zkonusu faaliyctlcrini konu alan pilot
c;ah~mamn

harcamalanna
l1gi1i Parlamcntn

a~amasmda:

bu

ili~kin

TCK "nm yasal durumu. gorcv alam. gclir

gene! bilgilcr. belli

ba~h

\'C

kaynaklan (i 0giicii. makine-tc9hizat.

binalar. 6dencklcr v.b), kaynaklann yap1s1 vc 6zclliklcri. organizas,·on yap1s1. kurum

"lllllisy(lllll

faaliyetleri iizerindeki kJsJtlamalann nclcr oldugu, planlama slircci. mali kontroller

op.;.=r

-----·--__
~-~

.,.,
........__

vc y6m:tim bilgi sistemi incclenerck, kurumun protili ortaya
gcr9eklc~tirmck

i<;in kullandJgl ara<;lar tcsbit

yiiriittiigii bakun. yapun vc onanm faaliyctlcrindc incelcnccck konular

I l:tZII'hllllll<l.~l

bclirlcnmi~tir.

Bunlar:

gilrli~krininnhnnm~;J \'~

nmtabakat

•

planlama. yiiriitmc vc kontroliin etkinlik vc ,-crimliligi ile Gene!

Miidiirliigiin hcdcflcre
•

2SX

cdilmi~tir.

Dahn sonra. Karayollan Gene! Mi"ldiirliigiinfm dcvlct vc il yollannda

hakkmda tamllann

"Performans Denetimi 6zet El Kitab1" T c
Yaymlan,t;:eviri Dizisi 11, Ankara 1997,s.8.
' .

Kalkmma

Plamndan. biit9eden ,-e kurum dokiimanlanndan. TCK"nm temcl hcdeflcri 1·e bunlan

Rapor
Raillll'

91kanlnu~t1r.

say1§tay

135.

Kurulu§

Yildonumo

ula~ma

dcreccsi:

zamanmda yap1lmayan bak1111, onanmm yo! a9t1g1

scbcplcri ve boyutlan,
2S9

i~

,-Jgdmalannm

\rit~·

•

gccikmclcrin ncdcn oldugu

maliyct arti~Iandu·.(Sayi~tay,Karavollnn

Gn.Md'liigii incelerne Tel<lifi)

.

.

.

inc~lem~ metocloloj isi tespit ecli lerck konuyn kamuoyunun vc TBM f\·1' 11 ; 11

ilgisi: kar~J!n~J!nbilecek riskier 1e gi"lvli"ikkr ilc inc~kmcnin ctkisinin 11 ~ olncag 1
dcgcrlcnd iri Imi $ti r.
Bu p!J~mnlnr. incelcme tnhimi 1·c knynnk tnhsisin~ ili~kin tahminler de
~klencr~k ... inceleme teklifi''ncle 6zctlenmi~ v·e on incelem~ c;al 1 ~mns 1 na onn1 almak

ivin Sai'J~ta) Ba~kan!Jgma takclim eclilmi~tir.

.
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dcvam cdccck isc. nasil yCiriitiilcccginc karar ,·cnnck n: tam c;alt~mayi planlamaktir.

Tam

c;alt~mn

ir;in ay1k vc kcsin hcdctlcr bu

hcdctlcrinin

belirlcnmesi:

temcl

a~amada

pertonnans

degerlcndirilmcsi on incclemedc yapilacak
olarak kullantltp. tam

c;alt~mada

alanmm 1e

incdeme teklitinc. Sayt~tay Ba~knm onay verdikten soma. pilot <;alt~mada on
vah~masma gc<;ilmi~tir.

konusundnki l(taliYctlerini esns alan ikinci vnli~man1n gene! arn~tmna n~amas 1 da
tamamlnnm1~. hazirlnnnn inc~lcmc tckliti ic;in SaYJ~tay Ba~knn!Jgmm ona 1 ·1

kaynaklan.

Stratcjik planlama

a~amasmda

hcdet1cr v.b)

a~amast

Denetimin her

c;izilmi~

gibi. on ii1celcme
vc ac;tk<;n

<;ah~mast

tammlanmt~tJr.

yaptlnn incclemeler (kurumun organiznsyon v·apiSJ.

derinlc~tirilcrck:

<;ah~mnmn

tcmd

konulan

~6yle

bel irlenmi~ti r:
•

almmJ~tJr.

Pcriyodik baktm. yapun

Bu c;a!J~mn sonunda. dcnctimin konusu Marmara w Diizcc dcpr~mleri sonrns 1
faaliv etler olnrak darnltlimt~ltr. Dcprem sonrast taaliyetlerck rol vc fonksiv on Inn

~ ·ii riitii I li~ ·or?

dikkat~ almarak. Baymdtrltk 1·e iskan Bakanltgmm cliger Gene! Mi"ldiirli'dderi de

mu'!

Prosedi"lr

<;alt~ma

sumlannm bclirlenmcsi a<;Ismdan 6nemlidir.

da planlnmp. inceleme . konusunun snmlan

•

kriterlcrinin

AITJCa.kritcrlcr standnrt

degerlcndirme yaptltr. Tcmd performans konulnnnm tcspiti

kaynnklan. knvnnklann yapJSJ ve 6zellikleri. organizasyon yap 1s 1. fnali 1ctleri.
prosedi"lr 1·~ kontrolkri incelenmi~tir. Afet i~leri Gene! Mi"lcliirli"lgi"lniin dcprem

izkm~

l'e

kurumun

ddc edilecck sonuc;br 1·e bulgulnr konusunda

incelcme

Plnnlama. yi"lriitmc vc

konulannm

c;alt~malardtr.

i~leri Gencl Miicliir!i'Jgiini"ln ynsal clurumu: clepremde giirc1 nlam. biitc;csi. belli ba~!J

•

Dcnctlcn~n

tespiti:knmtlann cldc edilcbilirliginin vc IWimlilik. etkinlik vc tutumluluga riskkrin

Karav oil an Gene! Miidiirltigiinclc oldugu gibi vnli~mnnm bu a~amasmda: Atct

incelcmc kapsanuna almmJ~ttr. Baymcltrltk 1·e iskan BakanltgJ·n 1n Marmara 1c
Depr~mlcri sonrnsma ili~kin:

bclirlcnir.

\C

onanm faaliydlcri nc kadar iyi planlamyor

\"C

• Peri1odik
bakun. .Yap1m vc onanm faalivetleri
verimli olnrak .YiiriitiiJCJ\·or
.
.
( Sayt~tay,Karayollan Gn. Md'liigii,On inceleme Raporu)
Bu tcmcl sorulann alt sorulan 1·e pcrformans degerlendirme kriterlcri
bclirlcnip. denctim kamtlannm yeri. yaptst w dde cdilebilirligi hususlannm

Htaliyetlcrinin verimliligi ilc

arn~tJnlmas1

ic;in Gend Miidiirliiktc vc 6rnck sec;ilcn 3 b6lgc miidiirliigiinclc tiilcn

bclirlcnmi~tir. (Sayi~tay, Marmara vc Diizce Depremleri sonrast ... incelcrne

incclcmelerc

ba~lanmt~ltr.

tel<liti)

performans konulan vc bir matris haline gctirilen pcrformnns degcrlcnclinnc

vc

y~terliligi.

kontrolkrin

incckmc

konulan

olarak

Denctimin bu n~amasmda toplnnan bilgiler. Say1~tay ·m stratcr ik pla 111 n111
haZJrlanmasmda kullamltr. Heniiz Salt~tav,.cla stratc:jik plan lama vapilmamaktachr.
Ancak. stratejik plnnlama ivin haztrlik c;a!J~malan clclam etmcktcdir. Bu a~amadn
yapilan vah~malnr. clenctim alan111111 iyi tanmmas1: daha iv·i clendim plant ic;in zcmin
haZJrlamakta kullnmlmt~!Jr. Ayncn: sonraki c;alt~malara ornek olu~tunnak amac 1yln.
mctoclolojinin gerekleri ycrine gctirilmi~tir.
Denetimin planlanmasmm ikinci a~nnms1. (Jn in~eleme (.'alt.~nwstchr. Bu
a~aman111

amac1. tam incclcme

r;alt~masmm
2~0

yaptltp yapilnmyacagma:

kritcrleri

konusunda

Karayollan Gene! Miidiirliigii LISt yonetimi ilc temel

mutabaknta

vanhm~ttr.

incelcmek i<;in veri lOlJiavacag·,,mtz
birimler
.
altnmt~t1r.

I'~

Aynca

pcrformans konulanm

dokiimanlar konusunda 0<>6riislcri
'

Karayollan Gene! Miidiirliigii ilc mutabnknt saglanclilztan soma. tam

<;alt~ma a~amas1 planlanmt~ttr. On incclcmc n~amasmda yaptlan c;ah~malar rapor

edilcrck.

Say1~tay

iist y6nctiminin. dcnctime devam eclilip cdilmcmesi konusunclaki

karan ic;in bilgi saglayan bir karar doklimam olan ··on incelcmc raporu ··. Sayt~tay
Ba$kGI1JI1111 ona~·1na sunulmu~tur.

r;ah~ma
2~1
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Brtymd1rhk vc iskiin Bakrtnhgmm Marmara vc Dlizcc Dcprcmlcri sonras1
taaliyctlcrinc

ili~kin

pcrformans dcnctimindc,bu
anla~JlacagJ

Yukandaki a<;Jklamalardan
incclcmc

c;ah~masi'' a~amalan. Say1~trty'm

rt~ama

halcn dcvam ctmcktcdir.

lizcrc: ··stratcjik planlama·· vc ..6n

6nlemek. denetim alanmdaki 6ncclikleri belirleycrck ctkin
mporbnnda kalitcyi saglamak ic;in yapt1g1 planlamrt
c;ah~mas1 Say1~tay'm

c;ah~mak.

c;ah~mabnchr.

dcnctim
'·Stratcjik

15-17 .\lu\'lS 2000 .. \nt:lh·a

Mlidlirllik vc 6 B6lgedc II 0 pcrsonclle yap1lan g6rli~meler sonucu cldc cdilcn 'crilcr
analiz

kendi kaynaklannm kullrtnumnda isratl

s~..·mpot.\lllllll.

cdilmi~tir.

Tam

incclcmc

c;ah~mas1

tamamlandil<tan

sonra.

Karayollan

Gene!

Mlidlirlliglinlin faaliyctlcrinin planlanmasJ, ylirlitcilmcsi ve verimliligiylc ilgili tcmcl
dcnctim bulgulannm vc 6ncrilcrin ycr aldigl

taslak rapor

yazilmi~llr.

Amac;lar.

stratc,jik hcdcflcr vc organizasyon yaplSL ihtiyac;lann bclirlcnmcsi vc yatmm

denctim alanmdaki kurumlar hakkmdaki bilgikrini

kararlannm vcrilmcsi ilc y6nctim bilgi sistcminc

ili~kin

glinccllqtirmek. denetim alamndaki 6ncclikleri bclirlemek. 4-5 yilhk stratc:jik

ve yliriitmc ilc ilgili bulgulan: emanct vc ihalcli

i~lcrin krtr~Jla~tmlmasma.

planlama''

c;ah~mrt

plrtnbnm ve yJ!hk

progranun1 hazlriaJilrtk: yam

Say1~tay

denetiminin

ili~kin

tamam1111 planlamak ic;in yapil1r.
··On inccleme
<;ah~ma ko~ullarnu

c;ah~mas1"

ise: dcnctlenccck kamu kurumunun yrtp!SIIll ve

tanunak, kaynaklanm bclirlcmck: denetlcnebilecek konulardan

6ncclikli olanlanm tcsbit etmck: konuya prtrlamentonun vc kamuoyunun ilgisinin
dcvam edip ctmcdigini degerlendinnck vc tam
bclirlcmek ic;in yapil1r.

Say,~tay·m

c;ah~ma rt~rtmasmda

,·apilacak

kar~1la~tmhr.

a~amada

Edilmesi
Planlama, pcrfommns dcnctimindc 6ncmli bir role sahiptir.

a~amasmm

a~amas1

gibi tam inceleme

da planlanmasJ gerekir. Tam incelcme plam ik denetim ckibinin ncyi.

nasil yapacag1 ortaya
dli~lirecektir. A~m

<;1knu~

olacakt1r. Yetersiz bir

c;ah~ma

plam, raporun kalitcsini

detayh bir plan isc, gcrcksiz suurlamalar yapilmasma ve zaman
a~amasmda

makul dcnctim bulgulanna

ama<;. dcnctlcncn kurumun pcrformansma

ula~mak

ili~kin

ic;in ilgiii, yctcrli vc glivenilir kamt (veri)

. toplamakt1r. (INTOSAI Auditing Standards, 1989,s.33)
Pilot
inccleme

c;ah~manm

c;ah~masmda

bu

a~amasmda.

c;ah~ma

vc olumsuz w

bulundurulmu~tur. (SayJ~tay,Karayollan

Gn.Md.

Srty1~tavm

pcrformans dcnctimi raporlannm sonuc;lan

gcc;mi~c

dcgil. gclcccgc

y6ncliktir. Raporlarm tcmcl amacc
•

Say1~tay

tarafmdan scc;ilccck alanlarda kamu kaynaklanmn ,·crimli. ctkin

g6rii~

\'C

bagJmSJZ bilgi.

vc tavsiyck:r sunarak" yasamamn yiiri.ltmc i.'Jzcrindcki dcnctiminin cksiksiz

•

Dcnctimindcki kamu kurumlannda pcrformans y6nctiminin kurulup

gcli~tirilmcsini tc~vik

ctmck. iyi uygulama 6rncklcrinin bulunup ortaya <;1kanlarak

!lim kamu yiinctiminc yaygmla~tmlmasma imkiin saglamak.
•

Kamu

kurumlannda

hcsap

vcrmc sorumlulugunun

kurumsal

\'C

y6ncticilcr diizcyindc ycrlc~mcsinc vc derinlik kazanmasma katk1da bulunmakt1r.
a~ama.

raporun yayunlamnas1 vc TBMM Plan vc Blitc;c

Komisyonunda g6rli~iilmcsidir. Pilot c;ah~mam1zda.bu
Say1~ta~ .. umzda

a~amalar gcrc;cklc$mcmi~tir.

pilot pcrformans dcnctimi sonucu dlizcnlcncn

rapor.

parlamcntoda g6rli~lilmcdigi ic;in parlamcnto slircci ingiltcrc Say1~tay·, csas almarak

Karayollan Gcncl Mlidlirlliglinlin 6n

bclirlencn birimlerindc

g6rli~lcri ahnm1~

Taslrtk rapor

Raporu)

Bundan sonraki

israfma ncdcn olacakl!r.
Trtm incclcme

olu~turmu~tur.

yapilmasma yardm1c1 olmak,
Planlar.

amacmdan tck tck g6revlcre ve muhtemcl sonuc;lara kadar mant1kh bir

slireci g6stcnnclidir. Pcrformans dcnctiminin her

yapun-

maliycti vc zamaniiiigma

vc tutumlu kullamhp kullamlmadJgJ hakkmda TBMM'yc tarafs1z

Performans Denetiminde Tam inceleme A~amas1 ve Sonuc;lanmn Rapor

c;ah~manm

olumlu tcpkilcri g6z 6nlindc

K1saca, dcnetlcnccck kamu

planlamr.

i~lcrin

dcgcrlcndirmclcr isc, vcrimlilik bulgulanm

konusunda Karayollan . Gene! Mlidlirlliglinlin

i~lcri

bu dcnetiminin saglayacag1 katki dcgerlendirilir

ve bu katk1 ilc dcnctim maliyctlcri
kurumunda yapilacak dcnctim bu

onanm vc bakun faaliyctlcrinin kalitcsinc. yap1lan

dcgcrlcndirmclcr planlama

yap1larak, tam incclcmc

anlatilacaklir.
Say1~tay

raporlan yayunland1ktan sonra bir basm a<;Jklamas1 ilc mcdyaya

planum uygun bilgi ve beige toplamm~t1r. Mcvcut bclgclcrin incclenmcsi ilc Gencl

rapor hakkmda bilgi vcrilir. Aym zamanda, ilgili parlamcnto komisyonuna rapor
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g6nckrilir
d~netim

briting n~rikrl!k komisyona takdim edilir. Anglo-Sakson yiiks~k

\"!.:

kurumlannm bulundugu lilkekrde ilgili parlamento komisvonu. Kamu

•

Say1~tay

raporlan hakkmda ita amirlerinin gcr~k~cli

•

Parlamcnto Gencl Kurulunda Kamu

H~saplan

g6rli~l~rini

•

Komitesi raporlannm

ili~kin

ve

denet~ilcri

tm·siyclerde bulunur.
kauhr. Komitc gcrek

g6riir ise. denetlcnen kurumu temsilcn ita amiri ilc hazine temsilcisi de bulunur.
Hazin~

komitenin

uygulanabilm~si

tm siyelcrinin

gli<;lendirilccek kontrol sistemlcri hakkmda resmi
olarak hazn·Iar. Komitenin

Say1~tav

1~111

hliklim~t

raporunu esas alan

ahnacak

tcdbirler.

cevab1111 ··hazine raporu··
k~ndi

raporu. Parlaniento

Gencl Kuru lunda g6rli~lillir.
Say1~tay

Say1~ta~

kurulu~u

raporunu esas alan parlamentonun

taratindan

ne

6l~lide

yerine gctirildigini

degcrknclirir n: izkmc mporu yaynnlar.

X32. sayil1

Say1~tay

Kanununda vapilan

degi~iklik

komisyonu olarak. TBMM Plan vc Blit<;e Komisyonu
ingilter~

6rncgi

uygulanmaml~llr.

esas

almarak

Bu ncdenle.

anlatilan

Say1~tay

kesinlik

kazanm::um~llr.

parlamento

de ilgili parlamento

belirlcnmi~tir.

slirec1.

Yukanda

bizd~

h~nliz

v·c TBMM Gene! Knruluna

TBMM i<; tlizi"lgl"mde yukanda anlatil::m

say1~tay raporlanmn parlamentoda g6rli~iilme siirccinin uygulanmas1111 cngcllcyecek

bir

hl.ihnn

yoktur.

Ancak.

Say1~tay

raporlannm

TBM M ·de

gorli~l"dme

prosedlirlerinin TBMM i<; tlizligi"inde daha a<;tk ifade edilmesinin v-ararh olacag1

styast

sekt6rlinde

r~formlarm ba~an

Avrupa Birligi

dt~

y6netscl
<;ah~manm

bclirlcnmcsi: verimli. etkin ve tutumlu

performansm .

kamuoyuna objektif bilgi saglayan
kurumlan finansal ve

ve

geli~mcler

y6n~tscl geli~itninc

kamu

ko~ul olmu~tur.

geli~tirilmcsindc.

sayt~taylarm

t~tgmda

parlamcntoya

vc

6nemli rolli vardtr. Yl"1ksck denetim

katktda bulunarak. kamu sckt6rlinde

ile ylirli!Olmesini dcstcklerler. Bu nedcnle. Diinya Bankast ve
dcnetim fonksiyonunun
dt~

Bankas1. kendi iilkclcrinin

gcli~tirilmcsini

6nemsemcktedir. Di"inya

dcnctim kurumlan olan

sayt~taylann,

kamu

i"lstlenmesini 6ng6rmektcdir. AB"dc aday iilkclcrdcn
kalitesini

gcli~tirmcsini.

sayt~taylannm <;ah~malannm

kamu faaliyctlcrinin tamam1111 kapsamas1111 ve

dt~

dcnetim

sistcminin gi:l<;lcndirilmcsini istemcktcdir. Topluluk kurallarma gore aday iilkc
say1~taylan

kcndi faaliv-ctlerini yliriitmcye devam cdcccklerdir. Ancak, yamSira AB

kural ve proscdiirlerinin uygulamalannm dcnctimini de iistlcncccklcrdir.
AB. dcvlct denetiminde asgari
Dcklarasyonuna.

INTOSAI

denctim

ko~ullar

olmadtgmdan dcnctimdc Lima

standartlanna

vc

INTOSAI

dcnctim

standartlan i<;in Avrupa Uygulama Rehbcrinc uyulmasuu 6ng6rmcktedir. Bu ii<;
dokiiman

Sayt~taylann

olu~tunnaktadtr.

Bu

dcnctiminin
siirc<;te.

kalitcsini

Sayt~taylann

gcli~tirmck

ilk

olarak

1<;111

standartlar

kcndi

kcndilcrini

degcrlcndirmclcri vc yctcrli stratcjilcr gcli~tinnclcri gcrckmcktedir.

kanaatindeyiz.

Sayt~tay ·muz

misyonunu vc

SONU(:
llJXtJ"li yillann ilk yansmdan itibaren diinv·a ckonomisinde h1zh vap1sal
degi~im ya~anmaya ba~landt.

liretiminde

sekt6ri"inde perfonnansm geli~tirilmcsi, bi"itOn i"dkeler i<;in bir on

raporlarmm nasil bir prosedlir i<;inde

g6rli~likc~gi

TBMM Plan ve Blit<;e Komisyonunda
g6nd~rikcegi

~ekilde

hizmct

sekt6rlinlin hem dlizcnlilik hem pcrformans dcnctimini kapsayan tlim dcnctimini

3-4 yil sonra

tavsiyclcrinin. ilgili kamu

olu~turulmast:

si"lrc<;lcrinin

Kamu

Sav·1~tay Ba~ka111

Komitc oturumlanna

y6ntcmlcrini de etkilcdi. Arttk kat)lll sektorlinde bilgiye dayanan karar

tqvik edilmesi gerckmcktcdir. K1sacas1. diinyadaki

raporla bildirir.

Kamu kunnnlannda yapilacak iyilqtirmclcre

:\:\" Tnrkiw \laliw S..:mpoznnnu. 15-17 \lav1s 2000 . .-\ntah·a

sorumluluklann a<;tk bir

ahr.

g6ri.i~i.ildi.(gi"l ydl1k oturumlara gdtiiriilmek iizerc. parlamentoya Say1~tay raporlan
ula~tlgl sonu~lan

<;ah~ma

alma

Hcsaplan l(omitesidir. Bu Komite:

lizcrindc

vc

Co.~kun.

Bu

dcgi~im.

kamu sekt6rlini"ln ekonomi

i~indcki

ycrini

kcndi

kendi

strat~jisini

<;ah~malannm

bclirlcmck

<;ah~malanm Sayt~taylann

<;abalanm siirdiirmcktcdir. Aynca,

dcgcrlcndinncsini

yap1111~:

i~in <;ah~malan ba~latmt~ttr.

uluslar arast
Sayt~tay"da
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<;ah~ma

pilot

vizyonunu.

Avm zamanda

standartlanna yiikscltmc

<;ah~malar

vc digcr iilkclcrin

Arit~ Co.~kun.

sayt~taylanyla
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kurulan iyi ili~kiler sayesindc performans dcnctimi mctodolojisi

konusunda onemli birikim elde edilmi~tir.
Perfonuans

denetimi

ilc

kamu

kurumlannm

tanuulamalan; finansal bilgilcrini geli~tirmcleri:

hedcflcrini

daha

kaynak dagtlmlmt daha iyi hale

getinueleri ve ktt olan kamu kaynaklanm daha iyi kontrol ctmelcri vc yonctmclcri
saglanmaya l'ah~tlacakttr. Sayt~tay'm nihai amact kamu kaynaklannm vcrimli, ctkin
vc tutumlu kullamhuasma yarduuct olmak: denetimine tabi kunuular vc kurulu~lar
lizerinde TBMM'nce yaptlacak kontroller i9in objektif bilgi saglamak:

k~mu

yonetiminde ~effafltgm ve hesap venue sommlulugunun ycrlqmesinc ve gcli~mesinc
katktda bulunmakttr. Omit ediyomz ki: Sayt~tay pcrformans denctimi yoluyla
kamuda hesap venue sonuululugunu vc ~cffafltgt gcli~tircrek. ckonomik vc sosyal
geli~meye
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TARTISMALAR

BASKAN: Efendim Saym

<;:o~kun· a

vok

te~ekkiir

ediyorum. Biitiin

kesintilere ragmen zamam kendileri de vok tutumlu olarak kullandilar.

Savi~tay· m

terminolojisiyle soyleyevim bunu. Simdi bu konu~malar, her iki yOk degerli Sayi~taY
uzma 111 m1zm

konu~malan

yakalamak ivin 0 kadar

90k biiyiik bir umut verdi. Su bakundan: modern <;agi

co~kulu

bir Tiirkiye C:umhuriyeti

bir gayret i<;indclcr ve

vatanda~I

<;ah~malanm y6netmi~ler

ki,

olarak bundan <;ok biiyiik onur duydugumu

hemen ifade etmeliyim. Efendim siirevle ilgili olarak ~u noktaya degincyim.
Saatimiz. benim saatimle .09:55. Sorular ve cevaplar bakunmdan da gervi bizc vanm
saatlik bir siire
c;:ah~ay1m.

verilmi~ti, ~ayet

uygun olursa ben 25 dakika olarak bunu tutmaya

Ama cgcr sorular varsa vc de sizin izninizlc bum1 yanm

saat~

uzatabiliriz. Ancak hemen ~tum soylcyeyim: so.rulan tck tek ahnd1gmda Ye hangi
konu~mae 1 ya

yonclttiginizi bclirtirseniz, hemen anmda cevabm1 almakta favela

vard1r. ben de gereken yerde hemen keserim. Buyurun Saym Ann.
TOLAY ARIN: <;:ok tqekkiir ederim. Tiilay Ann. Ben Savm Goren·c '"
Saym <;:o~ktm·a <;ok tqekkiir ecliyorum. Ger<;ektcn <;ok kapsamh vc <;ok sistematik.
<;ok di'Izgiin, doyurucu bildirilcrdi. iki noktaya dcginmek istiyorum sadece vc Sa\ln
Goren· ve Saym Co~kun· bircr soru sormak istiyorum. Ozellikle bu kadar bpsamh
bir yaklaoml ayn1 zamanda kurumlann

i~leyi~lerinin

de yeniden v·apiianmasini

gercktiriyor diyc dii~iinii1·orum. Saym Go.. r'l·,
e1 c btl I'Oiltida
,
. bir soru sormak
istiyorum. Ozcllikle kiiltiir ve kurumlann tarihsel geli~imi. i~leyi~ bi<;imlcri. bu
pcrfonnans y6nctimine gc<;erken etkili oluyor benec. Tiirkiyc'dc eger bunlar
uygulanacaksa ve uygulamyorsa, ~oyle bir y6ntcmle uygulamyor: ne olclugunu da
kurumlar, <;ah~anlan .;ok anlamadan tepedcn birileri bir genelge gonderiyor v·a da bir
yaz1 gonderiyor. 0<; giin i<;inde bize ~u bilgileri gondcrin 1e ~unlan bir ay ivinclc
uygulaym diyor. Oniversitelerde ya~achgimiz. YOIZ'ten bir tak1m emirlcr gclivor.
i~tc
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program Jar dcgi~iyor. not lama yOntcmlcri dcgi~iyor. her ~cy dcgi~iyor. RcktOrlcr
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de Fakiiltelere bir hafta i~inde uygulaym diyor. Simdi burada benee yonetscl yontcm

yonetimi anlammda dikkatlerin

~ok dikkatli tart1~Ilmah. Yani boyle kapsamh bir performans dcgi~ikligi ya da

gerckiyor. Simdi bcnim tebligimde sanmm clinizdeki vcrsiyonun 4-6. sayfasmda

yeniligi ya da olumlulugu saglanacaksa. kunnnda <;ah~anlann <;ok biiyiik bir gayreti.

zatcn var. Saym Ann'm dedigi

mobilizasyonu ve kat!lnm olmadan bu i~ olmaz. Dolayisiyla cger ger<;ckten bu.

a~ag1

biitiin Tiirk mali yapiSini da aym zamanda idari yapisim da dcgi~tinnc~·i

vcrimli olabilcccgini soyliiyor. Bu tabi i9 dinamiklerin harckcte ge<;irilmesi yoluyla

gerektiriyorsa, bu <;ok katilm1ci ve <;ok a<;Iklayait kurumda ~ah~anlan bu konuda

yap1lacag1 i<;in

<;ok bilgilendiren ve onlan mobilize eden bir yontem olmah. Tepeden inmc

destck bulacak,

yontemlerle, hele Tiirkiye 'de yapildigi gibi a<;Iklamadan, ikna etmcden, durumu

miimkiin olmmyor. diinya iizerindeki omcklcrinde, (:ogu yerdc daha sistcmatik

tespit etmeden yap!lan, emir ~eklinde deg;i~ikliklcrin <;ok tcrs tepcccgini vc· de <;ok

dii~iiniilcn

olumsuz sonu<;lar verecegini dii~iinliyorum. Bu konuda Savm Goren nc divor''
.
Saym Co~ktm 'ada bir sorum var. Hep verimlilik, tutumluluktan soz cdiyoruz
'

bir

yakla~nn

yerinc

sonu~lara

~ey yakla~nnla

a~ag1dan

~ah~anlann

y6nlcndigi bir

dcgi~imden

s6z ctmek

ilgilidir. Olay, Saym Ann, yukandan

yukanya alan bir yakla$111110 , bir tutumun daha

kat1hnum alacak alan bir reform harckcti daha

ba~an ~ans1

geni~

bir

daha biiyiik olacaktJr. Ama her zaman bunu uygulamak

rcti:mnlarda, yani bir kurumun dcgil de bir<;ok kurumun, bir faaliycti

dcgiL bir faaliyetlcr dizisini ilgilendiren reform harcketlcrinde, <;ok daha gcni$

'

kapsamh

bir reform hareketinde, yukandan

a~ag1ya

bir yap1lanma tcreih

elbette, mali yonetimi degi~tirirken, ama bir de etkinlikten s6z cdiyoruz. Simdi

cdilebiliyor. Bunun avantaj1 da daha luzh olabihnesi, reform unsurlan arasmda

etkinlik, herhangi bir i~i belli bir kalitede yapabilmek i<;in hem gcreken kaynaklan

uyumlulugun daha iyi kurulabilmesi a<;1smdan saglamyor. $iiyle diyelim: tck bir

hem de siire<;, hem de

<;ah~ma bi<;imini tammlar. Bana oylc gcliyor ki. gcncllikle bu

iiniversiteyi ilgilendircn rcfonn

giri~imindc

saym Ann'm onerisi dogru tabi. k1sa

tiir tart1~malar hep ka)1mklan azaltmak, i~tc odeneklcri azaltmak. harcamalan

zamanda da ctkili

azaltmak boyutuyla, ve~hesiyle inccleniyor. Halbuki ben eminim, pck <;ok arkada~un

iiniversitcleri de kucaklaym1 bir reform harekctindc bclki <;ok uzun zaman alaeag1

emin ki, kamu kumlu~larmda yapt1gnmz incelemcler bize g6stcrccck h ctkin hizmct

i<;in yukandan

vem1ek i~in ashnda bizim harcamalan artmnanuz gcrekiyor. 0 kadar yctcrsiz

katdnm saglananuyor. Bclki bu refonn harekcti o alanda bir handikaba ugruyor.

kaynaklarla, o kadar yetersiz
hedeflenen performans1

i~ler yapmak zorunday1z ki bu kaynaklar boyle bir i~tc

ger<;ekle~tim1eyc uygun degil. Dolav1s1vla bu konunun

a~ag1

sonu~

almabilir. Ama diyclim ki biitiin bir egitim sistcmini,

bir yaplianma tercih edilebiliyor. 0 zaman da tabi

Elbctte ki ideal alan

<;ah~anlann

<;ah~anlann

kat1hmnu saglayan bir ycnidcn yaplianmad1r.

Tqekkiir cdcrim.

tart1~1hrken bu boyutunun ~ok vurgulam11asm1 diliyorum. (\inkii yanh~ bir izlcnim

ARiFE COSKUN: Simdi biz dogmdan kamu harcamalanm 6nenniyoruz

uymuyor. Sanki i~te biit<;e a<;1klan k1s1hverceek, biz <;ok iyi i~leri <;ok ueuza

tabi. (:iinkii

yapacag1z gibi bir izlenim ediniyoruz. Halbuki Tiirkiye'de kamu kcsiminin ctkin

blit<;cdcn nas.1l 6dcnek talep cdiliyor. bir sene once nc kadar odcnck talep ettiysek.

<;ah~masnun yolu, belki 6deneklerin vc harcamalann artmlmasnu gcrcktiriyor. Bu

i~tc

konuda sizin ilk izlenimleriniz nedir'i (:ok tc~ckkiir cdiyorum.

kunnnun. Burada harcamalanmz1 artmn dcmek israfi

iHSAN GOREN: Efendim ilkin.. bu retlor111 c!cd 1·g·, 1·1111·z vc yn ycnidcn
yap!landmna dedigimiz <;abalar

~ok daha geni~ kapsamh oldu, yani siire<;lcrdcki

kii<;iik deg'ii•iklikler
deg'iil de ktirtiillti b··t··
·· 1e etk"l
'
u unuy
1 eyecek ozclliklc pcrformans
300

~bylc

bir

~cy

var: gidiyorsunuz denetim yapmaya. bak1yorsum1z

%,50 artmyomz diyorlar. Plan yak, program yak ncye harcayacag1 belli clcgil

~cycle

te~vik

gibi olacak Hakhsnuz

tabi ki. bu konu yanh~ algJlanabiliyor Tiirkiye'de. Yani aman az harcayalnn,

kamu harcamalanm k1s1tlayahm. Zaten bu kaosa ncdcn oluyor o, kamu
harcamalanm k1sm. tasarrufa gidin. Hesaps1z kitaps1z tasarruf onerilcrinin
301

gcli~i

de
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zatcn bundan kaynaklamyor. $imdi Karayollan'nda yapt1g11mz d~n~timdcn bir 6rnck

bir ifade var. Dcnivor
. ki. kamu mali .,·api dcgcrlcndirilirkcn. y6nctimimizin \Uptsini.

vcrcyim arzu cdcrscniz. Gittik. odcncklcrimiz az d~nivor. kurumun heddkrine

uygulayiciya hcrhangi bir inisiyatif btrakmamaktadtr diyor bizim sistemimiz. Yam

bakt1k

\'C

Karayollan

~ok ba~anhyd1.

COnkii yilm

ba~mda

bclirkdikkri

.

tcbligin biitiiniinc baktun. bu yargtyt c;ok dogrula,acak

~c,·kr

g(1rcmcdinl. Bunun

hcdcflcrindcn. yihn sonunda gcr~cklqtirdikleri ncrcdcyse %I 00 lctzla. inaniimaz

biraz a<;llmasm1 istiyorum. $undan dolayt istiyorum: tam tersim.: hem mc\"cut bCtt<;L'

ba~an!Iiar. Nedcn boyle'' COnkO y1l ba$mda verikn odenek. ona gore bir plan

sistemimiz

yap1hyor, y1lm ortasmda o politikacmm bastmnas1. ba~ka birinin di.::\T~.::ye girm~.::siyk

ozgiir. ben y6nctici gorcmiyorum. Niyc'' Ek odcnck U\gulamast \'UJXIrsmJz Biitc;c

par~a par~a odcnckler vcriliyor vc Karayollan da bu paralan

Kanunuyla. Kaydcdilen odcnck yaparsm1z. kcsin hcsap g6r0$mckri ,·aptltr. h'sin

yilm ortasmda

i~indc.

yani konsolidc

biit~e

i~crisinde.

sistcmi

bizim \Onetici kadar

kullamyor. $imdi nasii kullamyor ama bu dcfa'' Plan yok. oncclik vok. o politikaci

hcsap

ncreyi istiyorsa. o miitcahhit ncreyi istiyorsa yol yap1yor. Boyle bir yapilamm

ta~una~an

i~inde. sistcmin boylcsine aksak oldugu bir ycrde bmu harcamalanmn artmlmasi

adumm sagma d6nsc harckct cdcmiyor. sol una dOnsc inisiyatif yoktur gibi bir tcspiti

oncrisini gctirmck miimkiin dcgil. Biz temcl olarak sistcmi incclivoniz. Sistem

ben

yonclimli denctim yoklamasmi kullandik. sistcmi inccli,·oruz. sistcm iizerinden

bir ~ckildc. me\"zuata uymak \·~.:: uyark~.::n de miras : cdi gibi d~n ranmak dogru

oncrilcrimizi

gcli$tiriyoruz.

Zatcn

som1~

yonclimli

dcnetim

,·oklamasini

g6rii~i'tliirkcn

~ok

tamamlayict (idcnek istcnir. Yani hi<; bi1'k sonnnluluk

yi1ncticilcrk dolu bir Tiirkiyc ckonomisi \ar. Do hi\ tstyla bode sankt

dogru bulmuyorum. Nitckim 2. paragrat1a Saym Goren di,·or ki: <;ok dogru

dcgildir diyor. Dcmck ki. hem mc\'Zuata U\arak

kullanabilmcmiz i~in kamu yonctimlerinin rdorm ger~ekle~tirmesi vc sonw;lara

olunabiliyor. Dolayisiyla yoneticinin inisiyatiti

odaklanmas1 gerckiyor. Ama cle$tirinizdc ~ok hakhsm1z. bugiinkii yapiSI ic;inde. o

geldi. Ama Saym Goren bunu a<;IIayabilir.

harcamalan losmanm hi~bir mantigi yok. yatmmlar duruyor ve bu ddct yapiim1~
olan yanm kalan yatmmlar konusunda da ~ok ciddi

ka\'lplar olu~U\"C>r.

Soylcycbilccegim bu. Ama dogrudan kamu harcamalannt ar!Inn 6nensi. $U yap1
i~indc

h~m

de miras

kahnami~ttr

Digcr ikinci sorum. her iki konn~mactya. Ozcllikk bu kcsin hcsap kannnun
tasanlan strasmda gcncl uYgunluk bildiriml~ri,·lc <;ok eiddi bir dcnctim ,·aptltyor.
son ytllarda 6zcllikk. Fakat biraz bclki

yumu~ak

iisluplarla Parlamcnto'ya

sunuldugu i<;in. Parlamcnto'da

BASKAN: Buyurun cfendim. Ama liitfen admizi sayler misiniz. bir d~ kimc

s6ylcniyor. Yasalarla izah cdikmc\cn 6dcnck iisli't harcamal

diycccgimizc .. ··kardc$im siz

AZiZ KONlJKMAN (Gazi Onivcrsitesi. iktisat Boli'tmii ogrctim ii,csi.
yard11nci do~cnt):

Simdi

ben. yeni bir slogan iirctclim di,·ontm. Ankara· da Sa' 1$la\

\'(inctici.

tcspiti bana biraz ters

miimki'm dcgil.

y6nclttiginizi.

~·cdi

~ok

tbzla ctki 'matnm·or. i\kscla

kibarca

Bunu bii\ lc

r~.::smen kanunsuz harcama yaptyorsunuz H.: bu o kadar

ciddi bir olaychr ki siz kamunun kaYnaldarttu
~at-plCL

~tk

<;ar~ur

cdi' orsunuz ... bci' lc

halkm da bclki anlayabilcccgi dildc bunlar o metinlcrc

scrpi~tirilirsc

~ok
\'C

var diyclim. Biliyorsunuz Ankara'da TORK-i$ var diye bir slogan vardt bu umudu

arkasmdan da

ifadc cdi,·ordu. Gcr~ektcn iki degerli arkada~m11zm Slllllt~lan harikuladcydi. c;ok

Mcclis · indir" dcniyor. Takdir yctkisi tabi ki onlann am a. takclir ,·ctkisi dediginiz

giizcldi. ~ok miithi~ doyurucu ve teknik y6ndcn entcs metinlcr g6rdiik. ger~ektcn

zaman parlamcntcr $Oylc

kutluyoruz kcndilcrini. Benim bir iki ycrdc a~Iidanmasm1 istcdigim konular olacak.

alma,·abilirim. parmagum kaldtnr. aklanm buradakilcri di,cbili\"Or. Yani biraz

Tebliginizdc Ti'trkiye a~Ismdan dcgcrlcndirme b61i'11nii \<lr. Birinci paragralia $ti\ 1c

iislup scrtle~sin diYorum. raporlarda buna biraz dikkat cdilsin di,orum. ikinci bir

3112

~u

ciimlcylc tamamlanmazsa

dii~iinii~ or:

~ok

iyi olur: "takdir \Ctkisi Yiicc

demek ki ben bu raporu dikk:nc ck
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<;ah~ugumz bu dcnctim rapor!annm diiinin yaptcl oimas1. Yani daha spckldatiC daha

dcnctimine tabi olmamasm1 nasil dcgcrlendiriyorsunuz"' Yani Parlamcnto

scrt bir dii kullamiabilir. Ama performans dcnctimi ile amacumz gclecege donOk

g6rii~lcrinizi

Say•~tay

:'\\".

almak istiyorum.

Cumhurba~kanhg1. Sayt~tay

gibi <;ok yiicc bir kurumun ki. onun ad;na denctim yaptyor Sayt~lay. kendisini sadccc ·

oiarak. gc<;mi~c degil. gc<;mi~i yargilamak degil. gclecegc doniik oiarak kamu

i<; denetimle sumh tutmas1, yani Mcclis hcsaplanm incelcme komisyonu ilc sumh

yonetimierinde iviie~tirme sagiamak. Bu konuda Parlamcnto·nun dostegini almak.

olmas1 ki. o i<; denetimdir. ni<;in
i~in ba~1

Sayt~tay

denctiminden ydlardn· uzak kalmaktadtr.

buras• dcgil midir'' Te~ekkltr ederim.

iHSAN
btrakdmamt~ttr

GOREN:

Efendim.

yargtsmdan

degerlcndirmedir. Yani

~oylc

once

ba~lamak

bu

tebligde

istiyorum.

\Oneticiyc

Simdi

bu

inisi,·atif
bir

gene!

demek istiyonun burada: bizdc yaztli hukuk kurallan

yanl1~

tc~kil

eden

~cylcr

kamu yoneti;ni rofonnlarmda da zatcn 6ncmli ol<;lido

Sayt~tay·lann

fonksiyonu

odur. Parlamento"yu dogm biigiicndirip. iyi biigilendirip destok saglamak Simdi

<;ok aynntd1 bi<;imde tespit ediliyor, battda i<; kontrol mekanizmalan dcdigimiz
yonetimin hareket alamm

~u

biz de yok. Yani i<; kontrol. hatta <;ok

olarak i<; denetim bi<;iminde de algdamyor. yani bu Franstzca·mn da ctkisi)·!e.

bizim tabi ki. topiumsai keskinlikierimiz diycyim ya da uc;Iannuz fazla ve isteginizi
anhyorum ve gencl de istcgin de o yondc oidugunu biliyorum., mosiekda~larumz
arasmda da

0

yonde, daha scrt bir ttslup, daha spckltiatif bir dil. daha <;aptct olsun.

OYSa amacumz 0 degil. yap 1c1 bir ~cy yapmak. yaptcl onerilcr gcli~tinnck. Yaptct dil
.
· I
b ·· ·· b I
biz de
kullanmak. Ama yinc Ostlinde durdugumuz btr msus. utun un an
ogrcniyoruz tabi, yap 1yoruz diyemiyorum, blitiin buniar ogrenmc slirccinde.

Bu i<; kontroldcn kas1t. bir kurumun nasd yonctilcbilcccgini. nc gibi mckanizmalara

Diger bir husus da, bu performans denctimi raporlannm sokaktaki vatanda~tn

ihtiyac1 o!dugunu. bunlann aktiflcrinin nasd korunacagmt, muhascbc sistcmindcki

aniayacag• diide yaztlmast. teknik dcgil. Yani bir slirii g6stergc koyabiiirsiniz. bir

~cydir \'C

. t ana 1·tz 1en· )·apabilirsiniz vc arkasmda
siirli analiz yapabiiirsiniz, fay da ma I1yo

yonctim ashnda i<; kontrol mekanizmalanyla kendisini gosterir. Simdi buradaki

inamhnaz bir <;alt~ma oiuyor gor<;cktcn. Yapttgtmtz <;ah~mada da oyloydi. Ama

yOncticiyc inisiyatif btrakmamast i~i. incvzuatta bi"r kurumun nastl yOnctilcccgi her

ir dil.. tarafstz bir dil. yaptcl bir dii
raporda mlimkOn oldugu kadar ya IIll b

aynntts1yla var. Ancak bunun kayamak yollannm bulunmamas1. olmamasii11
kastctmiyoruz tabi. Dolayistyla mcvzuat ay111 zamanda kurum vc kurulu~lann i<;

kullamimas1 gerekiyor. Ccvabun bu.
" Meclis"in hcsajJlannm dcnctimini sorclunuz.
I ba~kan I1g1.
Sayt~tay. Cum1ur

kontrollerini de kendisi gctiriyor. yani bu bizde. i<; kontrol me\ zuatm kcndi i<;crisindc

Simdi bu konuda

var. YOnctici bunlara uydugu zaman vc ycvn.::sini uydurdugu zaman y6netimi icra

belli. Cumhurba~kanhgmm olsun Parlamentonun oisun dcnctimc yakia~mll da. ~u

etmi~

oJu,or diye

topiulugunda, dt~andaki insanm da denetimc yakla~umndan farkh clegil. Biz ~u an

ben hala. Ama hem mcvzuata uygun. hem miras yedi gibi bir y6nctim

dcnetimc gittigimiz kurumlarda ne yapmaya ~ah~Ugnmz• oyle zor anlattyoruz ki.

birbirini kontrol eden mckanizmalann nasd

olu~turulacagmt

oluyor. Yani orada bir sevk-i idareyc bir yer

dli~Onliyorum

bclirten bir

bmtkmamt~

elbette ki mfunkUn. Bu Battda da boyle, bizde de boyle.
BASKAN: Peki

te~ekklir

cderim. Buyurun Saym

Co~kun.

ARiFE COSKUN: Simdi raporun lislubu konusuna dcgindiniz. Biz gcrek

kendi mesick i<;i cgitimlerimizdcyken. gerekse

dt~andan

ald@mtz egitimlerde.

~oyie

bir

~cy

"·
soy Ieycccgnn:
mcvcu t denotimin aig•s• topiumda

·,·e baktYor bizc lsrarla anlattyoruz: biz.
yonctici arkasmdan nc <;• k·acaI< acaba dl .
' .
·
·
1 sorum IuIugunuz
"
'· ·ok. biz btu·ada dogru
bakm sizi yarg1Iamayacagtz. btrcyse
bilgilcndirilmck istiyoruz .. bize dogru biigi

uia~tmn, biz dogru rapor yazalun. Simdi

· 1z Parlamcntoya cia
biz bunu aniatmakta dcnctledigimiz kurum Iara zorIuk ya~•Y 0 It ,

ingi!tere Sayt~tay"mdan, Kanada Sayt~tay"mdan olsun. soylenen ve yonlcndirmeye
30~
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olsun Cumhmba~kan!Jgma da olsun. bunlan anlatmak bir siirc<; gcrcktirccck cliw

kurumlar bu dcnetimi uygulamakla yiiklimiC!diirlcr. DolaYISiyla buracla peri(mnans

dii~lini·Iyorum. Bu konuda da giri~imlcrimiz ,·ar. in~allah gclcccktc.

dcnctimi gibi bir konunun agtrhgl Sayt~tay·m strtma ytkJimamaii diyc cll'l~iinliyorum.

Bu ,·esilcylc saygdar sunuyorum efendim.

BA$KAN: Buyurun cfcnclim.
SACiT YOROKER:

Efendim ben Sacit YorC1ker.

Say1~tay Uzman

Dcnct<;isiyim. arkada~lanmm meslckta~Iyun. Bu konulara btu·ada dinleYeulcre gcin;
biraz daha a~inayun ama. arkada~laru111 dinlerken <;ok ze1 k alclmL c;ok doYtllliCu.
zat1-alinizin bclirttigi gibi bilgi ,·Oklii konu~Imlard1.

Ben sorular 11111 1a hut

BA$KAN: Efendim te~ckh1r ederim katkdanmz ic;in. zanncdiyorum 1crcccl<

bir ccvap yok

~imdilik.

ARi FE CO$KlJ N: Dcgcrli mcslckda~nmz zaten bu ~all~malann ba~mdan
bcri i<;indc vc <;ok k1ymetli katk1lan oldu gerc;ektcn. Tqckkiir cdcriz.

dcginccegim konulan daha boyle giinliik konulara c;ekmek istiyorum. Arifc Hamm

BA$KAN: Pcki cfcndim. tekrar tqekkiir cdcrim. Buyurun clcndim.

soyledi: politika tcrcihlcrinc pertonnans denctimi miidahalc etmiyor. Yani ne,·in

HASAN BAS: Efcndim Hasan Ba~. Say1~tay Gene! Sckrctcri. Once r;ali$111a

yapiiacajl,mi bclirleme bir politika tercihi i~i. nasd yapdacajl,m1 belirlcme de bir

arkada~larnnL mcslekda~larum

teknik tercih i~i. Ama Tiirkiye'de politikacdar yahut politika yapanlar. Jiolitika

konulanm. SaYm Ann Hocam1zm. katlimlcl olunmas1 gcrcktigi konusundaki

bclirlcyenlcr as!Jnda i~in nc yapdacajl,m1 hem de nasd yapdacajl,u11 zaman zaman

yakla~1mma

bclirliyorlar. Bu. pertormans yonctimi a<;Ismdan da. pcrtormans denetimi ac; 1s1ndan

Ancak her nc kadar Arifc Hamm cephcdc

da <;ok ciddi bir handikap dcgil midir diyc dCI~lini·,yorum. Bir ba~ka ~eyi 1inc

kuruyor. dcnetim birazc1k soguk yiizliL birazc1k

Say1~tay mensubu olarnk ~tlllll soylemek isterim. Bugiin Yliriitiilmekte olan SaYI~tay

ciddi bir diren<; oldugunu zannetmiyorum idareden. Bunu gclccck baknmndan

pcrlormans denctimi <;all~malan i<;e donlik yiiriHlillhm.

olumlu bir

Halbuki c!J~andan

kutluyorum. son dcrccc 6zgiin bi<;imdc takclim dtilcr

kat1lmamak olanaks1z. Su anda bu viir 1111'1 Bclki tam yok. konu ycm.

gcli~mc'

saYa~Iyor.

olarak degcrlcndiriyorum.

hem kuramsal tcmcllcrini

ku~kuyla yakla~IIabilir.

A~nca

diinkii

takat <;ok

tarti~malarda.

bu iin

dam~manlardan azami 6l<;lide yararlanmak pcrtormans denctimi 1·apman 111 dogal bir

dcnetim kalksm m1 kalkmasm 1111 . mcsclesindc rvlaliyc Bakanlijl,I. nm saym

uzantJSJchr diyc dli~iinliyorum.

yetkililerinin. Sa\"111 Gene! Miidiiriiniin. bu pcrformans denetimi konusunda olumlu

Bir ba~ka konu yine pertonnans denctiminin. hatta pcrformaus yonctiminin

yakla~t1jl,1

izlenimini. ben en azmdan 6yle algdadnn. bu da gelcccgc dl1niik olumlu

bclki.ozii olabilecek ~ey. ekip temelli <;all~ma fikri. Bu ckip temelli c;a!J~ma da bizim

bir durum. Tabi idarenin bu

denetimlerimizdc yeteri kadar olgunla~mad1 diye dli~linliyorum. Bir ba~ka onemli

konuyu tart1~ma konusu yapttlar. TUm iinivcrsitdcrc. liim akadcmisycnlcre te~ekkiir

nokta. bunu daima g6z6niinde tutman11z lazun di1·e dli~iiuiiyorum. arkada~lann

bon;luyuz

likirlcrini de 6grcnmck istiyorum. Bizim perlormaus ilc ilgili bitmi~ c;a!J~malannliZ

kalmamall.

Parlamcnto ·ya gitmedi. Parlamento ·nun komisyonlannda ycterince tart 1 ~dma r,,:sat 1

akademisyenlcrimizin

bulamac!J.

Bir

tark!J

lislupla

tarti~IImas1.

Parlamcnto.da

sonu<;lanchnlmas 1

gercktigini dii~linliyorum. Bir ba~l<a kom1. s6zlimii baglayaeagun. ~6yle bir ~cY: 1ani

Say1~tay

<;:onkii

Yakla~nmna

ilaveten iinivcrsitelerimiz liitJcdip bu

olarak. Ancak bir Maliye Sempoz,·umuntm konusu olarak
biit<;c

uztm

Say1~ta~.- a

crimli

bir

kont1.

Bundan

boyle

de

kuramsal dcstek vcrmclerini bckliyoruz. c;ok

ihtiyacnmz da var buna.
Saym Konukman ·m bir iki tcmas1 oldu. izin vcrirseniz onlara dcgincecgim.

bu pcrformaus dcnctimi yapma i~i SaYI~ta,.-m s1rtmda olan bir ~"'" dcgildir. i<;

Bunlardan biri. bu gene! uygunluk bildirilerinin iislubu. bi<;imi konusu.

dcnctim birimkri. Tiirkiyc"dc 19 dcnctim yapmakla gOn.:\ Ji' birimlcr. organlar.

TBMB adma dcnctim yapan bir kurum. Anayasa·nm 164. Maddcsine gore kesin
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hesap kanunlan 7 ay i<;indc TBMM'nc sunulmak durumunda. Sayt~tay da gene!

ingilterc'de bu i~ ba~ladigi zaman uzun ytllardan bcri sliren gcleneksel yonetim tal'Zl

uygunluk bildirimini kesin hesap kanun tasansuun sunuldugu tarihten itibaren 7:>

ve ah~kanhklan var ve bunun iizerine performans denetimini tabi ki teoride

gUn i<;inde vermck dunununda. Adma dcnctim yapttgumz bir kuruma, TBMM'ne

belirtildigi gibi pratige sokmak miimkiin. Ama Tiirkiye gibi gen<; bir cumhurivettc

biz gencl uygunluk bildirimlcriylc lojistik dcstek saglamaktaytz. Boyle bir ili~kide

yapragm vcya rlizgann esintisinc gOre y6nctim tarzmm vc hatta harcama ~0killcrinin

Sayt~tay'm

dogrustL

I 862

yt!mda

kuruldugu

da

dikkate

almdtgmda.

gclcncklcrimizc, tabiri ttrnak i<;indc arz etmemc izin vermenizi istirham ·cdecegim.
~-torcmizc~', kcndimizin baz1 t6relcri var, bunlara uyuyoruz, ancak yani mcramlmiZI

ifadc ettikten sonra <;ok fazla sorun oldugunu zam~etmiyorum.
Bir

ikinci

konu,

TBMM

hesaplarnun

bile degi~tigi bir ortamda boyle koklf1 bir perfonnans denetimi '-apdabilir mi'' Birinci
sorum btL Yani adaptasyonne ~ekilde yapilacak''
ikinci bir sorum: ben de I 9 sene

<;e~itli katma biit<;eli idarclerde yonetici

olarak <;ah~tim, en iist diizeye kadar. Harcamalan yaparken, ozellikle katma biit<;eli

denetlenmcmesini

idarelerde biz personel maa~Ianyla, onccden DPT'nin saptmm~ oldugu yatmm

dcgcrlendiriyorsunuz'l Hemcn ifade edcyim. kanuna aykm hatta Anayasa 'ya aykm

harcamalaruu <;Ikaracak olursak. geri kalan harcamalar konusunda. ~ahsen

olarak dcgerlcndiriyoruz.

Anayasamtzda

sovlii,·onim. hi<;bir zaman biit<;e kurallanna uymad1k. Ya yeni fonlar yaratt1k.

maddede. gcncl ve katma biit<;cli dairclcrin biitlin gclir ve giderleri

Say1~tay'm Imberi olmadan, <;e~itli isimlerle dernck, vak1fvcsaire ~ekildc vc buradan

denctimine tabidir diyor. Sozkonusu Ylicc Meclis gene! biit<;eli bir dairedir.

bir<;ok <;ah~malanmtzi vc hayallcrimizi ger<;eklqtirdik ve yahut da yanh~ kullamm

<;:ok hukuk ile ulemas1 olmaya katiyen hacet yoktur. <;:ok basit bir hukuk manligiyla

yapt1k, tcmizlik malzemelcri alunlanndaki kalemlcrimizi, temsil ve agirlamadaki

Sayt~tay·a ili~kin
Say1~tay

Sunun

TBMM hesaplannm her haliikarda

i<;in

oylc dcgerlendiriyoruz:

Say1~tay

tarafmdan dcnetlenmcsi gerckmektedir.

kalemlerimizi kalem. defter almakta kulland1k. Tabi bclgclcrle bunlar. yine olmas1

Ancak Yiicc Mcclis'in saym mcnsuplan bu konuda ncdcnsc biiyiik bir du,arhhk

gcrektigi yerden oluyor. Ama biz bunlan ba~ka ycrdcn ve ba~ka ama<;lar ic;in de

gostenncmcktedirlcr.

bi<;imde.

kulland1k. Perfonnans dcnctiminde bunu kullanabilir miyiz'' ikincisi, gencl ve karma

TBMM'nin hcsaplannm dolayh bir ~ekildc dcginilmi~ ohnas1 bile dogrusu oradan

biit<;clcrde ben de fiilen <;ah~t1gun i<;in gayet iyi gordlim onlan. kaynak yaratmanm

Son

zamanlarda

bir

dairemizin

dolayh

bir

<;ok biiyiik tcpkilerin gclmesine ncdcn oldu. Bizzat muhatap oldum, bizzat

ya~adun.

di~mda

-tabirimi mazur gorslin b.u topluluk- hiikiimct gasp1, devlct gasp1 altmda

Anayasal bir sistemdc. anayasal bir ortamda bunu anlatmakta biiyf1k zorluk

vatanda~Iardan gelir alarak istcdiklerimizi yapmaya yah~t1k. i~te Polis TqkilatL

<;ektigimizi ifade etmek istiyonun. Tqekkiir cderim.

Askcri Tc~kilat gibi bir ~eyler oldu. Oniversitcler de bunu halon yapt1. Efendim

BASKAN: Peki efendim. Tqekkiir ederim. Herhalde cevabm1z yok galiba.

talebclerdcn biz daha kay1t yaparken ekstra Io· ar mil yon Lira ald1k vcya park

Etcndim arka taraftan izin verirseniz, hop on taraftan oldtL en arkadan. siz buyurun

paralan aldik, i~ yapt1k. Simdi bunlan performans dcgerlendinnesini siz sadcce

liitfcn.

kabul edilcn biit<;e Uzerindcki bdcneklerin kullamlmasi konusunda yaparsamz ben
OSTUN DiKE<;: (<;:ankaya Onivcrsitesi. cmckli ogrctim Uyesi): Ben iki

hususta

konu~maet!ara

dogru bir sonu<; olacaguu zmmctmiyorum. Bu bahscttigim <;Ikttlan acaba Say1~tay

som sonnak istiyorum. Bir tanesi: biz perfonnans denetimini

nastl kapsayacak? Bu i~i yapacak say1 <;ok az Sayt~tay'da. Biliyorsunuz, pcrformans

Bat1dan ald1k, onlardan ogrendik ve Saym Co~kun'un soyledigi gibi de 4-5 ytld1r

yonctiminin en biiylik iki ozelligi: I) dogm veri, 2) sayts1d1r. Bunu nercden bulacak

Karayollan'ndan denetlemeye ba~Iadtk. Simdi benim sormak istedigim bir ~ey,

Say1~tay, merak cdiyorum. Te~ekkiir edcrim.
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BA$KAN: P~ki ~~~ckkiir ~d~rim. Saym Co~kun siz c~vaplayacaksnuz

bunun yasal zcminin ya da alt yap1s111111 nas1l kurulmas1 gercktigini, bu dostlar
ah~veri~tc

zannL":di ~·arum.

ARiFE COSKUN: Ben de tc~ckklir cdcrim ama soruda anlamachgnn

gorsiin belgelerinin nasi! gers:eks:i hale getirilebilecegi konusuna tedbir

almakla yiikiimliidiir. Perfonnans111 geli~tirilmesindeki temel ~eylerden biri bu zaten.

k1s1mlar olabilir. Llitf~n ho~gorl"m w G('lklm·m gcrckirsc. $imdi ikinc1 1,~; 1111111

Bilgisini, alt yap1suu, perfonnans bilgisinin alt yap1s1111

ozclliklc nnlamadun. ~·ani pcrfonnans dcnctimi ivinclc farkh harcama blcmlcnni

konuda uyannakt1r. Bunun da bir siirer; alacaguu

kullanabilir miyiz gibi bir ~cy sordunuz. anm onu hi(' anlamadm1. Hayn· bu. tiilcn

olu~tunnak,

kununlan bu

dii~iiniiyorum.

Size isterseniz bir 6rnek vereyim. ABD'de bu Government Performance Send
to Results ek var. Omufba~mda ~eyi vurguluyor, Say1~ta~.-111 70'e yak111 raporunun

vap1hyor. bu bizim bilgimizdc zatcn.
OSTON DiKE(:: Ama bclgclcrc davandmlmndlgl ir;in girdi vc r;li<tl ili~kisi

oldugu belirtiliyor. Aym ~eyleri ingiltere is:in de soyleyebiliriz. Onlar da, i~te

bakilmndan pcrtonnans denctimini nasd uygulayabilcccl{siniz''
ARiFE CO$KlJN: $imdi adaptas_vondan bas,·J".'""-'"1111 bc11 o zaman. nas1 J
Ll

ardmdan kamu y6netimindc boyle ciddi bir degi~im yapmak, reform yapma ihtiyac1

Ll

belirttim, yilda ortalama '40 perfonnans denetimi raporu ince!iyor, kamu hesaplar
~ey

yapabiliriz dcdiniz. $imdi dcmokrasi gclencgi olan ingiltcrc·dc de pcrlonnans

komitesi. Biitiin kamu kummlarnu kapsayan bir

denctimi ba~lad1gmda Sny1~tn,· 'm. yani Nntional Audit Officc·nin raporlan

siireci 6grenmemiz,

kurumlara ~llllll soyliiyordu: hcddlcrinizi bclirlcyin. onccliklcrinizi bclirb·in.

15-20 y1l olarak be!ir!iyor iilkeler. Buna gore planlar yap1yor. Bu r;err;evede bizim de

geli~tinnemiz,

tabi ki zaman alacaktlr. Bu

bir kamu yonetimi reform

r;ah~masuun

siiresini

bclirlcvin.

bugiinden yanna elbette degil, zaman alacak diye dii~iiniiyonun. Say1~tay' 111

planlamamz1 vapm. Oradn bile ba~lnng1r; noktas1 bu. Aym umutsuzlugu biz itnde

personclinin yctersizligi konusuna degindiniz. Elbettc ki bu konuda ar;1gumz var.

cttik gclcn dnm~manlara. Yani Tiirkivc"de oylc bir nit ~"GJll var ki. biz ne vapacag 1z

Zaten biitiin yiiksek denetim kununlan ~6yle bir teknik kullamyor. Bir k1sm1 farkh

dcdik. buradan nasd bir dcnctim ('lkamcngiZ. miimkiin dcgil. Siz clcdilcr: 211 sene

mesick gruplanndan uzman istihdam ediyor, miihendisi, doktoru, hangi alanda

Once biz bu i~lcrc ba!?ladJgu111z zamnn nc oldugunu zanncdi~·orsunuz. inglltcn: ·ck

incclcme yapacaklarsa o konuda uzman istihdam cdiyor. Bir k1smJ da bunun yerine

knmu yOnctimi mOkcmmcl miydi. bu n::rilcr climizc sunuldu mu znnncdiyorsunuz \C

dam~man

bir taknn raporlar gordiik. 3-4 lane kunnnu kapsayan. hcdctkrinizi bclirlcyin.i~tc

bunlar gereklidir, yiinkii Say1~tay denetr;isinin her konuda uzmanhg1 gibi bir ~ey

sonur;lan belirleyin. planiamnniZI yapm, onccliklcrinizi bclirlcyin diyc. Elbcttc ki bu

elbette ki miimkiin degil ve sas:ma. Biz dam~man kullanarak bu konulann iistesindcn

siircci YU!?ayacagiz. Ogrcncccgiz. hcp bcrabcr Ogrcncccgiz diyc limit cdiyoruz. Ycmi

gelebilecegimizi

bu adaptasyon biraz hem kamu yonctimlcrinin konuya cluyarhhgmm artmlmast hem

gelebilecegimizi dii~iiniiyomz. Doyumcu oldu mu bilmiyorum, tqekkiir ederim.

sonuvlnnmz.

y1ktd~um1z

nclcr

olacak

bclirJc, in.

](a,·naklarnnzl

Say1~tay'm kcndini geli~tirmcsi ilc miimkiin olacak diyc dii~iiniiyorum.

kullanunuu tercih ediyor. Saym meslekda~un Sacit Yoriiker degindiler,

BA~KAN:

ihsan Bey yonctim ar;1smdan dcgindi. sizin aslmda ikinci sorunuz oncmli

ve

zaman

ir;inde

personelimizin

egitimiyle

iistesinden

Efendim te~ekkiir ederim. Siiremiz fevkalade doldu. Ben zamana

uymak dummundayun. Ancak bir iki ciimleyle

konu~may1

bitinnek istiyomm. 0 da

6lr;L"1de y6nctimi ilgilcndircn bir ~cy, pcrformans dcnctimi bu konuda nc ~apacak diyc

~u;

soruyu somrsak kcndimizc. pcrtormans dcnctimi bu hususlan

zntcn kamu

kadar genr; dii~iinen ve s:ag1 yakalamaya r;ah~an bir gayret is:inde olmasmdan da

y6nctimlcriylc tart1~araktan Parlamcnto 'yu uyarmay1 hcdcflcmcktcdir. Kurumlar

aynca r;ok bii~iik bir mutluluk duydugumu ifade etmek istiyonun. Ben tekrar

3 I0
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Akdeniz Oniversitesi Rekt6rlligline, Dekanhgma vc de Maliyc Biiliimlinc biitiin
gayretleriyle ve Maliye Biiliimiiniin ba~mdaki Say1 Prof.Dr. Mahmut Duran Bcyc
vok

te~ekklirlerimi ve tebriklerimi iletmek istiyorum. ::>imdi zannediyomm bir aran~12

olacak, sonra ikinci oturuma ba~lanacak. <;:ok te~ekkiir ediyomm.

DORDUNCU OTURUM
KAMU KESiMiNDE PERFORMANS OLC;UM SiSTEMLERi VE DEGi~iK
UYGULAMALARI
16 May1s 2000 Sah

Oturum Ba~kam: Prof. Dr. Selahattin TUNCER
Emekli Ogretim Oyesi
1. Teblig: Do9. Dr. Hiilyo KiRMANOGLU ve Ar$. Gar. Murat <;:AK (istanbul

Oniversitesi iktisat Fakiiltesi)
'·Kamu Kesiminde Performans Olvlimii"

2. Teblig: Prof Dr. Giiloy G. SENESEN (istanbul Oniversitesi SBF)
''Ba~langt9

bdenekleri

ile

Kesinle~mi~

Harcamalann

Kar~tla~tmnah

<;:ozlimlemnesinde Perfonnans Degerleme Olvlitleri"

3. Teblig: Prof Dr. Nihot FALAY (istanbul Oniversitesi iktisat Fakiiltesi)
"Yerel Yiinetimlerde Perfonnans Denetimi"

TARTI~MA
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Oturum Ba~kam
Prof. Dr. Selahattiu TUNCER
Emekli Ogretim Oycsi

KAMU KESiMiNDE PERFORMANS 0L<;:0M0

·
Degerli

meslekda~Janm,

sempozyumun

IV'ncii

otunJmumJ

a<;Jyorum.

Do~.

Dr. Hiilya Kirmanoglu

i. 0. iktisat Fakiiltesi Maliyc Boliimii

Bildiginiz gibi sempozyumumuzun konusu esas itibariyle '·kamu mali yonctiminin

Ar~.

yeniden yapJ!andmlmasJ ve burada performans yonetimi vc dcnetim" ~cklinde

Giir. Murat <;:ak

i. 0. iktisat Fakiiltcsi Maliyc Boliimii

fonniile edilmi~tir. Bugiine kadarki tebliglerdc ve tarti~malarda kamu yonctiminde
pcrformans yonetimi ve denetimi geni~ boyutlanyla tartJ~IIdi vc a<;IklandL Fakat bir
konu ac;1kta kald1. 0 da, perfonnans yonetimini a<;Iklayacak alan ol<;iitlcr nclcrdir ve
perfonnans yonetiminin olc;iim vc sistemleri iizcrinde bu otununda gcrckli
a<;Iklamalar yapJ!acak vc perfonnans ol<;iimii ve bunun yontemleri nclcrdir. bunlar
aydmhga kavu~acakt1r. 0 bakundan bu oturum biraz daha teknik konulara aynhm~
durumda. Konuyla ilgili olmak iizere ii<; teblig sunulacakt1r. Birici teblig Doc;.Dr.
Hiilya Kinnanoglu tarafmdan sunulacakt1. Fakat kendisinin ani bir mazcrcti oldu ve
toplantiya katllamayacakt1r. Onun yerine tebligi yinc bu tcbligde c;ali~ma ve emegi
gec;en Saym Ara~tm11a Gorevlisi Murat <;:ak yapacakt1r. ikinci teblig, ba~Iangi<;
odenekleriyle kesinle~mi~ harcamalar kar~J!a~tmnah <;oziimlcmesinde perfonnans
dcgerleme olc;i.itleri nclerdir? Tebligin takdimini Saym Prof.Dr. Giilay Scnesen
yapacakt1r ve nihayet i.i<;iincii tebligi de Prof. Nihat Falay yerel yonctimlcrdc
performans denetimi ~eklinde bir case sunacakt1r bizlere. Simdi ilk sozii Saym

Ara~tmna Gorevlisi Murat <;:ak'a veriyomz. Performans ol<;iimii nelerdir? Bizc· bu
olc;iimleri ac;J!ayacaklar. Buyurun.

l.GiRiS
'Kamu kesiminin ckonomi i<;indeki paymm ula~tigJ boyutlann, ekonomiyi
vcrimsizligc siiriiklcdigi · yolundaki <;ok gene! nitelikli onermenin bir model
c;crc;evesindc smanmas1 i<;in, bir<;ok kisitlayici varsayun kabul ctmck zonmday1z.
Bir iilkcnin siyasi, · idari vc kununsal yapiSJ ve gelenekleri. niifus biiyiikliigii vc
yaplsL ozel kcsimin vcrimliligi gibi faktorlcr kamu kesiminin optimal biiyiik!iigii
(tabii kabul edilmi~ bclirli bir sosyal refah fonksiyonuna gore) iizerindc onemli
ol<;iidc ctkilidir. Olkeler arasmdaki bu

farklar. kamu kcsiminin i~lcyi~i siircci

i<;erisinde de kcndisini gostermektc: diinyada belli kamu yonctimi modcllcri
olu~maktad1r.

Kamu kcsimi c;ok gcni~ bir alam tanunlamaktad1r. Bu alan, hcrhangi bir
piyasanm hic;bir ~ckildc miimkiin olmadigi mal vc hizmct iirctim siirccindcn, ic;scl
piyasalann i~Iedigi alana, oradan da dogal tekel alamna kadar uzanmaktad1r. Arz
ozclliklerine gore tespit ctmi~ oldugumuz bu alam daha spcsifik olarak ~u ~ekildc
ay 1rabiliriz: Sunulan hizmctin <;IktiSIIllll birim olarak ifade cdilemedigi ve arzda
rekabetin olmadigJ alan (Merkczi idarc veya ycrel idarclcr diizeyinde sunulan tam
kamusal hizmetlcr): sunulan hizmetin <;Ikt1smm birim olarak ifade cdilemedigi ancak
arzda rekabctin oldugu alan (ic;sel piyasalar-Egitim vc Saghk hizmetleri): <;Iktuun
birim olarak ifadc cdilcbildigi ancak arza rekabctin tcknolojiyc bagl1 olarak suurh
bir ~ckildc oldugu, dolayisJyla tekel fiyatlamas1 sorununun

oldugu alan

(Enc 1:ji,Tclckomiinikasyon vs.) vc nihayct ozel mal vc hizmct iirctim siireci i<;indc
yah!?an alan.
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Bu alanlann hem ortak ozellikleri, hem de farkh ozcllikleri vard1r: Ortak

Diinyada

ba~hca

iki kamu yonetimi gelencgi ayirabiliriz. Birincisi,

hiyerar~i

ozelliklerini ~u ~ekilde Siralamak mlimkiindlir: Yonetimdc bir asi!-vekil ili~kisi

yap1smm vc kurallann daha scrt oldugu Latin yonetim gelenegi, ikincisi daha csnck

vard1r: Biitve i9i veya biit9e d1~1 denetim zorunludur: Oretim faaliyetlerinc ili~kin

olan Anglo-sakson gelenegidir.

enfonnasyon elde etme sorunu vard1r (ozelliklc ilk ii<;: alanda). Farkh ozelliklcri isc

girdigini soylcyebiliriz, kamu sektoriinlin ctkinligini

~oyle Siralayabiliriz:Yoneticilerin hesap venue sonunluluklan farkh dlizeylcrdc

zordur. Bu degerlendinne daha 90k yasalara uygunlugun denetlemesi

gervekle~ir; Perfonnans degerlendirmcsi i<;:in kullamlan kritcrlcr farkhd1r: Hizmctin

ve kamunun kendi i9 mekanizmalan ile yap1hr. Anglo-sakson geleneginde, omegin

etkin sunum diizeyi (merkezi veya yerel) farkhd1r.

ingilterc'de isc, 'kamu sektorii iizerinde deney yapmak te~vik cdilir'(Bouckaert,G,

Bu alanlann tlimiinii birden tek bir <;:ah~ma i<;:indc elc almak, kanaatimizcc.

Birinci grup iilkclcrdc ki Tiirkiyc 'nin de bu gmba
ara~tmnak

vc dcgerlendinnek
~eklinde

olur

1996).

mctodolojik olarak miimklin degildir, aynca ortaya 91kacak kapsam 111 biiyliklligli

Anglo-sakson gelenegindc ge9erli olan bir yakla~m1 (bu. bir paradigma olarak

bizim vah~manuzm Simrlarnu <;:ok a~maktad1r. Bu <;:ah~mmmzm amac1. Iiteratlirdc

adlandmlmaktad•r) ise kamu hizmetlerinden yararlanan kullamciiann 'tlikctici ·

perfom1m1s degerlendinncge vc olvmege ili~kin olarak kullamlan kavramlan vc

olarak goriilmeleridir (Richards I 994).

teknikleri incelemck ve bu teknikleri kullanarak, ula~abildigimiz vcrilcrc gore

se9ilmi~ baz1 ka11m hizmetlerinin perfonnanslanm, daha <;:ok ctkinlik unsurunu goz

Richards. kamu hizmetlcrinin sunuldugu
paradigma ay•rt

online alarak, olvmeye vah~mak!Ir.

ili~kilcr

biitiinlinii av•klayan li9

ctmcktcdir.

1. Kamu Yonetimi paradigmas1 : Bu paradigma, refah devlctinin yiikscldigi

Konu, disiplinler aras1 olarak kavranan vc gcli~tirilen bir konudur. Biz

sava~

sonras1 doncmde hakim olan paradigmad1r. Kamu harcamalan istikrarh bir

tabiat•yla meseleyi daha <;:ok iktisadi yonii ilc ele ald1k. Tabi gercktigi yerlcrdc kamu

art1~

yonetimi, biitve hukuku konulanna da temas ctmcmiz gcrekti, ancak asii olarak bir

vard1r. Bu paradigmada

iktisatyi olarak kamu kcsimi birimlerinde pcrfonnans nasi! olviillir vc bunu

Hesap vem1e sonunlulugu, hizmet iireticisinden (biirokrat) politikac•ya vc oradan da

Tiirkiye 'deki ka!lm birimlcri ivin nasi! uygulanz sorulanna cevap aramaya ah~t 1 k.

se<;:mene dogmdur. Sommluluk bu kadar geni~ bir alana yay1hnca ortadan kaybolur.

9

ivindcdir vc refah harcamalannm nasii dagiti!acagma
tliketici-yurtta~

ili~kin

bir konsenslis

ve se<;:men arasmda fark ortaya konmaz.

Bu paradigmada ikinci bir ozellik, kamu hizmeti sunucusunun, hem politika

2. DiSiPLiNLER ARASI (:ALI$MANIN GEREKLiLiGi
Kamu kcsiminde perfonnmlS olyiimii ve degcrlcndirmcsi

konusu, iktisat

olu~tunna

hem de uygulama slirecinde, konusunda uzman

olmasidlf. Bu ki~iler, taraflar

arasmda uzla~may1 saglaymi. davram~ normlan

disiplini ile kamu yonetimi disiplininin arakcsitindc bulunmaktadir. iktisat biliminin

olu~turan

bizc sundugu etkinlik, verimlilik, tutumluluk gibi kavramlar tcmclinc daymmn

Kamu yoneticisi i<;:in, ama<;:lardm1 ziyadc, hizmet siirecinin

performans kriterleri <;:e~itli olyme teknikleri ile belirli kamu hizmctlerinc

onemlidir.

uygulanarak perfonnans dcgcrlcndinnesi yap1hrkcn, aym zamanda kamu hizmctinin
sunuldugu

idari birimin organizasyon yap1s1 da

ohnaktad1r.

sonucu

etkilcyici bir fak.t6r

bir profesyonel

vc kamu hizmetlerindc yonlendirici olan bir yonetici _snuf olu~tururlar.
i~lcyi~inin

dcgcrleri

2.Etkinlik Paradigmas•: 1970'Jcrden sonra rcfah devletinin kaynaklan
kisitlanmaya ba~laymca, kamu vonetimi paradigmasnun da iktisadi vc siyasi
tcmelleri sarsilmaya ba~lad1. Kaynaklar darahnca, kamu kaynaklannm kullannnmda
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etkinlik sonmsah dogdu. Artlk, kamu yi:inetimi anlayJ~J harcamalan k1smak vc.bir

kamu hizmcti i<;in (i:izelliklc egitim, saghk, sosyal giivcnlik hizmctleri, yercl

birim harcrunadan en yliksek fayday1 elde etmek lizerine kurulmahyd1. Bu anlay1 ~

hizmetler) uygulanmaya

is:inde kabul· cdilen i:inermc, kamu kesiminin rekabctc a91k olmadJgJ is:in ctkinsiz

ba~lamJ~tJr

(Morgan-Murgatroyd.l994).

1990'lardan sonra yap1lan bir<;ok

ara~tmna

oldugu idi. Buna s:i:izlim olarak gi:iriilcn isc, piyasa disiplini uygulamak vc bu

IMF'nin 'ikinci nesil kamu yi:inetimi rcformlan

mlimklin olmadJgJ zaman da, ycni bir organizasyon yap!SJ is:indc ycni bir kamu

MAnagement)

<;:ah~ma

bu paradigma i<;indc oldugu gibi,
OECD'nin

PUMA (PUblic

Projcsi de bu <;cn;evc i<;indc dcgcrlendirilcbilir.

i~letmecisi kavrmm olu~turmak oldu. Art1k, birinci paradigmada oldugu gibi taraflar
arasmda uzla~mac1 rolli olan kamu yi:ineticisi(public administrator) verinc. hizmct

3. DUNYADA PERFORMANS DEGERLENDiRMESi

iireticilerine, politikac1 adma, daha fazla etkinlik is:in bask! yapan bir kamu

UYG ULAMALARI:

i~letmecisi (public manager) tipi ortaya y1kt1. Bu paradigmada piyasa ctkinligi

Diinyada pcrformans i:il<;Limli vc dcgerlcndirilmcsinin ilk olamk

ba~ladJgl

referans olarak ahmnakta ve piyasa analqjisi yogun bir ~ckildc kullamlmaktadJr.

lilkcler. A. B.D .. ingilter~. Y cni Zelanda vc Avustralya 'd1r. ingilterc· de performans

Kmnu yi:ineticisi paradigmasmda ·~~Irtta~-tliketici' olarak tammlanan hizmct

yi:inctimi

kullmucJSJ, burada, 'mli~teri' olarak kavramsalla~tmlmaktadJr.

Pcrformans Denctimi, Degerlcndirmc ve Hesap Venne.

3. Yeni

Paradigma:

Bu

paradigmada

kamu

yi:ineticisi,

ctkinlik

di:irt temel alanda kullamhr (Cook-Kirkpatrick, 1988 s.204): Planlama.

Planlamada ama<;, faaliyetlcr vc kamu birimleri is:in hcdefler koymak

ve

paradigmasmda oldugu gibi, politikac1 ile kamu hizmctinin lireticisi arasmda bir

kaynaklan buna gore dagJtmakl!r. Perfonnans dcnctimi vc dcgcrlcndirmcsindc.

fonksiyon ifa etmcktcn ziyade, bir kolu da hizmctin tlikcticisinde olan lis:lli bir

sonu<;lan hcdcfler ilc

fonksiyona sahiptir. Tliketici hakimiyeti f1zerine retorik, ki:iklcri kamu yi:inctimi

dcgcrlcndirmck i<;in pcrformans ol<;fnnlcri kullamhr. Hcsap vermc ise kamu

paradigmasma dayanan bir retoriktir. Ancak kamu yi:inetimi paradigmasmda

yi:ineticilerinin pcrformanslanna ili~kin hesap vcrmcsidir (aym zamanda Bakanlann

"tukcticiler, profesyoncllerin daha iyi bildiginc inanmaya te~vik cdildiler"(Richards.

Parlamento 'ya ve · halka

s.44). Yeni paradigmada ise, talep yam daha fazla i:inem kazamr vc hizmet

kar~!la~tmnak

kar~1

vc uygulamalann maliyet ctkin olup olmadJgn11

hcsap venncsini

kolayla~tmcJ

bir fakti:ir) vc hesap

kullmuCJlar, sanki, tatmin olmazsa ba~ka bir hizmet sunucusuna yi:inelcbilccckmi~

venue sorumlulugu (accountability), asJllar(principlcs) ilc vckillcr(agcnts) arasmda
bir<;ok a~amada ortaya <;1kar 1. Sc<;mcn ilc politikac1 arasmdaki asJI-vekil ili~kisi.

gibi, tam bir mli~teri olarak modellc~tirilirlcr. Art1k performans kritcrlcri de

daha sonraki a~amalarda, politikac1 ile yonctici blirokrat arasmda vc yi:inctici

verimlilik ve etkinlik gibi arza yi:inelik kritcrler olmak yerine kalitc vc mli~tcri

blirokrat ilc hizmet vcrici (memur) arasmda ortaya <;1kar.

menmuniyeti gibi talcbe yi:inelik kriterlcr olmaya ba~lanu~t1r.
Bu paradigmada, kamu 'i~letmecisi'nin rolli, etkinlik paradigmasmda oldugu
gibi, politikac1 ile hizmet lireticisi arasmda arac1 olmaktan ibarct degildir. Bunlara

Tiim bu a~amalarda perfonnans dcgerlendinncsini zorla~t1ran iki husus,
vckillcrin as!llardan daha fazla cnformasyona sahip olmas1

2.

'·I.

vekillerin

· faaliyctlcrini dogrudan izlemenin mlimkiin olmamas1. yalmzca ortaya <;1kan

ilave olarak mli~terinin menmuniyetinden de sonnnludur. i~Ictmecilikte ortaya <;1kan
(temelleri ABD'de at!lan ve Japonya 'da geli~cn) 'top lam kalitc' kavram1, bin;ok
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sonuvlann degcrlcndirilcbilmcsi .. dir. (Cullis-Jones, I 992, s. I I 5), Bu 6zclliklcr, 6zel
kunnnlardaki

hissedar-~irket

ili~kilcrinde

yoneticisi

de vard1r, ancak kamu scktorli

ivinde (perfonnansa dayah) hesap vennc sommlulugu daha muglak bir yCrycvcde
ortaya 91kar2 Bu veryevcnin netle~tirilmcsi ivin yasal vc kurumsal dlizcnlemelcrin
yapiimas1 gcrckir. Bu nedenle, gerv_ek bir kamu yonetimi refonnu, ekonomi, kamu

ingiltcre ·de merkezi kamu yonetimi birimlcri, 1982 y1hndan itibarcn. '·Mali
Yonctim inisiyatifi'' olarak adlandmlan bir dizi yonctim cnfonnasyon sistcmi
ba~lami~IIr.

Bu sistcmc gore, her bir kamu dairesi ivin

a~ag1dakilerin

denetlenmesi.
6. All birim yoneticilcri ilc ilgili Bakan arasmda resm1 bir performans
sozlc~mcsi

olmas1.

A.B.D. 'de ise. kamu yonetiminde perfonnans dcgcrlendirilmesinc

ili~kin

Yasas1· ilc tUm kamu birimlerinin:
!.Be~ y1lhk stratejik plangcli~tirmcleri,

2.01viilebilir amavlan alan y1lhk perfonnans planlan geli~tinnclcri,
3.Gervekle~en sonuvlan gosteren ydhk performans raporlan haz1rlamalan

yapihnasi gerckir(Cook-Kirkpatrick, I 988 s.205 ):

I. Kamu dairesi ivin hedef koymak

zorunlu k1hmm~t1r (J. Mercer,l994)
1990'h y11larda, devletin roliiniin yeniden tannnlanma vabalan ile birliktc.

2.(:Iktiyi 61viilebilir hale gctinnek
3 .Harcanan paranm

5.Girdi, y1kt1 ve sonuvlar hakkmda alt birim y6neticilerinin ve Bakanlann

vasal
dlizcnlemcler 1993 .ydmda ba~lanu~t1r. 'Devlet Performans ve Sonuvlan
.

y6netimi, hukuk vc siyaset alanlanmn hepsine birden uzamnak zorundad1r.

uygulamaya

Hiilva Kinmmofilu. r...rurnt Cuk. XV. Tlirkiw ~Jaliv<! Sempozvunm. 15-17 ~lavts 2000. :-\ntnlvn

kar~Ihguu

alma

(Value

For

Money)

kavranum

ycrle~tirmek.

perfommns yonctimi sisteminin OECD komisyon 9ah~malan ivinde de gUndcmc
geldigini goriiyoruz:
"Onlimlizdeki onydlarda. 1)'1 i~Jcyen bir kamu scktorii radikal degi~iklikler

4.Hesap venne sommlulugunu gctinnek.
5.Yukandakileri mf1mkfm kdacak cnfommsyon sistemini yaratmak.

gostercccktir. Sayle ki:

6.Biilve sistemi ile uyum saglamak.

1. Dogrudan hizmet sunumu ivindc daha az ycr alacak,

Yeni Zclanda'da da 198Crlcrin ortalannda kamu yonetimi reformu yap1hrken,

2. iktisadi faaliyetlcrin ycr ald1g1 daha csnek bir yCrycvenin sag!anmas1

temel hcdef sadece devletin fonksiyonlanm ycnidcn tammlamak dcgiL aym zamailda
yliksek pcrformans ve paranm dcgcri kiiltiirlinli de
refonnun en oncmli k1s1mlanm

~6yle

yerlc~tirmckti

(Hunn, I 994). Bu

6zctleycbiliriz:

l.(:1kt1 ile sonuv arasmdaki fark1 ortaya koymak.
2.Hiiklimctin sonuvlardan sorumlu olmas1 vc alt birim yoncticilcrinin
ylktdardan sonnnlu ohnas1.

iizcrindc yogunla~acak,
3.Politika hedcflerini (etkenligi) devamh olarak dcgcrlendirccck,
4.Ge!ecckteki iktisadi vc sosyal sorunlara miidahale edebilmck ivin, planlama
vc onciilf1k fonksi\'onlaruu gcli~tirecek,
5.Yoneti~imc (governance) dogru daha fazla katii1mc1 bir yakla~1111 ivinde

olacak. · · (Conclusions of the OECD Public Management Committee, I 995)

3. (:d<tmm kalitc, nicclik, mali yet ve zaman cinsinden tannnlanmasL
4.Hiiklimctin, hcdcfledigi sonuvlan

en I)'l saglayacagma inand@ ylktdan

Bu noktada ilave ctmemiz gcrekcn bir husus, performans dcgcr!cndirmc
sistcmlcrinin

seyip kaynaklan onlara aymnas1.

mutlaka,

uygulanan

biitvcleme

sistemi

ile

baglant1s1

ohnas1

gercktigidir. Bu soziinii ettigimiz iilkelerin hemcn hepsindc pcrfonnans biitvc sistcmi.
' Eger, hissedar.

~irkelin

performansmdan memnun degilse hissclerini salabilir.
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Tlim bu ol<;limler. kamu biriminin sundugu hizmetlerinin 'tutumluluk·.

uygulanmaktad1r. Bu konunun daha aynnt1h olarak incclcnmcsi bu tebligin

'etkinlik · vc 'etkenlik · kriterlcrine gore dcgerlcndirilmcsi i<;in kullamlmaktadir1 (bkz:

suurlanm a~t1ji1 i<;in burada elc alnuyoruz

W.V.Baker 1994 s. 44: N.Caiden 1997 s.4).

Tutumluluk: Kununun (belli bir hizmet diizcyi i<;in) mfunkiin olan en

4.PERFORMANS DEGERLENDiRMESi: TANIMLAR VE
KAVRAMLAR

maliyctlcrlc hizmct sunma kapasitesi. Tutumluluk

Bir kamu kurumunun hizmct sunumunda

nc

kadar ba~anh oldugu

dii~iik

kriterine gore pcrformans

degerlcndirilirkcn. goz online ahnan bir ol<;li de ger<;cklqen girdi maliyctlcrinin

pcrformans dcgcrlendirmcsi ilc dcgcrlendirilir. Pcrformans dcgcrlcndirmcsi. hcrhangi

hedcflcncn girdi maliyetlcrinden ne kadar sapllgidir.

bir kamu hizmctinin sunumunda, kullamlan girdilcrden(inputs), bclirli bir i~ ak 1 ~ 1

Etkinlik: Girdi ve <;Iktilar arasmdaki

ili~ki.

Mevcut girdiler ile mlimkiin olan

<;cr<;cvcsindc. <;Iktiiann(outputs) ve sonu<;lann( outcomes) clde cdilmcsi slirecinin

en fazla <;Iktuun iirctilmesi veya bir birim <;Iktnun en az girdi ilc lirctilmcsidir. Bu

degcrlcndirilmesidir. Bunun i<;in belirli pcrformans ol<;iileri tammlamr ve ula~ 1 Jmak

ili~ki

istencn hedcfler bclirlenir.

(M.S.Levitt-M.A.S.Joycc-1989 s.93) Levitt vc Joycc·a gore ctkinlik. vcrimliligi de

Literatlirdc:

kullamlan

tanunlamm~tir.(Caiden, 1997:

Girdiler:

Faaliyetin

ba~h

belli

performans

ol<;lilcri

a~ag 1 da

baz1 kaynaklarda vcrimlilik veya 'tcknik ctkinlik · olarak ifade edilmcktcdir

kapsayacak ~ckilde 3 ko~ula bagh olarak ortaya 91kar:
I.Mevcut girdiler ile mlimklin olan en fazla 91ktmm iiretihncsi (teknik

s.3) :
ylirlitiilmcsi

19111 gerekli

olan

faktorlcr

(para,

etkinlik).
2.Girdi bilqimini dcgi~tircrck, yani bir girdiyi digcri ilc ikame cdcrek. sabit

personcLckipman vs.)
FaaliYct dlizcYi: Sunulan hizmctin bliyiikliiglinlin miktar olarak ifadcsi
(i~lcnen baFurular. yapiian denctimler. simftaki ogrencilcr vs.)

bir <;Ikti miktan i<;in, girdi maliyetlcrini

Sonuclar: Sunulan hizmctin hedcfi (Hastahklardaki aialma. hava kirliliginin
azalmasL trafik kazalarmdaki azalma, yoksullugun azalmas1 vs.)
Vcrimlilik: Girdi ba~ma <;1kt1 vcya faaliyct diizeyi (Polis mcmuru ba~ma
ara~tmlan olay. gorcvli ba~ma i~lcmc alman dosya vs.)

MaliYctler: (1kti ba~ma maliyct vcya birim maliyct (I km. karayolu yapmanm

miimkiin olmamas1 (kaynak

dag1hmsal etkinlik).

C1ktiiar: Sunulan hizmetin birim olarak ifadcsi (a~Iianan <;ocuk sayiSL 111 ~a
cdilen yoluzunlugu. toplanan <;op miktan, mezun olan ogrcnci sayiSI vs.)

dli~iinnenin

Bu
dii~iik

ko~ulun

daha operasyonel olan bir

~ekli,

maliyetle iirctilmesi

ko~uludur

3.Veri kaynaklar

ile iirctilen <;qitli

veri bir 91ktmm mlimklin olan en

(maliyct etkinlik).
iiriin

bilqimlcrinin,

tlikcticilcrin

Levitt ve Joyce· a gore, mikro iktisadi analizde, tam rekabct

ko~ullannda,

maksimum faydasm1 saglamasL

rasyonel ve tam cnfonnasyon sahibi tiiketicilcr ilc yukandaki ctkinlik

ko~ullan

saglamr.

01talama maliyeti, bir ogrencinin yiihk ortalama maliyeti vs.)
Tiikctici mcmmmiYeti: yap1lan ~ikayct say1s1. ankct sonu<;lan vs.
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·Kamu hizmetlerinin liretiminde ise amay, yukandaki tammlara uyan bir
ctkinligi saglayacak

yonetim ve cnfonnasyon sistcmlcrini

geli~tirmektir. ·

Ciktilar

Girdiler
Gervekle~en

(age,

<==>

s.95)
Birinci ve ikinci

ko~ullar.

daha sonraki kisunda gorecegimiz gibi,

kamu

Gerc;cklc~cn

Etkinlik

Tutumluluk

Etkenlik

kesiminde etkinlik 6l9iimlindc kullamlan baz1 teknikler ile 6lvlihnektedir4 • Uviincii
ko~ul

ise, yeni paradigmanm odak noktasuu

olu~turan

memnuniyeti · hususunun, neoklasik temelli refah

kalitc vc

iktisadmdaki

'mii~tcri

Etkenlik : etkenlik kavranu daha 90k sonuy i1c ilgili bir kavramd1r. sonu9lara
hedeflerin ne olytide, 1996) geryekle~tirildigini gosterir.
Etkcnlik konusunda 4 gostcrge tanunlamaktad1r (bknz: Key Criteria for

blinyesinde standart hale getirdigi ve giderek diger kurumlara da yayiian gostcrge ve
6lylimlere

ili~kin

belirlcnmi~tir(Key

Criteria for Performance

Etkinlik Olylimiinc ili~kin standartlar:

Miktar: planlanan ile geryckle~en arasmdaki fark (91kti vcya sonuv ivin).
Zamanmda olmas1: hizmctin taahhiit edilen slirede gervekle~mesi.
Kalite: hizmctin istenilen ozelliklere sahip ohnas1.
Tiiketici tatmini: beklentilere uygunluk.
Etkenlik kavranunda, ozellikle liviincli ve dordiincli gostergeler bizi kamu
sektoriiniin piyasa benzeri yapiimmmsma ve hizmet kullamcismm tliketici olarak
yoneltmektedir. Bu modelde, kamu yoncticisi bir i~letmccidir.

A~ag1daki ~ckilde

belirli . standartlar

Measurement, An action plan for US Department of Defense, March 1996):

Performance Measurement)

modelle~tirilmesine

Planlanan

Etkinlik ve etkenlik ile ilgili olarak ABO Savunma Bakanhg1'mn kcndi

gostcnnektcdir.

ili~kin

Plm1lanan

kar~IIIgmi

tutumluluk, ctkinlik ve etkenlik kriterlerinin aralanndaki

I. Etkinligin birinci olviimii olarak, birim vikti

ba~ma

toplam maliyctleri

almak ve bunlan standart hale getinnek.
2.Maliyetler ile viktiyi baglamak i9in

i~letJne

tipi muhasebc sistcmi kullanmak.

3.Etkinlik 6lviimiine temcl olarak, tek bir lirctim fakt6rli, orncgin emek-saat.
kullanmmnak.
4.0retim faktorlerinin kullamnu konusunda (scrmave. vasifli cmek, vasifsiz
cmek vs.) politika tercihlcrini dikkatc almak.
5. Mali yonetim personelini, yeni iilviimler, kavramlar ve slircvlcr konusunda
egiunek.

ili~kiler goriihnektedir.

Etkenlik olyiimiine ili~kin standartlar :
l.Etkenlik gostergelerinin

i~

siirecinden 90k viktiyi karakterizc ctmesi.

2. Cikti ve sonuy tanunlamalannm mii~teri odakh olmas1.
3.
Kamu birimlerinin birinci ko~ulu saglay1p saglamad1klan Yi=gi(Xi I.Xi2 ... Xin)bic;imindc
bir iirctim fonksiyonu kurarak (Yi: i.birimin tiretimi. Xl..Xn:girdilcr): kamu birimlcrinin
ikinci ko~ulu sag!ay1p saglamadiklan; Ci=f(Yi, Zi,Si) bic;iminde bir maliyet fonksiyonu
kurarak ( i : kamu ve ozel yonetim birimi. Z:kalite, fiyat ve teknoloji ozelliklcri. Si= I
kamu birimi ic;in, Si=O ozel birim ic;in kukla degi~ken ) tahmin edilmektedir (M.Marchand
et.a1.1984)
4
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Mii~terilerin

tammlanmas1.

4.Kullamci isteklerini

kar~IIaym1

ozellikleri yans1tan etkenlik olvlilcrinin

olu~turulmasi.
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Bu ozclliklcr 4 tancdir:

7.8iirokratik prosedUrUn a91k vc yahn olmas1

Kalitc: Hcdcflcncn kalitcnin gcr('ckle~tirihnesi.

Tanzi'yc gore. kamu kurumlarnun kalitesi birbirlcrini ctkilcr. ckolojik bir

Nicelik: Hcdeflenen miktann ger('eklqtirilmcsi.

sistemdcki farkh ckmanlann birbirlerini ctkilcmcleri gibi. kamu kurumlan cia

Zaman uvgunlugu: Hizmctin ongoriilen zamanda gcr('cklqtirilmcsi.
Tiikctici tatmini: Yukanda sayilan unsurlann. hizmetin kullamcllanm
tatmin ctmcsi.

birliktc ,ah~Irlar vc birbirlcrini dcstcklerler. oyle ki, mcscla. hukuk sistcminin, baz1

Oncmli bakanhklann vc hazincnin iyi ~ah~madrg1 bir kamusal ortamda ~ok kalitcli
bir vcrgi idarcsine sahip olmak mUmkiin dcgildir.

5. Mali yet hcdeflcrini, ctkcnligin farkh 6zclliklerini (kalitc vcya zaman
uygunlugu gibi) ay1rt edebilccek ~ekildc gcli~tinnek.

S.ETKiNLiGi ou:;ME TEKNiKLERi
Kamu sekt6rUndc pcrfonnans gostergclcrini kar~IIa~t1rarak yorumlamanm ilk

Kamu Sektiiriinde Kalite
GUnUmUzdc. 'hizmet kalitcsi' de, ctkenlik, ctkinlik vc tutumluluk yamnda.

zorlugu. kar~lla~tmlan

kamu birimleri arasmda 90k say1da farkhhk olmasidir.

Smith ( 1990: s.61) iki kamu biriminin performansmda farkhl1k olmasmm 5 ncdcnini

dordUncii bir pcrformans gostcrgcsi olarak elc ahnmaktad1r.
'Perfonnans ol('UmUniin iki temel elemam vard1r: performans gostergelcri ve
program analizi vcya degcrlendinnc. Perfommns gostergeleri, pcrfonnansm dalm
90k oran olarak ifade cdilen (bir birim ('Ikti ba~ma maliyet gibi) nice! ol('Umlerini

sa~ar:

l.Birimlcrin ama('lan farkh olabilir. Bu husus, ozcllikle· ycrcl otoritelcrin
pcrfonnansm1 dcgcrlendirirken oncmlidir.

hizmct

2.Ama('lar aym olsa bile, aym amac1 gcr('eklqtirmek i9in ihtiya9 duvulan

kalitesi gostergelcridir. Hizmet kalitesi ile hizmetin zamanmda, dogru, devamhhg1

kaynaklar ve tiretim fakt6rleri farkh olabilir. Kullamlan kaynaklann dogasmda

olan vc hcrkcs i9in elde cdilebilir ohnas1 ifade edihncktedir. '(OECD 1995 s.l 02)

bolgclere gore farkhhk olabilir.

gostcrir. Bu gostergelcr. ctkenlik (sonu9lar i9in), ctkinlik (91kti i9in) ve

Vito Tanzi kamu sektorUnde kaliteyi, 'hUkUmetin hcdeflcrini en elkin ~ckildc
yerinc gctirmcsi olarak · tanunlamaktadir (Tanzi, 1999). Kamu kesimindc kalite.
istenilen kamu politikalannm uygulanabilmesi i9in de gerckli bir ko~uldur. Kamu

scktOrli otoritesinin dayanagmt anayasa, kanunlar olu~turur vc bu yasal
aym zamanda

9CI"9CVC

kaliteyi de etkiler. Tanzi'yc gore kamu scktorUnde kalitc bir9ok

fakt6rc baghd1r:

3.Birimlcr farkh maliyctlcrc sahip olabilirlcr veya cmck, sermayc kullanum vc
yatmm kararlannda degi~iklik yapma yctkileri olmayabilir.
4.Kaynaklan kullanmadaki idari yctkinlikleri farkh olabilir. Tcknik ctkinlik
konusu i9indc incclcncn zatcn budur.
5.Data bulma konusunda sorunlar olabilir.
Smith'c gore, kamu sektorUnde pcrfonnans analizi yapan bir analizci i9in en

I.Gelcnckler
2.Mevcut kaynaklar
3.Yetki alanlannm a91k ve net olmas1 ve SI)'<1SI miidahalelcrden

oncmli sorun 4. vc 5. ~1klarda ifadc edilen sorunlard1r. TUrkiyc'dc bu sorunun
('ah~malan ciddi bi9imde engcllcyici oldugu izleyen boliimdc ortaya konacakt1r.
Gcli~mi~ bali Ulkclcrinin bir9oil,unda boyle bir sorun

uzak olmas1
4.0rganizasyona ili~kin diizenlemeler
5.Kaliteyi te~vik edici dUrtiilerin olmas1
6.Yonetici vc 9ah~anlann kalitesi
326

yoktur vc kamu

kcsimindc pcrfonnans ol('iimii 90k basittcn 90k geli~mi~e kadar bir ~ok tcknik
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kullamlarak, birvok sektor ivin yapilmaktadir. Bu alanda

ba~hca

Rasyo analizleri, dalm s:ok mali performansm olviilmesinde kullamlmaktadir.

iiv teknik

kullamhnaktad1r5: Oran (rasyo) analizleri, Regresyon analizi, Suur (frontier) analizi
l.Oran Analizleri

Bu olviimlerde verimlilik ve etkinlikten ziyade karhhk goz oniine almdigi ivin,
biryogu tekel durumunda 9ah~an kamu i§letmeleri i<;:in iyi birer gosterge
olu~tunnazlar.

1980'lerden once, etkinlik analizleri daha 90k, oran analizi kullamlarak
yap!lmaktayd1. Oran analizi ile, tek bir girdi ile tek bir v•kt• arasmdaki

ili~kiyi

2.Regresyon analizi ve Tiirkiye i~in bir uygulama

yapmak

Oran analizlerinde tek bir girdi ile tek bir <;:Ikti arasmdaki ili~ki izlenebildigi

miimkiindiir. Bu yontem, etkinligi tek boyutlu olarak ele aldigi ivin bizc oldukva

halde, regresyon analizlerinde, birden s:ok girdinin tek bir v•kt• iizerindeki etkisini

kisith bir bilgi smunaktad1r. Aynca ortalamamn da etkinlikten vok uzak olmas1

ol<;:mek miimkiindiir.

bularak, aym hizmeti saglayan birimler ortalamas1 arasmda

kar~Ila~tmna

Aviklanan degi§keit olarak se<;:ilen kamu hizmeti, bir <;:Ikti veya sonuv olarak

miimkiindiir (bknz. C.Craycraft, 1999).
Diinyada kullamlan baz1 oranlar6 ~unlard•r:

ifade edildikten sonra (omegin egitim hizmeti i9in 'ba~an oram' veya 'okula devam

*Birim vikti ba§ma maliyet

etine siiresi'; saghk hizmetleri i<;:in 'tedavi edilen basta sayisi'; i<;: giivenlik hizmetleri

*(:ah§an ba§ma (tam zamanh e§degeri olarak) v•kt•

i<;:in 'aydmhga kavu~umlan olay sayiSI' gibi) bu degi~keni etkileyen faktorler

*Sonuv ba§ma maliyet

(aviklayiCI degi~kenler) belirlenir.

*(:ah§an ba§ma (tam zamanh

e~degeri

Regresyon analizlerinde dalm s:ok kesit analizi yap!lmakta; aym hizmeti iireten

olarak) ·sonuv

*(:1kt1 ba§ma (birim olarak olviilemeyen vikti) maliyet

farkh

*(:ah§an ba§ma (tan1 zamanh e§degeri olarak) nitel 91kti

kullamlmaktadir.

Oran analizi, perfonnansm etkenlik kriterine gore olviilmesine daha uygundur.
Gervekle§en 91ktnun beklenen v•kt•ya oran• (91kti etkinligi),

gers:ekle~en

girdinin

beklenen girdiye oram(girdi etkinligi) olarak ifade edilen oranlar veya birdcn vok
9Ikti veya girdi kullannmnda

ag1rhklandmhm~

bilqimleri, bu amas:la kullamlabilir

birimlere

(Belediyeler,

Dniversiteler,

Hastaneler gibi)

ait

veriler

Aviklay1c1 degi~kenlerin bir kismi, toplumun sosyo-ekonomik durumuna bagh
olan '<;:evresel' degi~kenler olacakt1r (i§sizlik oran1 veya gelir dagiiimi gibi) . Bunlar,
soz konusu hizmeti sunari kamu otoritesinin kontrolti

dJ~mdadir. Bu degi§kenler

nasii bir ortam ivinde <;:ah~Ild•g•m gostennesi bakmundan onemlidir
TOm degi~kenler belirlenerek model dogru olarak kumlduktan sonra, modelin

(M.S.Levitt-M.A.S.Joyce-1989 s.94).

kahntilan (e;), birimin teknik etkinlik dtizeyini gosterir. ( bknz. Smith, 1990).

Yi = t~<1 + a 1 Xil+ ........ X;n + e;
5

Girdi ve yikli fiyatlannm mevcut oldugu (mal ve hizmet tireten KiT'lerde oldugu gibi)
kamu birimlerinde 'toplam faktor verimliligi' hesaplanabilir. Burada girdi ve 91k!Ilan
derne~ik (aggregate) hale getirmek ivin ag1rhk olarak fiyatlar kullamhr. Bu alanda
yap!lnu~ vah~malarda bazi verimlilik indeksleri kullamlmaktadir (Bkz: 0. Zaim-F. Ta~km
(1997))

Herhangi

bir birime ait kahntmm pozitif olmas1, soz konusu

perfommnsmm ortalamanm (izerinde oldugunu gosterir. A~ag1da,
kullamlarak yap!lm 1 ~ olan bazi s:ah~malardan 6mekler gosterilmi~tir.

6

Amerikan Muhasebe Standartlan Kurumu 'nun ABD 'deki kamu birimlerine
kullamnalanm onerdigi oranlar. (Nyhan-Martin, 1999) .
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( 1989)
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Perelman-Pesticau Levitt-Joyce
(1987)
( 1989)
iv giivenlik

Posta hizmetlcri

Dcmiryollan
Sekt6r

Sl!mptY/.\"lllllll.

IHilY:I

~

18 Avmpa iilkesi ve 21 iilkenin Posta ingiltere "de 3X
polis merkezi
i~lctmesi
Japonya"da
demiryolu

[1\TI

I

Performans
Giistergcleri

1971-1983
Teknik etkinlik
f,~ktiir

(toplam
verimliligi)

1975-1984

19X3-198~

Teknik ctkinlik

Etkenlik

Teknolojik

Girdiler

Teknik

<;:ah~an ki~i

say1s1
<;:ah~an fiziki
varhklar
Hat uzunlugu
Kullamlan enccii

ogrctmcn

ogrcnci oranmm vc okullardaki baz1 imkanlann. cgitimc

sonuc;lar iizcrindeki ctkisi

incelcnmi~tir(Case&Dcaton.

1999).

Bu

ili~kin

sonuncu

vah~mada. cgitimc ili~kin sonuvlar. ba~l1ca okulu bitirmc oram vc test skoru olarak

ekonomik dcgi~kcnlerin yam s1ra ·agrcnci/ogrctmcn oram· kullamlnu~Ur. Rcgresyon

I

sonuvlanna gore, 6gretmen ba~ma 6grcnci sayJSIIll 40'dan 3(l"a di"J~Urcrck. okula
dcvam ctn1e siircsini ortalama olarak 0.52 y1l artmnak miimkiindiir. Aynca

vc

i~arcti

ncgatif ylknu~ur.
Regrcsyon tcknigini kullanarak, Tiirkiye"dc kamu kcsimindc ctkinlik (girdi

I'C

v1kt1 arasmdaki ili~ki modcli olarak) 6lviimii ivin cgitim hizmctleri (ilkiigrctim)

ki~i ba~ma)
Ovsel dcgi~kcnler*)
..!...-

oramn1 (iigrctmcn ba~ma dii~cn 6grcnci say1s1) vc y1kt1 olarak ba~an oranm1 (SmJfllll

Postanc say IS!

(D1~sal

Bazt

i"lzcrindc bir ara~nrma yapt1k. Bu rcgrcsyon analizindc girdi olarak iigrcnci/iigrctmcn

gcyen iigrcncilcrin toplam 6grcncilcr ivindeki pay1) kulland1k. Rcgrcsyon analizini

ba~ma

Polis
dcg.)
sosyal

panel data kullanarak gcrvcklqtirdik. Panel datanuz, 76 il vc 3 6grctim y1h ( 199394.

vc

iktisadi dcgi~kcnlcr
(i~sizlikoram.niifus.n
sos:·oiifusun
yapJSI
ckonomik
ll'ibi)
··--Rcgrcsyon

-

ba~um

Su<; oram, A<;li<hga
kavu~an olay oram,
Polis say1s1 (1000

harcama

1994-95 vc 1995-96) ivin Milli Egitim istatistiklcri(DiE) kullamlarak

diizcnlcndi.
Model in spcsifikasyonu vc bulunan paramctrcleri ~iiylcdir:
BO = - 0.0219 OBO + 0.0227 Y

I

..
*Rcgres~'onda 3 a~amah en kuvuk kareler kullamhm~ oldugu 19111 3 Jyscl dcg1~kcn
modele aym zamanda ayJklayJCJ degi~kcn olarak da giriyor.
..

yah~malarda sJmf bUyi"Jkliigiini"ul ba~an oram Uzerindeki ctkisi (Krueger: 1999) ve

·ogrcnci/iigrctmen· oran111111 ba~an diizcyi (test skorlan) iizerindeki ctkisi de anlamh

say1s1
Teknik ekipman

Rcgresyon

Rcgresyon

2000 . .-\nta)\·a

kullamcdan arasmda. ankct yoluyla toplanan vcrilerle gcrveklc~tirilmi~tir. Bu

gcli~mc

<;:ah~an ki~i

~la\·Js

avJklayJCJ dcgi~kcn olarak isc, gelir durumu. aile rcisinin egitimi gibi vc~itli sosyo-

I

yapt1g1 Posta say1s1

Trenlcrin
kilometre

(:Jktl

15-17

I

faktiir Etkinlik

Top lam
vcrimliligi

Sl!mrol.\"lllllll.

ahnmJ~tJr. Av1klanan dcgi~kcn olarak ·egitimc devam edilen yd say1s1· alm1111~ vc

i~letmelcri

y,,

hinnano£lu. i\lunll Cak. XV. Tiirkiv..: i\laliw

(-2.92)

R'
0.%
B.O: Ba~an oram
D.W=2.69
OBO : Ogrcnci/ Ogrctmcn ora111
(parantcz ivindcki dcgcrlcr t dcgerlcridir) Y : ki~i ba~ma gayn satl il hasdas1

Regresyon teknigi ile egitim hizmetlcrindeki ctkinligi olvmck ivin yapJimJ~ baz1

Paramctrclcrin csncklik giistcrmcsi 19111 degi~kcnlcr logaritmik olarak

vah~malarda ise kesit analizi, kamu birimlcri arasmda degil. dogrudan hizmct

ahnm1~t1r. ilkiigrctimdc girdi ilc y1kt1 arasmdaki ili~kinin i~arcti negatif vc
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istatistiksel olarak anlamhdir. Soyle ki, 6grenci/ogretmen orannu % 10 azaltarak

kullamlabilir. Aynca, parametrik bir test olmadigi i9in talunin hatalanm en aza

ba~an orannu% 0.2 artmnak miimkiindiir. Ancak bu ili~ki 90k zay1fbir ili~kidir. Bu

indirecek bir model kunnamn zorluklanm i9crmez. Buna

da bize, egitimin 6nemli bir girdisi clan 6gretmen say1smm nice! katk1smm zay1f az

daha fazla 6nem kazamr.

kar~1hk.

·SST" de model

oldugunu g6stermektedir. Burada modele dahil edemedigimiz nitel ozelliklcr. ba~an
oran1 iizerinde daha fazla etkili olmahd1r.

a. Veri Zarflama Analizi

Aynca, ba~an cram lizerinde etkisi olabilecek clan diger faktorleri (ornegin

Veri zarflama analizi, aym veya benzer hizmeti sunan birimlerin nispi

ilin geli~mi~lik diizeyini) temsil etmek i9in, ilin ki~i ba~ma gayn safi has1lasuu

etkinliklerini 6l9me teknigidir. Bu yontemin kamu sekt6rii etkinlik analizlerinde s1k

kulland1k. Bu degi~ken tahmin ettigimiz gibi pozitif ili~ki ortaya 91kard1.

olarak kullamlmasnu saglayan ozellik, birden 90k girdi ve 91ktuun kul!amlabilmesine
imkan vermesidir. Burada bagunh

3.Smir Analizleri (Frontier Analysis)

degi~ken

(a91klanan

degi~ken)

91kt1, sonu9 veya

kalite gibi bir perfonnans 6l9iimii olabilir.

Suur analizlerinde, regresyonda oldugu gibi tek bir 91kt1 veya sonucu, bagunh

Bu analizde etkinlik, en basil ifadesiyle, 91ktilann ag1rhkh toplammm

degi~ken olarak a91klamak yerine, birden fazla 91kt1 veya sonucu analizde kullanmak

girdilcrin ag1rltkh toplamma oramdtr. Her karar birimi i9in bu agtrhklar bir

miimkiindlir. Burada anm9, belirli bir karar alma biriminin (KAB) etkinligini,

optimizasyon problemi 96ziilerck bulunur. Buna gore,

digerlerine gore degerlendinnek ve bir etkinlik suun 9izmektir.Bu smmn (izerinde

alma birimlerinin(KAB) etkinlik oranlan bir'e

clan karar alma birimleri, etkin say1lmakta ve bu suurm altmda kalanlar daha az

konusu KAB'nin etkinlik oranuu maksimum k!lacak agirhklar bulunur. Bu nedenle,

etkin olarak degerlendirilmektedir. Suur analizi, bir karar alma biriminin etkin olup

veri zarflama yonteminde herhangi bir KAB'nin etkinligi mutlak olarak degiL digcr

olmadiguu yani suur tizerinde kahp kalmadignu degerlendirirken, ya veri girdilcr ilc

KAB'lerine gore nispi olarak bulunur. Boylece, her KAB i9in,

maksimum 9Ikti)"I iiretme,

ivindeki diger KAB'ne iistiin gelen (onlan zarflayan) yiktiigirdi oranlan (veri bir

ya da veri bir 9Ikt1y1 minimum girdi maliyctleri ile

liretme noktasmdan hareket eder

(Craycraft, 1999, s.2)

agirhklar scti ivin) bulunur. Bu

~ekilde

e~it

kar~1la~tmna

veya kiivlik

yap1lan karar

kiSI/1

altmda, soz

kar~Ila~tmna

seti

yap1lan bir snur analizini kullanarak, her bir

Suur analizlerinde ba~hca iki istatistiksel yontem kullamlmaktadir:

KAB'nin mevcut 91kt1/girdi orannu potansiycl yiktJ/girdi oram ile

a. Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis)

etkinlik skom

b.Stokastik Snur Talnnini (Stochastic Frontier Estimation)

gostcrcbiliriz. <;:IktJ/girdi oram bu noktada bulunan bir KAB ivin, ylktJ ctkinlik skom

Her iki analiz de

Oq/Oq* ve girdi etkinlik skoru Ox/Ox* olur. Her iki durum ivin de skorun b[tyiik

etkinligi nispi olarak ol9er; her birimin etkinligi,

kar~Ila~tmna seti i9indeki diger birimlere gore degerlendirilir.

Oyle

ki,

olu~turulmaktad1r. Ornek olarak ~ekil I (izerindcki A noktasm1

ohnast etkinligin yiiksek oldugunu gostcrir (age.s.l 04-l 05).

kar~Ila~tmnaya dahil clan grup i9indeki birimler, i9lerinden bclirli bir kritere gore en
iyi perfonnans gosteren birime gore degerlendim1eye tabi tutulur. Her iki yontemin
de avantajh ve dezavantajh yonleri vard1r. VZA, diger yonteme gore daha esnektir.
oyle ki,

bu yontem ile, bir girdi veya bir 9lktiya ili~kin farkh ol9(i birimleri
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(ogrenci ba~ma pound)
Digcr maliyctlcr
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Girdilcr

kontrol_ edilcmeycn ·vevreser takt6rleri de goz 6niine alabilir (gclir. i~sizlik. cgitim
diizcyi gibi). ikincisi isc. bu analizde esas olarak 6lvcge gore sabit gctiri ( bir birim
girdinin, bir birim 91kt1 art1~ma nedcn olmas1) varsaynnmm kullandd 1g1d1r. ki bu

.

iiy~s1

I

~--i
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Ogrc11~i-b~~~~~ 1a
mali Yet

say1s1

Veri zartlama analizi

--~I

Vcri zartlam'1
analizi
Stokastik
i analizi
1

Bu y6ntemin baz1 suurlay1c1 yonleri vard1r. Birincisi, 'non-parametric· bir

Sllll r

Veri zarflama analizi kullamlarak. bir 90k hizmct sckt6rli ivin yapdm1~ c1lan

I

I
i

I

tcknik oldugu ivin, hipotez tcsti ivin uygun dcgildir. ikincisi ise, kamu birimlerinin

bir perfonnans standardma · (age s.356)) dayandmnamaktad1r.

!

I

~---~-

Veri zartlama analizi

Teknik

uygulanmaktadJr. ··(Nyhan-Martin. 1999)

ctkinliklerini birbirlcrinc gore (nisbi olarak) tannnlad1g1 ivin. 'tcorik olarak optimal

i

i
I
- I

programlama yaz1hnu ile vcya ozel yaz1hm progrmm ile yapdmaktacln·. Veri

varsaym1 kamu scktorli ivin gc9erlidir. ancak son ydlarda ·artan gctiri' modcli de

1

Ill)

clogrusal

zarflama analizinin iki ozelligi vard1r: "Birincisi. karar alma birimi taratindan

i

.. ---·--- -j

Egitim(ilkogrdi

Egitim( Univcrsitc)
Avustralya·da 24
iinivcrsitc

II
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I
I
I
I
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RuggieroVitaliano ( JL) l)<J)
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( 1997)

-~·

-----.;-7:-·;X"·'.
I
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·r·~-~--r~

::,.- _ _..,r .]

9

Madden-Savage

Veri zartlama analizine dayanan (yani parametrcsiz alan) tckniklcr. digcr
birvok alanda da kullamlmaktad1r. Bunlar arasmda. imalat sanayiini (mal w hizmct
lircten kamu birimlerinin ctkinligini 6zcl

i~ktmclcr

ilc kar$da 0tJran bir

etkinlik ara~tmnalan vard1r. A~ag1da bu ara~tmnalarda kullamlan tekniklcr.

Ta~km:

uyguland1g1 hizmct scktorii, kullamlan g6stcrgelcr g6stcrilmi~tir:

vcrimliliklerinin i:ilvlimii ivin: Kavuncuba'i1-Ersoy: 1995) sayabiliriz.

1997)

c;al1~ma.Zaim-

vc saghk hizmctlcrini (Tlirkiye'dc gene! hastanclcrin tcknik

- Etkinlik kritcrinin. kalitcyi gOz ardt cttigi iyin. cgitim alamnda kullammillln clc~tirisi
i<;in bknz. Wei eli I998.
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I.Karar ahc!lar, kullamcllann ihtiya9lan ve talepleri hakkmda daha fazla

b.Stokastik Smn· Tahmini (Stochastic Frontier Estimation)
Stokastik analiz,

parametrik bir analiz teknigidir. Burada, KAB'nin

etkinliginin snmdan alan sapmasL I. teknik etkinsizlik
etkinsizlik ve 3. rastlantJsal
k1snndan

~oklar

2. kaynak dag•lnnsal

ve istatistik ve orncklcmc hatalan olarak iiv

bilgiye sahiptirler.
2. Kullamc 1Iar. hizmetin finansmam i9in verg1 odemcyc daha fazla istckli
olurlar
3.Seffaflik ve hesap vcnne daha 90k saglanabilir.

olu~ur.

kullamlmaktad•r. Yani, bi9imlendirilcn bir Urctim fonksiyonu i9in. girdilcrin 91kt1

Yerelle~meyi sm 1rlayan faktorler ba~hca, merkezdcki biirokratlann gli9 vc
sozlqme yonctimi
yetkilcrinden vazge9mek istememclcri vc hliklimctin

lizcrindeki etkilerini gosteren parametrcler tahmin edilir. Boylece teknik ctkinlik

kapasitesindcn yoksun olu~udur. Bu duruma <;6zlim olarak oncrilcnlcr ~odcdir

6l9Ulmli~

(United Nations, 1999):

Stokastik analiz daha 90k stokastik Uretim fonksiyonlannm tahminindc

olur.

*Duzenli bir sozle~me hukuku

Bu tcknik, veri zarflama analizindc oldugu gibi, mal vc hizmct Urctcn kamu
birimlerinin etkinligini 6zel

e~degcrleri

*Uzla~ma!miizakere yctcnekleri

ile kar~Jla~tmnak i9in kullamlmaktadJr.

*Perfonnans izleme ve denctleme sistcmleri

(baknuz: Saygll1-Taymaz: 1995)

*Faaliyctlerinuzaktan gozetimi i9in uygun enformasyon teknolojisi
6.KAMU KESiMiNDE PERFORMANS VE YETKiNiN
7. TURKiYE'DE KAMU SEKTORUNDE PERFORMANS

MERKEZDEN UZAKLASMASI
Dlinyada, yeni kamu yonetimi

anlay•~•

OL~UMUNDESORUNLAR

i9inde, gcrck tcori gcrcksc uygulama

Dlinyada performans yonctimi uygulayan lilkclerde, pcrfonnans 6l9limii,

bir konu, kamu hizmetlcrinin daha elkin sunumu i9in, yctki vc

degerlcndinnesi ve denetimi i~lemleri, resmi denetlemc organlan vc baz1 bagnnsiz

sorumluluklann merkezi birimden all birimlere dogm aktanlmasidJr. Performansa

kumlu~lar tarafmdan yerine gctirihnektcdir. Tiirkiyc' de bu yctki csas olarak Say1~tay

a~amasmda, tartJ~Ilan

dayah bli19e

anlayi~mda

yercllqmc (decentralization: adcm-i merkcziyct) 6ncmli bir

tarafmdan kullamlmaktad1r. Tlirkiye 'de Say1~tay gelcnckscl dcnetim anla~··~· i;;:indc

~u

gorevini ifa ctmekle birliktc, son yJ!larda, perfonnans yonctimi anlayi~J gcli~mcyc

Kendi bakanhklarnu vc bagh birimlcrini merkcziyet9iliktcn

ba~lanu~llr. A~ag 1daki a91klamalar, bu konudaki geli~meyi 90k net bir ~ckildc

yer tutar. Merkczi hliktimet, karar ahc1 birimleri, hizmct kullamcJ!anna dogru
yollarla

yakmla~tJrabilir:

uzakla~t1rarak:

Yerel otoritelere baz1 hizmctlerin g6rUhnesi vc vergilerin toplanmas•

yetkisini vcrerek: Kamu ~irketleri,ozel ~irketler vc sivil toplum orglitlcri ilc sozlc~mc
yaparak: Karar almadan once, ilgili taraflara

dam~arak.

~oyle

avantajlan vard•r:

yakla~Jr.

kilmdigi, Temmuz J996'da Say1~tay Yasas1'na eklenen I 0 uncu maddedc hlikmc

baglannu~t 1 r. Boylece verimlilik, etkinlik, tutumluluk i9in yasal ortam olu~mu~tur.

dikkatli olarak tannnlamnah vc uygulama dcnetlenmelidir ( United Nations, 1999).

durumun

"Olkemizde, Sayi~tay'm denetimine tabi kurum vc kurulu~lann kaynaklann nc
oi,ude vcrimli, etkin ve tutumlu kullamldiklarnu incclcmcklc yetkili vc gorcvli

Her durumda, politik df1zcydc hesap vcrici hUkiimct olacag1 i9in. hizmctlcr 90k

Ycrcllc~mc ilc karar ahc1, hizmet kullamcllanna daha 90k

6zetlemektedir:

Bu

Heniiz pilot projcdc uygulanmakta alan bu ycni dcnetim tckniginin yaygmla~mas•
Say 1 ~tay ' 111 ctkin i~lev gonncsini saglayacaktir.·· (Kubah, 1999, s.33)
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Say1~tay·m

bu

yakla~11111

anlay1~111111 olu~mas1 i9i11.

.\1;1\'IS

2000 . \nl:ll\':1

90k scvindiricidir. Ancak. bmu scktdriindc ctkinlik

bir gdrcv de Onivcrsitclcrc di1~mcktcclir. Bu

birbirlcri ilc baglant!l1 olmak iizcrc.
hizmctlcri sunumunun

a~m

ba~hca

clii~(iniiyoruz.

Kamu hizmctlcrindc. pcrfonnans 6l90111iinc ili~kin olctrak kullamlan i1l<;iilcr.

konuda

ara~tmnalannm daha yaygm olarak yapilmas1 i9in tcknik altyapmm hazJrlanmasJ

gcrckmcktcdir. Ancak. bu konuda ciddi Slkllltllar oldugunu

SONU<;:

tammlar vc kavramlar c;ok kcsin suurlar ilc birbirlcrinclcn aynlm1~ dcgilclir.

Bu s!IGntJ.

iki diizcyclc ortava 91kmaktaclw I.Kamu

mcrkczilqmcsindcn kaynaklanan sornnlar. 2. Veri cldc

Nice!

Olylimlcrc yok

fazla . glivcnmcmck

gcn.::kir:

:·apt1gnmz rcgn.::s:·on

analizindc. ilkogrctimdc. dgrcnci say1s1 ilc ba~an oram arasmclaki ili~kinin katsct' 1s1
dii~iik

olamk

bulunmu~tur.

Diinyada pcrformans ydnctimi uygulamalan. yctki vc sorumluluklarm alt

ctmc sorunu.

hizmcti ycrcl di.1zcyclc sunan birimin

hizmct birimlcrinc dogru kaydmlmas1 anlay1~J111 da gidcrck gcli~tirmcktcdir. Ancak.

vcya istanbul Milli Egitim Miicliirli"1gii)

Tiirkiyc ·de. kamu hizmctlcrinin sunumunda gc<;:crli olan mcrkczi' ctc;i ,-akla~nn

girdilcrc vc bunlann bilqiminc. tutumlu vc ctkin bir $Ckildc

varhg1111 siirdlmncktcdir. Mcrkczi idarc taratindan sunulan baz1 hizmctlcrin Istanbul

kullanunma clair yctkiyc sahip olmamas1 sonucunu ortctya 91karmaktad1r. istanbul

alt birim ydncticilcri ilc yapt1g1m1z ankctlcr bu sav1 dogrulamaktachr. Ozclliklc

i9in. baz1 kamu birimlcrinin iist diizcy ydncticilcri ilc bu konuda bir ankct yapt!l/.

cmniyct hizmctlcrindc bu durum 90k gii91iidi"1r. Milli Egitim Bakanllgma bagl! birim

Hizmct sunumwmn

a~!fl mcrkczilc~mcsi.

(6rncgin istanbul Emniyct fVli:Jdiirliigii
hizmctc

ili~kin

Digcr bir sorun. bir anlamda birinci sorunun bir sonucu olmak iizcrc. bir
ctkinlik

ara~t1rmasmda

kullamlacak olan biitiin vcrilcrin mcrkczdc

toplamm~

olmas1d1r. Alt birimlcrclcn veri saglanmas1 ya hi<; miimkiin olmamaktadn· (istanbul
Emniyct Miidi1rlt1gi1 gibi) vcya bir ctkinlik analizi yapmaktan ziyadc. birimin

(istanbul Milli Egitim Miidiirli"1gii) biraz daha csnck gdziikmcktcdir. .rvlaliyc
Tqkilatmm istanbul birimlcrindcn olan istanbul Dcftcrdarllg1 isc. pcrfonnans
ydnctimi konusunda en fazla yctki kullanan birimlcrdcn bir tancsidir.
Etkinlik 6l9i"uniindc kullamlan dcgi~kcnlcrc ili~kin kararlann mcrkczilc~mcsi.

(Milli

bcrabcrindc tlim cnformasyonun da mcrkczilc~mcsi sonucunu dogunnaktachr. Bu da

Egitim Miidiirliigii vcya SSK istanbul 861gc MiidiiriOgii gibi). Biitiin \Crikrin

ara~tmnacdarm 9ah~mas1111 zorla~t1ran bir husustur. Orncgin istanbul Emnivcti"nin

tamt!lmasma yonclik olarak

sc9ilmi~

snmh say1da bilgiyc

ula~!labilmcl<tcdir

ili~kin

istanbul"da sundugu hizmctlcrc ili~kin bilgi (vaka say1s1. polis say1s1. tcknik ckipman

aynnt!l1 ,·crilcr yaymlansa da (Saghk Bakanhg1. Milli Egitim Bakanhg1. Aclalct

gibi) taratinl!Za vcrilcmcmi~tir. Aym ~ckildc. milli cgitim hizmctlcrindc. biraz daha

Babnhg1. Maliyc Bakanhg1 gibi). ycrcl dOzcyclc yctcrli veri mcvcut clcgildir. Bu

fazla veri sunulmakla birliktc. istanbul bazmda ara~t1nna yapmak ic;in Yctcrli

mcrkczdc

toplamm~

durum. ctkinlik

olmas1 sonucunda. baz1 Bakanl1klarm faaliyctlcrinc

ara~tmnas1

sonuc;lanndan. ctkinsizliklcri giclcrmc 19111 gcrckli

dcgildir. Bu ncdcnlc. kurdugumuz rcgrcsyon modclini biitiin TiirkiYc i9in smamak

dcgi~ikliklcr

biitiiniinc gidcn yolu kapatmaktad1r. (:imkii. bu \ crilcr ilc vctp!lan

zorunda kald1k: aym ara~tmnay1 istanbul i<;in il<;:clcr bazmda yapmam1z mi"nnHn1

ara~tmnalar.

tck bir il vcya bdlgc alanmda

yogunla~ama,·acagl

ic;in. o bdlgcnin

olmad1.

ctkinsizliklcrini ortaya 91karmaz.

' Ankct sonw;lan Ek ·lc sunulmu~lur

:ns
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0. Zaim-F.Ta~km (1997)

I. GiRiS

·n,e Comparative Pe!:formance (I( the Public Hnterprise

Bu

9ah~mada

Konsolide Biit9e harcamalarma

gervekle~meler

Sector in Turkey: A Malmquist Productivity Index Approach·. Journal of

odencklcri) ile

Comparative Economics, 25, 129-157.

kullamlan yontemler

ili~kin

on tahminler

(ba~lang19

arasmdaki sapmalarm nice! v6zlimlcnmcsinde

tarti~Ilacak

vc 1983-1998 donemi Tiirkiye verileri ilc

istatistiksel Veriler:

sapmalann yapiSI degerlendirilecektir. Bu kapsam, kamu maliyesinde ozellikle son

Milli Egitim istatistikleri- Orglin Egitim, 1993-1994, 1994-1995 vc 1995-1996 .

yiilarda giincellik

kazamm~

de, daha 90k yakm ge9mi~e

DiE, Ankara
DPT web sayfas1: W\\w.DPT.gov.tr.

olan perfonnans denetimi baglanunda

ili~kin

dli~iiniilebilirse

bir ba~anm (perfonnans) degerlendirmesi

olarak degerlendirilmelidir. Boylelikle gelecekteki talunin

giri~imi

ba~anmlanm iyile~tirmeyc

yonelik ipu9lan da ortaya vikabilecektir.
Perforrilans denetimi, "kaynaklann verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri
dogmltusunda

yonetilip

yonetilmedigini

gcreklerinin belirli 6lviilerde
kurulu~un,

ve

hesap

kar~1lamp kar~Ilamnadiguu

venne

sonunlulugunun

gonnek i9in bir kurumun,

progranun ya da faaliyetin degerlendirilmesi" olarak tanunlanmaktad1r

(Kubah, 1999:32). Bu kapsam icraatm temelde nitel a91dan aynnt1h olarak
degerlendirihnesini gerektinnektedir.

Perfonnans denetimi siirecinin

(omegin planlama, uygulama, raporlama, izleme)

ili~kin

a~amalanna

kistaslar ilgili yazmda

aynn!Ih olarak tanunlmm1aktadir (omegin bkz. Cook vd. 1995, Kubah, 1999:
Ulugbay, 1995) . Bizim
analizi yontemlerinden

9ah~manuzm,

"kar~IIa~tmna

bu baglamda kullamlabilecek

testleri" tliriine uygun

ekonometri ag1rhkh oldugu soylenebilir (Kubah, 1999:57).

dii~tiigii,

9e~itli

istatistik vc

<;:ah~manuzda

harcamalar kapsanacak, gelirlere ili~kin degerlendim1eler yapiimayacaktir.
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harcamalann 6ng6riilen degerlerden sapmasnun <;e~itli ncdcnlcri

vardtr. Bunlardan belki de en iinemlisi bir t+ 1 ythna
ili~kin kesinle~mi~

ili~kin

iingiiriilerin, I yt!ma

degcrlere degil, 6ng6riilere daymmmstdJr. Daha a<;:tk bir

dcyi~lc,

bir t ythnda, I+ 1 yth i<;:in Blll9e Gerek9esi, (dolaytstyla Ba~langt<;: Odcnckfcri).
haz1rlanJrken

I

bilinememektedir.

ve

1-1

ylllanna

ili~kin

ger<;:ekle~meler

gcnelliklc

ele alabiliriz. istatistik yiintemleri, sapmalann dtizeylerinin ya da oransal
degerlerinin ozet iil<;:iitlerle tannnlmmmsmt i<;:erir.

sapmalann zaman i<;:indeki seyirlerine dayanarak, sistematik bir yap1da olup
olmadtklanm ve nedensellik ili~kilerini ortaya <;:tkannaya yiineliktir.

ba~tan

Bu nedenle I+ 1 yllt i<;:in 6ng6riilerin btiyiik iil<;:iide t-1 yllmda

1.

hazJrlalllm~ olan 1 yth Ba~langt<;: Odeneklerini, ya da 1-2 yllmdaki ger<;:eklc~meleri

temel ahnast ka<;:mtlmazdtr. Aynca, iizellikle enflasyona, doviz kuruna vc siyasi
hareketlilige

ili~kin

beklentilerin tam isabetli olmasnu beklemek de gcr<;:ek<;:i dcgildir.

Kaldt ki, btit<;:e kapsammdaki

kumlu~lann

araya getirilmesi ile gene! biiytikliiklerin
yasala~masma

Ekonometrik yiintemler ise

istatistik Yontemleri
Bu alt biiltimde sapmalan iizetleyen <;:e~itli iil<;:Utleri tammlayacagiz.

(Aynntllar i<;:in bkz.Glinllik-Senesen, !986; Giinliik-Senesen ve Bates,
Gtinliik-Senesen, 1988; Senesen ve Gtinliik-Senesen, 1994).

1988:

Zaman sens1

alt birim!erinde haztrlanan iingiiriilerin bir

verilcrinde, ozellikle de Tiirkiye' de, enflasyon nedeniyle cari degerler <;:ok biiyiik

olu~tugu,

sayllara ula~ 1 gmdan, sapmalann dtizeyleri yerine, ba~langi<;: iidemelerine gore ytizdc

Gerek9e 'Jerin haz1rlamnasmdan

kadar olan stire<;:te siyasi mtidahalelerin oldugu da unutulmamahd1r

degerlerini ele alacak, iil<;:iitleri de yiizde sapmalar itibariyle tannnlayacagtz.
Bu tammlar t~tgmda ba~hca iil<;:titler olarak, Yiizde. Sapmalann Aritmetik

(Atiyas vd. 1999:41; Blackley ve DeBoer, 1993: Gmen, 1979: Perdikis ve Saluom,
1987) .

Ortalamast (YSAO), Mutlak Yiizde Sapmalann Aritmetik Ortalamas1 (MYSAO),

T.C. Maliye Bakanhg1'nca yaymlanan Biil9e Gerekreleri'nde

Ba~lang1<;:

Odenekleri ile Yllsonu Odeneklerinin ve Harcamalann geli~in1i, hepsi aym
kapsamda olmasa da,

<;:e~itli

<;:izim ve <;:izelgelerle deger!endirihnektc ve sapmalann

Yiizdc Sapmalann Kareli Ortalamasmm Kiikti (YSKOK) ile Korelasyon Katsa~·1s1
· de duracag1z.
• 10
(r) Uzenn

so··

1

:

t ,_,llnun _Baolang1~
Odeneg· i,
,
,

kesinle~mi~ harcamast iken, iil<;:iitlerin tannnlan ~iiyledir:

H : t y1lnun

11

esas nedeninin ek odenekler oldugu vurgulanmaktadtr. 9 <;:ah~manuzm bu ncdenlc,
dolayh da olsa, ek iideneklerin seyrinin ve ana harcallla kalemleri itibariyle

YSAO =lin~~ !OO*(Ht- BOt)/ BOt

t = 1,2, ..... ,11

hatlanyla ortaya koymayt mna<;:ladtgt siiylenebilir.

MYSAO = 1/n ~~ IOO*IHt- BOtl I BOt

t

II. YONTEM

YSKOK = --/1/n ~, [100 * (H1 - BOt) I B0t]

bile~iminin

yap1stm ele a!dtgt, dolaytstyla mali disiplindeki aksamalan gene!

Ongiiriilen ve ger<;:ekle~en biiytikltikler arasmdaki sapmalan <;:iiztimlemede

2

= 1,2, ..... ,n

t=l,2, ..... ,n

kul!anllabilecek nice! yiintemleri istatistik ve ekonometri yiintemleri olarak iki gmpta
10

Uvum Giicii (UG). Bilgi indeksi (Bi), Oklid Uzakhk Fonksiyonu (OUF) gibi 6l<;iitler.

degi~enlerin cari degerlerine dayandJjlindan bu <;ah~mada hesaplanmami~tir.
9

Ornegin bkz. 1998 Mali Y111 Btll9e Gerek9esi, s.40 (Ekim 1997), 1999 Mali Yli1 B1119e
Gerek9esi, s.28 (Ekiml998), 2000 Y1h Bat9e Gerek9esi. s.29 (Ekim 1999). Atiyas ve
Saym (1997) ile Hiircan (1999)'da sapmalann bir kaynagmm da tamamlayJci 6denekler
oldugu belirtilmektedir.
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II Sapmalar harcamalara gOre de~ yani payda?a ba~langty ~de~.e~ler~ yerine harcamalar
konarak. tammlanabilirdi. Ancak mali disiphn arytsmdan, ongorulenn ba~langty
6demelerine g6re isabel diizeyinin daha anla~Ihr bir g6sterge oldugu kamsmdayiz.
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Bu ozet ol<;iitler ozclliklc farkh kalemlcrin kar~1la~tmhnasmda yararhchr. Bu
6l<;iitlcrin degcrlcrinin SJralamalan aym olmayabilcceginden herbirinin hesaplanmas1
yonunlan gii<;lendireccktir.

kii<;iik olduguna ili~kin 6nsav1 destekledigindc, zaman i<;inde tahmin ba~anmmm
diizenli bir biyimde iyil~tigi soylenebilir ki bu ideal durumdur.
2) Ht ~a+ ~ BOt+ Et

A<;1kt1r ki bu ol<;iitlerde en kii<;iik deger. korelasyon

modeli ise Harcamalar ilc Ba~lang1<; Odenekleri arasmdaki dogrusal ili~kinin

katsay1smda ise en biiyiik deger en az sapma gosteren kalemi gosterecektir.
Aynca, harcama kalemlerinin harcamalannm toplmm, toplam harcamalar

yaplSIIll saptamaya yoneliktir. Korelasyon katsay1s1 da bu degi~kenler arasmdaki

(TH) ve harcama kalemlcrinin ba~lang1<; odcmclerinin toplam1 da toplam ba~lang11;

dogmsal ili~kinin uyum giiciin(i 6zetlemekle birlikte, bu modeldeki a

odemelcri (TBO), yani L;H ;,t ~ TH veL; BO ,, 1~ TB01 olduguna gore kalemlerin

katsayllannm taluninlerL SJrasJyla. ortalama ili~ki dogrusunun sabitinin .ve cgiminin

sapmalannm toplamm sapmalan i<;indeki paylan

taluninleri olarak ek bilgi saglarlar.

sapmalann nedenlerinin izini

siinncmizi saglayan ol<;iitlcrden biridir:

gcr<;ekle~cn

(H ;, I - BO ;,I) I (THI -TBOt)

i: i. harcama kalemL

t

~

1,2, .... .,11

Tiirkiye Biit<;e verilerindeki sapmalann bu ol<;iitlcrlc degerlendinncsi Ill.
Boliimde yap1lmaktad1r.

Verilerin

a~O

ve ~

onsavuu desteklemesi

degcrlcrin tahminlerden bagJmSIZ otonom bir boliimiiniin olmad1gJ

anlamma gelir.

Ote yandan verilerin

~~I 6nsavm1 desteklemcsi ise gcr<;eklqen

dcgcrlcrin tahminler ile bire bir uyumlu oldugunu gosterir.
edilen katsayllan ilc ideal durum olan,

a~o

ve

~~I

Bu modclin tahmin

onsavlan aym anda smamr ve

bu onsavlar reddedilmczsc, sapmalann sistematik hata i<;ermedigi soylenebilir.

2. Ekonometri Yiintemleri
Ekonometri yontemleri ile 6ng6riilen ve ger<;cklc~cn bii\tikliiklcr arasmdaki

Boylccc tahminlerin '·rasyonel" ya da •·yanslz" niteligi vurgulanabilir.

giiciinii

Yukandaki model, cle ahnan doncmin biitlinii i<;in ortak bir cgilim saptamaya

say1salla~tmnak olanakhd1r. Bu kaynaklar aym zamanda miidahale alanlan olarak

yoneliktir. Oysa. sapmalar siyasi geli~mclerdcn de ctkilenebilir. Ornegin, 0 1. ilgili

dii~iiniilebilir. Bunun yams1ra, yakm gelecck iyin kar~J!a~J!abilecek sapmalann

y1ldaki iktidar partisinin tiiriinii, ya da o yJlm ses:im y1h olup olmad1gnu gostcrcn bir

biiyiikliikleri de onceden talunin edilebilir (Aynntllar i9in bkz. Blackley ve DeBoer.

yapay

sapmalarm

ka)1mklanm

vc

bu

kaynaklann

sapmalan

bclirleme

degi~ken

olarak ahnd1gmda

1993: Fcenberg vd.I989: Lim, 1985 vc Plcsko, 1988). A~ag1da yaygm bi<;imleri

3) H1 ~a,+ ~ 1 BOt+ a, Dt+ ~' (Dt* BOt)+ Et

sunulan bu modeller, S1radan En Kii<;iik Karcler (SEKK) yontemi ile tahmin edilir.

modeli ilc siyasi

istatistik vc ekonometrik smamalar yap1ldJktan sonra yorumlamrlar.

Tiirkiyc Biit<;c verilerindeki sapmalann ekonometrik <;6ziimlemcsi

vc y1h gosteren t~ I ,2 ..... n

I) YSt ~ a + ~ t + Et

geli~mclerin

sapmalar iizerindcki etkisi de

ayn~tmlabilir.

.IV.

Boliimde yap1hnaktad1r.

iken

modeli ilc yiizde sapmalarm cle ahnan donem i<;indc

sistematik bir trendinin olup olmadJgJ degerlendirilebilir."

Veriler

p- mn

III. TURKiYE'DE
I 'den

KONSOLiDE

BUT<;:E

HARCAMALARI

iLE

BA~LANGI<;: ODENEKLERi ARASINDAKi SAPMALAR

Bu alt boliimdc toplam harcamalardaki sapmalar ile ckonomik snufland1rn1a
"Dogmsal trend bi<;imindc tmumlanan )~Jkandaki ili~ki. cgriscl trend bi<;imindc de
geli~tirilebilir: Ornegin YS =a+ P1 t + p, t' + s.
3-18

kalemlerinin sapmalan ve fonksiyonel suuflandmnada biit<;e paylan en biiyiik olan
gene! hizmctler, savmmm, cgitim harcamalanndaki sapmalar 1983-1998 donemi
349
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verileri ile ele almacak, aynca kalemlerin sapmalannm taplam sapma ivindcki

Benzer siralamamn MYSAO ve YSKOK ile de kanmdugunu gfiriiyaruz.

paylan degerlendirilecektir. incelenen donemin 1983 'den ba~latilmasun nedeni,

Faiz odemelerini bir yana b1rakirsak, ekanamik smlflandmna ivinde en fazla

Biit9e Gerek9eleri'ndeki tanun uyumunun gfizetilmesidir.

sapmanm persanel harcamalanna ait aldugunu, bunu faiz d1~1 trm1sfer odemelcrinin
izledigini soyleyebiliriz. Yatmm harcamalanndaki sapmalar artalama alarak daha

1. Ozet iil~iitler

dii~iiktiir.

<;:izelge l 'in alt boliimiinde kapsad1gnmz harcama kalemleri ivin hesaplamm~
YSAO, MYSAO ve YSKOK degerleri verilmektedir.

Bu sanuvlara yal a 9an

Fanksiyanel snnflandmna ivinde isc, egitim harcamalarmdaki sapma one

vdonaktadir. Bunu gene! hizmetlcr izlemektedir. Savunma harcamalan isc artalama
olarak, en az sapma gosteren kalemdir. Buradan harcketle 6ngoriilerin en az yamlg1

egilimlere ise a~ag1da harcama kalemleri temelinde daha aynnt1h deginecegiz. u

banndirdijji kalemlerin sav111nna harcamalan ile birlikte bununla ili~kili diger cari

Cizelge 1. Biit~edeki

harcamalar aldugu s6ylenebilir.

kalemlerin harcamalarmm ba~lang1~ iideneklerinden

sapmalan, %

Burada, bu kalemlerin meclis siirecindc en az

miidahale edilen kalem aldugu unutulmamahd1r.

Toplam Harcamalar ivin YSAO ile MYSAO'nm aym degeri (14.7) almasnnn

Ku~kusuz

bu 6zet 6lviitler, her artalama gibi, g6zlemlcrin tekil dcgcrlcrinin

nedeni harcamalann ba~langi\' 6deneklerinden sapmalannm hep pazitif almasmdan

ta~Idijji

fitiirtidiir. K1saca, taplam biitve harcamalanmn ba~lang19 6deneklerindcn artalama

yiizde sapmalann zamm1 ivindeki seyirlerini harcama kalemleri avismdan a~ag1da

% 14.7 aramnda sapllgun ~6yleyebiliriz.

degerlendireccgiz.

bilginin temsilcisidirler, aynntih bilginin yerinc gcvmezler.

Bu nedenlc

Harcama kalemlerinin hivbirinde YSAO ile · MYSAO aym vllonmm~t 1 r,
MYSAO, YSAO'ndan daha yiiksektir.

Harcama kalemlerinde en az bir y1lda

negatif sapma aldugu, yani en az bir yllda harcamalar ba~langi\' odeneklerinin
altmda gervekle~tigi ivin YSAO daha dii~iiktiir.

1983-1998 doneminde taplam kansalide biitve harcamalannm ba~langu;
6deneklerinden sapmalannm ba~lang19 6deneklerine gore yiizdc degcrlcri <;:izim I ·de

YSAO ayismdan en dikkat vekici kalemler diger cari harcamalar (-4. 7),
savunma harcamalan (1.5) ve faiz harcamaland1r (30.S).

2. Toplam Harcamalar

Yani diger cari

harcamalann gervekle~en degerleri, artalama alarak, ba~langi\' odemelerinin altmda
almu~tur.

gfisterihnektedir. <;:izimlere temel alan yiizdc sapma degcrlcri isc <;:izelgc I ·de
verihnektedir.
Cizim 1. Toplam biit~e harcamalannm ba~lang1~ odeneklerinden sapmalan,

'

.

Ele aldignmz donemde harcamalarm

Savunma· harcamalannm .YSAO degeri ise kalemler arasmdaki en dii~iik

ba~langiy

6dcncklerini hep

•v.,

a~tijjL

degerdir. Ote ym1dan, faiz harcmnalan kaleminde en yiiksek pazitif artalama yiizde

sapmalann i~aretinin hep pazitif vc 16 y!lhk YSAO {=MYSAO) dcgcrinin %.14.7
aldugunu yukanda belirtnii~tik. 14 K1saca, hep 6ng6riilcnin iizerindc harcama

sapma gozlenmektedir. Bu da faiz odemeleri ayiSntdan ongoriilerin yamlg1 payi.nm

yap!lnu~t1r.

Ozellikle, sevim y!llan alan !991 ve 1995 y!llannda ba~langi\'

90k yiiksek aldugu anlamma gelir.

Bu 9ah~mamn ilk bic;imini okuyarak Onerilerini ileten HiilyH Kirmanoglu. SezHi Temclii
ve Ayoeglil Yakar'a katk1lan i9in te0ekkiir ederim.
13
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'·' Bir kar~IIa~tmna alarak 1969-1980 donemi vcrileriylc ABD ic;in yap1hm~ benzcr bir
bulgulanndan yararlamlabilir: Toplmn harcamalar ic;in ortalmna yiizdc sapmc1
degcri 3"tiir (Campbell ye Ghysels. 1995).
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goriihncktcdir.

J991"in bir se<;ml y!l1 ahnas1 nedcniyle yiizdc sapmanm ba~lang1<; odencginin

Ancak. yinc sc<;im

ncrcdeyse yansma (%46.4) ula~l!gi soylenebilir. ama yine bir sc<;im y1h olan

y!llan alan 1983 vc 1987 yii!anndaki ylizdc sapmalar bu dcnli yliksck dcgildir. Bir

J995"dc yiizdc sapma bu denli yiiksek degildir (% 17.8). 1994 ydma kadar yiizdc

sc<;im y1h ahnayan 1997 yiimdaki % 29'luk ylizdc sapma da aynca dikkat <;ekicidir.

sapma aram dti~mekteyse de !997 y!lmda yenidcn yliksclmektedir.

Bir ba~ka dikkat <;ckici ozellik, 1987-1998 donemindc tck y!llardaki biiylik yiizdc

deginilen 1998 y1h lizcrindcki IMF etkisinin pcrsancl harcamalan i<;in gc<;erli

6dcnckJcrinin

yakJa~Ik

(i<;te biri daJ1a fazJa harcamanm

gcr<;ckJc~tigi

Bu degcrler incelenen donem i<;indeki en yliksck degerlcrdir.

sapmayL <;ift yiilardaki kii<;iik yiizdc sapmanm, (<;ift yiiiardaki kli<;iik yiizdc
da tck y1llardaki biiylik yiizde sapmamn) izlcmcsidir.
sapmamn 1989"dan bu yana en

dii~lik

(%5.6) dcgere

sapma~·,

aldugunu soylcmek gii<;tiir, harcama ba~lang1<; Odcnegini %24 "ii kadar a~maktad1r.

1998 y!lmdaki ylizdc

ula~mas1

'"IMF ilc imzalanan

Yukarda

Esas alarak savunma ama<;h ahmlar i<;in yap1lan Digcr Cari Harcamalar"daki
yiizde sapmalann scyri diger kalcmlerden oncmli 6l<;lidc farklda~maktadir.

1992

Yakm izlcmc Anla~mas1 <;crr;cvesindc uygulanan palitikalar saycsindc ck bi"ltr;c

y!lma kadar hareamalar hep ongoriilcnin altmda scyretmi~tir. bzcllikle 1988 ydma

uygulamasma gidilmcmi~ ahnas1" ilc a<;Iklanmaktadlr (Hlircan, 1999:83). Ancak bu

kadar ba~langi<; Odcncginin yakla~1k %21fsi kadar altmda harcama yapildigl

yapnun tOm alt kalemlcr i<;in ge<;crli almadigm1 a~ag1da gorcccgiz.

gorlilmektedir.

Ylizde sapmalar 1992 y1lmdan sanra i~arct degi~tinnekte. 1998

y!lmda ihmal cdilebilecek bir dcgere dii~mcktedir. Bir sc<;im y!II alan 1995 "dcki 'l'o
3. Ekonomik Smiilandirma

!5. Tlik yiizdc sapma bu kalem i<;in gozlencn en yr,ksck dcgerdir. Bu kalcm i<;in

Bu alt boltnndc cari, yatmm vc transfer harcamalanndaki yiizdc sapmalan clc
alacagiz. Cari harcamalan persancl ve diger cari bi<;iminde, transfer harcamalanm

hcsaplanan mutlak yiizde sapma artalamas1 % I 0.2 alup, bu snuflandmnadaki en
dli~iik dcgcrdir.

isc faiz vc faiz d1~1 bi<;imindc ayn~t1rarak dcgcrlcndircccgiz. Bu kalcmlcrc ili~kin

Yatmm harcamalan i<;in hesaplanan mutlak yiizdc sapma artalamas1

~

c:

ylizdc sapma degcrleri Cizim 2 vc Cizim 3 ·den izlcnebilir.

%!6.6'd1r. Biit<;e kapsammdaki kamu yatmmlannm planlanma slircsinin gcnelliklc '0

<;:izim 2. Elwnomik simflandirmaya gore harcamalarm ba$lang1~
iideneklerinden sapmalan, 'Yo
Persancl harcamalan, incclcncn donem i<;indc, yahuzca

bir yiidan daha uzun almasma kar~m bu denli yiiksek degerlerde yiizdc sapma

ba~lang1r;

1983 y!lmda

odcncklcrinin altmda kahm~ (ylizdc sapma - 'X. 3.3). digcr ~ dlarcla

harcamaJar hep ba$Jangly 6denekJcrini11 (izerindc aJmu~tur.

1989 )'Iii iSC 'Y, 8()" C

gostcrmcsi yukanda belirttigimiz esnekligin bu kalcmdc de gc<;crli oldugunun
kamtidir.
ithalat

Burada yatmmlann gcr<;cklqen maliyctlcrinin gerr;eklqen cntlasyan ve

maliyetlerine

bagh

oldugu

hatJrlanmahd1r.

Sc<;im

y11lan

a<;1smclan

yakm bir yiizdc sap1_nayla dikkat <;ckmcktedir. Yani ongoriilenin % 80 dalm tazlas1

bakiidigmda isc, sc<;imonccsindeki 1986 ydmda, se<;im y1llan alan 1987 vc 1991

harcannu~t1r.

ydlanndaki ylizde sapmalar dikkat <;ckieidir. 1995 y1hndaki yiizdc sapma ise daha

Bu ydm oncmli bir ycrcl sc<;im y1h a1dugu vc maa~ vc licretlcrdeki

biiylik ar!l~1arla yurti<;i talcbin dalaylSlyla iirctiminin canlandmlmasmm hcdeflcndigi
unutulmamahd1r.

15

Bu da. t[un anayasal kisitlara kar~m.

btit<;cnin siyasi ve

taplumsal gcli~mclcre gore nc kadar esnck aldugunun <;arp1c1 bir gostcrgesidir.

dli~liktiir. !997 y!lmda sapmamn yliksclmcsi bu kalemdc de gozlenmektedir.

Faiz d1~1 transfer

hareamalanna gelincc, mutlak ylizdc sapma artalamas1

%15. Tdir. Bu dcgcr. bu simfland1rmada, persanel harcamalannmkindcn sanra en
yiiksek degerdir. Faiz d1~1 transfer harcamalannm ba~lang1<; odcneklerindcn en fazla

Nitckim. 1989 yrhnda ki~i ba~ma rccJ personcl harcamahmmn biiyiimcsinin Id~i ba~nw
reel toplam harcamalardaki biiylimeye katkiSI r;ok yiikscktir (Glinliik-Senesen. 1999).
352
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yiizde sapmamn (%38.2) 1984 'de ortaya 9rktrgmr giiriiyoruz.

! 983-1985 yrllannda

4. Fonksiyonel Smrflandrrma
Bu alt biiliimde harcamalann fonksiyonel snuflandrnlmasr ayrsmdan, yalmzca

vc 1995 (se9im yrh) yrhndaki yiizdc sapma diger kalcmlcrinkinden yiiksektir.
Cizelge I 'den giiriilecegi gibi, mutlak yiizde sapma ortalamasr i9in %

biitye iyindeki paylan %10\m iizerinde olan kalemlerdeki sapmalar incelencccktir.

34.J'dcgcri ile, incelenen kalemler i9inde en yiiksek )iizde sapma bor9
16
faizlerindedir. Asrl biiyiik yiizdc sapma %205.6 ile 1984 yrlmda ortaya 91kmr~trr.

Bu kalemler Gene! Hizmetler, Egitim ve Savunma'drr. Bor9 faizi iidemelerine
yukanda dcgindik. Fonksiyonel kalemlerin harcamalarmm

Yani, 1984 yrhnda iingiiriilenin iki katr daha fazla fhiz harcamasr yaprlmr~trr. Bu

)'iizde sapmalanmn degerleri Cizim 3 'den ve Cizelge !'den izlenebilir.

saptamalar, harcamalann finansmanmm tasarlanmasmda ciddi bi9imde yamlmalar

degerleri egitim i9in 18.3, gene! hizmetler i9in 15.1, ve savunma i9in ILl

bulundugunu dii~iindiim1ektedir.

bulumnu~tur.

Otc yandan 1987 yrlmda hi9 yiizde sapmanm

Bu srralamanm

ba~lang11;:

iideneklcrinclcn
MY SAO

deger arahklannm srralanmasma da yans1drgrm

olmadrgr, 1988- J990 ve 1992 yrllannda isc iingiiriilenin altmda faiz iidemesinin

siiyleyebiliriz.

yaprldrgr da belirtihnelidir.

planlamasmm yaprldrgr kalemin savumna harcamalan kalemi oldugu soylenebilir.

1993 sonrasmda yiizde sapmalarm azalma egilimine

girdigi, 1998 yrhnda en dii~iik degere ula~trgr da giiriilmektedir. (\:izim 3) 17
Cizelge J 'de harcama kalemlerinin harcamalanmn ba~langr9 iidcneklerinden
yiizde sapmalarnun aldrgr en dii~iik ve en yiiksek degerler de vurgulmmmktadrr. Bir
gene! se9im yrh olmasma kar~m. personel ve yatrnm harcamalan en dii~iik yiizde
sapma degcrleri, iistelik eksi degerli olarak, 1983 yrhnda kar~rmrza 91kmaktadu·.
Oysa bor9 faizi ve f:1iz dr~r transfer iidemelerindeki yiizde sapmalar J 984 yrlmda en

<;:izim 3. Fonksiyonel srmflandn·maya gore harcamalarm ba~langr~
iideneklerinden sapmalarr, %
1983-1986 diineminde gene! hizmetler'deki yiizde sapma diger kalemlerin
iizerinde olmu~, 1987-1993 ve 1996-1998 diinemlerinde ise egitim harcamalarmdaki
)'iizde sapma hep diger kalemlerinkini

Yukandaki

9iiziimlemelerimizle ko~ut olarak, buradan da faiz iidcmelerinin degi~kenligi 9arprcr
olarak kar~nmza 91kmaktadrr.

smrflandrmm i9indeki en biiyiik arahk olarak dikkat 9ekmektedir.

Bu egilimin istisnalan 1994 kriz

gene! hizmetlerdeki yiiksek }iizde sapmadrr.
Gene! hizmetler kaleminin harcamalarnun
dii~iik

ba~langr9ta

iingiiriilenden daha

oldugu yrllar 1990, 1994, 1996 ve J998 yrllandrr. I 998 \'Jlmdaki IMF

diizenlenuisinin bu kalemin harcamalan iizerinde daraltrcr bir etkisi oldugu
siiylenebilir. Ancak faiz

Personel iidemelerindeki yiizde sapmalann deger arahgr rse ckonomik

a~nu~trr.

yrlmda savumna harcamalanndaki yiiksek yiizde sapma ile 1995 gene! se9im yilmda

yiiksektir. Cizelge J 'in en alt satrrmda ise yiizde sapmalann deger arahklan (en
yiiksek deger ile en dii~iik degcr arasmdaki fark) giisterilmektedir.

Bu baglamda, ele alman kalemler i9inde en iyi harcama

dr~r

transfer harcamalannm tamanuna yaknunm

gene! hizmetler kapsmmnda oldugu, gene! hizmetlere
90gunun (%85)

ili~kin

transfer harcmnalan oldugu unutulmamahdrr 18

(%90)

harcamalann da
Cizelge J'deki

verilerden bu yakmhk izlenebilir.
Toplam personel harcamalarmdan en yiiksek pay, ortalama ii9te biri kadar,
16

1969-1980 donemi verileriyle ABD i9in yaprlmr~ benzer bir 9ah~mada da en yiiksck
yiizde sapma bu kalemde gorulmektedir (Campbell ve Ghysels. 1995). Ancak yi.ne de
dcgeri (%8.1) Tiirkiye'ninkinden 90k dii~iiktiir.
'' <;'izim 3'iin 1985 yrlmdan ba~latrlmasuun nedeni. bu yiiksek degcr ncdeniyle 9izimin
dikey ekseninin biiyiiyerek. diger kalemlerc ili~kin degerlerin gozlenemcmesine yo!
aymastdtr.
354

egitime aynlmaktadrr. Egitim harcamalaruun ise diirtte ii9 kadan
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yiizdc sapma cgilimlcrinin pcrsoncl

beklcnir.

d•~•)

harcamalarnun sapmalan adeta

donii~[imlii

2000 .. \ntal\'a

olarak toplamdaki sapmay1

bclirlemi~tir. Orncgin, personel harcamalannm sapmasmm yiizdc payL 1988-1992

Sevilen harcama kalemleri arasmda savunma harcamalanndaki ortalama
sapmanm (YSAO= 1.5) en dii~iik olduguna yukanda dcgindik. '".
cgiliminin

faiz

~ht\'IS

digcr cari harcamalarla benzqtigi avtkttr.

Bu sapmalann

Savunma harcamalanmn

donemindc vc 1996 -1998 y1llannda diger ckonomik snuflandm11a kalcmlcrininkinin
iizerindc

olmu~.

hatta 1988-1990 ile 1992 ve 1998 y11lannda toplam sapma kadar ya

da Ozerinde ortaya

v•kmt~llr.

Bunun tck istisnast 1986 yJ!mda yatmmlarda gorulcn

yanya yaknu bu kaleme gitmektedir. Toplam diger cari harcamalarm da daha once

bii)iik sapma pay1d1r. 1994 kriz yilmda ise faiz odemelerindcki sapmanm ncrcdcysc

bclirtildigi gibi, yandan vogu savunma amavhdtr".

toplamm sapmast kadar oldugu da goriilmektcdir.

kalemlerde ongoriilen

1994 kriz ytlmda digcr

harcamalar gervckle~mczken.

savunma

harcamalannm

ongoriilcnin iizerinde olduguna dikkat vekmi~tik. Bu ozellik (izclgc 2'dcki

+ %1 Tlik pay ilc de vurgulanmaktadtr.
5. Toplam sapma
Buraya

kadarki

i~indeki

bir

ba~ka

aytdan,

kalcmlerin

kalcmlerin + i~aretli sapmalannm, diger bazt kalemlcrin - i~aretli sapmalanyla
dengeleneccgi avd<ttr. ilgili degerler (:izelge 2 'de sunulmaktadtr. "
Cizelge 2. Biit~edeki harcama kalemlerinin sapmalarmm toplam harcamalann
i~indeki

transferlerin, gene! hizmctlcre

~·aptian

harcamalann vc egitim harcamalannm

savunma ve diger cari harcamalann bunun tam tersi cgilimdc olmas•d•r.

sapmalarmm toplam sapma ivindeki paylan ayiSindan da cle alabiliriz. Baz1

sapmas1

d1~1

ba~langiy odeneklerinin altmda gcryekle~mi~ olmasma kar~m. pcrsoncl harcamalim.

paylar

degerlendinnclerimizi

1994 yth ile ilgili bir diger goze varpan olgu ise, yatmm harcamalarmm. taiz

Fonksiyonel snuflandmna ivindcki ana kalemlcrin toplam sapma i<;indcki
paylanna daha yakmdan bak!Jgnmzda, gene! hizmetlcrc yap!lan harcamalardaki
sapmamn 1983 y1hnda

a~m

bir degcr oldugunu gorliyoruz (%207. I).

y•llannda da bu kalcmin pay• yiiksektir.

1989 ve 1990 YJllannda isc egitim

harcamalannm pay• one geymektedir. Gene! olarak, egitim ilc gcncl hizmctlcr
harcamalannm toplam sapma iizerindeki belirleyiciliklerinin

paylan, o;.,

Yukandaki degerlendtrmclerimizle ko~ut olarak ozellikle 1983 ythndaki gene!

l984-19XS

gervekle~tigi

donii~iimlO

olarak

si:iylenebilir.

Egitim harcamalarmm pay1 1990 y!lmda en yiikscktir (%46.3). ve toplam
sapmamn asii sorumlusunun transfer odemeleri oldugunu soyleyebiliriz. Bunun livtc
ikisi faiz d•~• transferlerdeki, iivte biri ise
kaynaklanmaktadtr.

sapmanm yanya yaknum

olu~tunnaktadJr.

Aynca, IMF dUzcnlemesinin oldugu

faiz odemclerindcki sapmadan

Diger kalemler ivin ongoriilenden 90k daha dii~iik harcama

yapilmas• ile bu yiiksek duzcyler (Sirastyla %231 vc %117) ortaya vtkm1~t•r. Daha

1998 ytlmda yine egitim harcamalanndaki sapmanm toplam sapma i9indcki pay•
iivle birden fazladtr (% 36).
Savunnm harcamalanmn pay• ise vok daha dU~iik olmakla birlikte 1994

gencl olarak soylenirsc, personel harcamalanmn sapmalan ilc transfer (faiz vc/vcya
y!lmda en yiiksek degerine
19

Bkz. Bilt9e Gerek9eleri.
'" Bu cgilim 1969-1980 donemi verileriy1e ABD i<;in yap1lnu~ benzer bir 9ah~mamn
bulgulanyla 6rtli$mektedir: ABD'de savunma harcamalanndaki ortalama yiizdc sapma
degeri -1.1 · dir (Campbell ve Ghyscls. 1995).
" Bkz. Biil9e Gerek9eleri.
22
Cari fiyatlarla. ilgili kalemdeki sapma top lam harcamaiann sapmasma b6hlnmii$ltir..
356

ula~m·~ttr

(% I 7 .I).

Savunma harcamalann1n

ongoriilenden daha dU~Uk gervekle~mesi bu vizelgedeki 1983-1988 doncmine ili~kin
degerlerde de vurgulanmaktadtr.
seyretmi~tir.

Son ytllarda bu kalemin pay• % T nin altmda

Ancak gerek gene! hizmetler ve gerekse cgitim harcamalarmdaki
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sapmalann paylan son yillarda daha dlizensizdir ve kimi zaman li9te biri

a~an

oranlara vannaktad1r.

2.

H, = ex + f3 B01 + a, modeli

Harcamalar ile Ba§lang19 Odenekleri arasmdaki dogrusal ili~kinin ortalmnada
geverli say1Iabilecek yapiSmi saptamak mnaCtyla tahmin edilen denklemler ve ilgili
istatistikler <;:izelge 3 'de sunulmaktad1r. Bu denklemlerin tlimli geleneksel smama

IV. EKONOMETRiK BULGULAR
Bu alt bollimde ele ald1gnmz harcama kalemlerinin gerck zaman i9indcki
ba~Iang19

scyirlerini. gerek birbirleriylc ve gerekse harcamalar ile
arasmdaki

ili~kileri

ozetlemeye yarayan ekonometrik bulgulan

odencklcri

tarU~acagiz.

aravlan (R', t, OW) ile degerlendirildiklerinde vok ba~anh gorlinmektedir. ·Bu
ba§annm esas nedeninin

degi§kenlerin cari

degerlerle ah1111msmm

oldugu

belirtilmelidir. Enflasyon nedeniyle her iki degi~kenin de degerlerinin §i~mesi ortak

ili~kiyi glivlli gostennektedir.

Bu aksakhga a§agida deginecegiz. Burada, ilgili

yazmdaki modeli Tlirkiye verileri ile smamak amaCtyla bulgulan sunuyomz.

1. YS, = ex + f3 t + a, modeli
Ylizde sapmalann ele alman donem i9inde sistematik bir trendinin olup
olmadignu smamak amac1yla tahmin ettigimiz denklemlerin hivbiri istatistik a91dan
anlamh 91kmad1. Buradan hareketle ylizde sapmalann hiybir harcama kalemi ivin

<;:izelge 3. Biit~e Harcamillan ile Ba~lang1~ Odenekleri Arasmdaki Ekonometrik
ili~kiler

Sabit terim (ex) tum denklemlerde istatistik a91dan anlamsizd1r. Ortalanm

hivbir kalem ivin.

olarak, harcanmlann ba§lang19 odeneklerinden sapmasmm otonom bir bilqeninin

ortalamada ge9erli sayabilecegimiz bir artan ya da azalan sapma cgiliminin

olmad1g1 §eklinde yorumlanabilir. Egim katsayilannm (f3) stfirdan farkh ve pozitif

oldugunu soyleyemiyoruz.

olmalan,

belli bir trendinin olmadigmi vurgulayabiliriz. Diger bir

deyi~le,

harcmnalann

zmnan

ivindeki

seynmn

ortalmnada,

ba§lm1gi9

<;:qitli harcama kalemlerinin YS 'Ian arasmdaki korelasyon katsayiianndan

odeneklerininkiyle tirtli§tilgil, birlikte artlp birlikte aza!digi, §eklinde yorumlanabllir.

one vikanlardan hareketle nedensellik iveren modeller de kumlabilir. Boylelikle,

Bu katsayiiann say1sal degerlerinin I' e yakm oldugu gorlilmektedir. An1a bu

ekonomik snuflandmna ile fonksiyonel snuflandmna arasmda da bag kurulabilir.

yargmm saglamhg1 i9in n=O ve f3= I onsavlarmm aym anda smal1111aSI gerekir. Bu

Ornegin, toplam harcamalann YS's1 ile yatmmlarm YS's1 (r=0.67), Personel
harcamalaruun YS's1 ile Egitim harcamalanmn YS's1 (r=0.93), Savunma

smanJa ; ;11 hesaplanan. t:. F istatistiklerine gore toplmn harcamalar, personel
9
harcamalan, faiz harcanmlan ve egitim harcamalan i9in bu onsav reddedilmektedir.

harcamalanmn YS's1 ile diger cari harcamalann YS's1 (r=0.86), Gene! hizmetler

Yani, bu kalemler i9in harcamalarm ba§lang19 iideneklerinden sistematik olarak

harcamalannm YS's1 ile toplam Transfer harcamalanmn YS'1 (r=0.74), Gene!

yukanya dogru bir sapma oldugu soylenebilir: Harcmnalar ba§lang19 odeneklerini

hizmetler harcamalannm YS's1 ile faiz di§I transfer harcamalannm YS'1 (r=0.95),

ortalamada a§maktadir, diger bir. deyi§le, ilgili yazmdaki etkinlik ya da yans1zhk

toplmn trm1sfer harcamalanmn YS's1 ile faiz odemelerinin YS's1 modellenebilir

beklentileri bu kalemler i9in reddedilmektedir. Diger kalemlerde ise, ortalmna olarak,

(r=0.86). · Ancak, yliksek korelasyon (r) katsayiianna

kar~m,

ekonometrik denkJemJer de istatistik avidlli1 ba§aflSIZ Oll11U§(Uf.

tahmin ettigimiz bu

birebir tirtii§me oldugu soylenebilir.
Ne var ki,

denk~emlerdeki degi§kenlerin e~-blitlinle§ik ve/veya hata

terimlerinin duraganhk ozelliklerini ta~Imadigi dununlarda denklemlerin yukanda
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belirti!en ba~anlan ve ilgili yorumlar golgelemnektedir. Bu amavla kulland 1g 111112 Q
ve ADF smamalan hep aym yonde sonuv venncdiklerindcn denklemlerimizin biri
· d1~mdakiler ivin ku~ku beslemek daha dogru olacakt1r.

ozellikle seyim yillanmn etkisini (D, ile) saptamak istediysek de istatistik smamalar

Digerlerinden farkhla~an denklem dcginilen aksakhg1 banndmnayan Pcrsonel
Harcamalan denklemidir."
degerinden hareketle,

Bu denklemdeki

egim katsaylSlnm

(J3) 1.27 olan

ba~langiy 6deneklerindeki I milyar TL'lik bir art 1 ~ 111

harcamalarda yakla~Ik 1.3 milyar TL 'lik bir art1~a yo! ayllgi soylenebilir.

olumsuz sonuy verdigindcn burada sunmayacag1z.
kaynaklanan

dii~iik

Gozlem sayismm aziigmdan

serbestlik derecesinin bunun bir nedeni oldugu

dli~iiniilcbilir.

Aym nedenden 6tiirii, blitve harcamalannm tahminlemesinde

'·geymi~ten

ogremnc siirecinin varhg1m" smamak amaCiyla kumlabilecek modellere bir 6mek

Yukanda da degindigimiz gibi, Tiirkiye'deki yiiksek cnflasyon oranlan.
modellerin gozden geyirihnesini zonmlu kthnaktad1r.

H, ~ a 1 + J3 1 B6, + a, D, + J3 2 (D 1* BO,) + s, modeli ilc yapilan tahminlerdc

olarak, H, ~ a 1 + J3 1 BO, +

13 2 H. 2 + _s, modelini tahmin etmcye giri~medik.

Bunun bir adn111 olarak_

<;izelge 3 'deki modelleri bir de enflasyondan anndmhm~ verilerle tahmin cttik.

3.- YS, ~ a

Ancak, belirtilen duraganhk smamalanm yatmmlar d1~mdaki hiv bir _model

ilgili yazmdaki modellerde cnflasyon konusundaki yamlgiiann barcamalarm

ge9emedi

24

Bu nedenle, <;izelge 4 'de korelasyon katsay1lan ve yatmm denklcminc

yer verdik.

ba~langiy

+ J3 ENFY + s, modeli

odcneklerinden sapmalanna neden olabilecegi belirtilmekle birlikte, yaygm

olarak modellenmemektedir."

Sczgisel olarak, Tiirkiye 6meginde sapmalann

<;:izelge 4. Harcamalar ile ba~lang1~ odenekleri arasmdaki basit korelasyon

enflasyon yamlgismdan (ENFY) kaynaklandigi

katsaydan ve reel yatmm harcamalan denklemi

geryekle~cn

Bu vizelgeden de g6riildiigii, ve <;izelge 3 'den de yikarsanacagi gibi, cari
degerler ile korelasyon katsayilan I' e vok yakmd1r. Ancak, ilginv olan nokta bcnzcr
yiiksek · uyumun

reel

degerlerle

saglmmmdigidir.

Ozellikle

reel

yatmm

harcamalannm reel ba~langi\' 6denekleri ile uyumu vok daha zay1fbr.

Reel

degerlerle talunin edilen yatmm denklemindeki R 2 degerinin dii~iikliigli de bunu
vurgulamaktad1r.

Bu denklemde de a~o ve

)3~ I onsavlan reddcdilmcmektcdir.

Egim katsaylSI 0. 72, I' den kiiviik olmakla birlikte, istatistik a91dan
degildir.

". Egitim harcamalanna

r den

farkh

ili~kin denklem de daha giiysilz ohnakla birlikte kabul edilebilir

enflasyonun,

biviminde iki
enflasyon

bilc~eninin

bile~enini

1-/

doneminde

oldugu

1

dii~iiniilebilir.

donemi iyin heklenen vc heklenmeyen

dii~iiniilebilir.

Enflasyon yamlgisi ile beklcnmeycn

kastetmekteyiz.

Tiirkiye'de kronik bir sorun olan enflasyonun gelecege
ba~annum

I doneminde

ili~kin

taluninlerin

olumsuz yonde etkilemekte oldugu ay1kt1r. Bu olumsuz etkinin blityedcki

harcama kalemlerinin

ba~langiy

odenekleri iizerindeki etkileri

olabilecegine

yukanda degindik. Ancak konumuz ayismdan as1l 6nemli olan enflasyonun varhg1
degiL enflasyona

ili~kin

beklentiler ile

geryekle~meler

arasmdaki farklard1r. Biitye

odenekleri hazirlamrken DPT'nin Yzlilk Program!an'nda bir yii sonras1 ivin
iingoriilen enflasyon tahminleri esas ahmnaktad1r. 26 Oysa <;izelgc 5'ten g6riilcccgi

mt~_hk~~~r .. Personel harcamalan ile egitim harcamalan arasmdaki ili~kiye daha Once

degmd1gnmzden ve bulgular burada da desteklendiginden o denklemi avnca
Irdelenuyoruz.
Cari degerlerin enflasyondan anndmhnasmda kalemlere ili~kin deflatOrlerin degiL
heps1 19111 aym GSMH deflatiiriintin kullamldigi unutulmamahd1r.
360
24

~ 5 Enflasyona ili~kin yamlgtlann tahmin ba~arum iizerindeki olumsuz etkisinin yiiksek
cnflasyonun gozlendigi geli~mekte olan iilkelere 6zgii oldugu dti~iiniilebilir. 12 Latin
Amcrika iilkesinin 1970-1994 d6nell1i verileri kullamlarak yap1lan bir ekonometrik
yah~mada bu etkinin boyutu sayisalla~tmhm~tu. (Aizenman ve Hausmann, 1995)
26
Bu konudaki yardnnlan i9in Alunet Kesik'e te~ekktir ederim.
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seyretmi~tir.

enflasyon resmi oiarak beklenenin hep iizerinde

Enflasyona

ili~kin

yiilandir.

Yamig1 paymm son ydiarda azaidigi, resmi

bekientilerin en fazla yamidigi yiilar I 984-85 iie 1988. 1994-95
a~1dan

daha

ger~ek~i

enflasyon tahminine yiineiindigi siiylenebiiir.
<;:izeige 5. Beklenen ve
ENFY

Ger~ekle~en

degi~kenini

sayisalia~tJrdrk.

i~in

ba~Iang1~

iideneklerinden sapacak, genelde ise

a~acaktr. "

Bu

gene! egilimin istisnalan ise enflasyondaki yanrigmm en fazia oidugu yJiiardir.

Enflasyon Oranlar1

Yukanda belirttigimiz enflasyon yanrigismm en fazia oidugu yriiarda (I 984<;:izeige 5'in (3) no.lu st"IltJJllJJlda tammlandigJ gibi
85 ile I 988, I 994-95 yrilan) biitiin harcamaiar hipotetik

Ancak, enflasyon yamigisr ile harcama kalemlerinin yiizdc
~k dii~tik ~ 1 krm~t1 r,

istatistik

anlamh degillerdir. Topiam harcamaiar, gene! hizmetler ve savunma

harcamaian

ger~ekle~ecekti. Diger bir deyi~Ie, ger~ekie~en harcamaiar enflasyon ger~ek~i oiarak
talunin ediise bile,

sapmaian arasmdaki koreiasyon katsaydan genelde
a~rdan

~iiyledir: ba~lang1~ iidenekieri saptamrken eger enflasyon dognr oiarak
iingiiriilseydi yflzde sapmalar srfrrlamnayacak anm daha dli~tJk diizey Jerde

oian buigu

enflasyon yaniigisr r'Ie yuz
.. de sapma1ar arasmdaki korclasyon

katsayiian 0.03 ve daha

dii~iiktiir.

Benzer koreiasyon katsaviian vatmm

har~amaian, diger cari harcamaiar, transfer ve faiz harcamaian i~ir~ 0.20 i;e 0.30

arasmdadrr. Yine zay1f olmakia birlikte, ·en ytiksek koreiasyon katsayrian egitim
harcamalan (r =-0.40) ve personei harcamaian (r= -0.45)

i~in bulunmu~tur.

ba~lang1~ iidenekierinin <;ok

altmda (- %25 ile -%45 arasmda) kahnakta, giizledigimiz pozitif i~aretii yiizde
sapma degerieri yon

degi~tirerek, bu hipotetik dunrmda negatif olmaktad1r. Bu da.

enflasyonun beklenenin

~ok iizerinde seyrettigi yrilarda biitiin .kalcmlerin

harcamalannda ba~lang1~ iidenekierine gore reel oiarak ciddi bir daralmamn
oidugunu giisterir. bzeilikle I 994 yrimda bu daralmanm transfer, faiz ve savUJmla
harcanmlannda en dii~flk, yatmm harcamalannda ise en yflksek oidugu siiylenebiiir.

V. SAPMALARIN BUT<;:EDEKi PA YLAR UZERiNDEKi ETKiLERi

ba~Iang~<;

Gerek ekonomik ve gerekse fonksiyonel smrfland1rma a~Ismdan biit~enin

iideneklerinden sapmalanmn temei nedeni olarak enflasyon ongiiriilerindcki

biiqimi tercih edilen kaynak dagrlmu yap1smm giistergesidir. Bu bagiamda,

Zaten, enflasyon yamigrsmm ylizd~

ba~Iang1~ iidenekieriyle iingiiriilen bile~imin ger~ekie~en biie~im ile uyumlu oimas1

Bu bulgular, inceienen diinemde

yamlgiian giistermemizi engeliemektedir.
sapmalar iizerindeki etkisini ortaya
denkiemierin hi~biri istatistik

a~Idan

ger~kle~en

~ 1 kannak

anlamh

harcamalarm

amacryla

talunin ettigimiz

~rkrnadr.

~rguiamak

de

Bu nokta)r.

anmciyia, harcama kalemierinin ba~Iang1~ iideneklerini ENFY degi~keni

~arparak,

Bu nedenle ilgili korelasyon katsay1smm ahnas1 gerekcn , yani ideal ·

degerin I oidugu

bte yandan, ba~lang1~ taluninlerinin ba~arunnun iyile~mesinin ger~ek~i
enflasyon taim1inierinin kulianiimasma bagh oidug-u da arJktrr
Y
•

beklenir.

enflasyon yanrlgrsmm bertaraf edi'idr'g-,· bu Iupotetik
.

ba~Iangr~

a~JktJr. <;:izclge 4\in son StJ!tmunda, inceledigimiz kaiemlcr i~in,

biit~enin toplam ba~lang1~ iidenegi i~indeki paylar ile ger~ekle~en toplam harcamalar
i~indeki paylar arasmdaki basit korelasyon katsay1ian sunuimaktad1r.

Diincm

i~indeki seyiriere bakiidigmda ise, iingiiriilen paylar iie ger~ekle~en paylann
harcama kalemlcri

i~in benzer iiriintliyii giisterdigini siiylemek gtJ~tnr."

iidenekleri iie ger~ekie~en harcamaian kar~rla~tirdik. Ku~kusuz, her harcama
kaieminin fiyatmm aym oranda artacagi varsayrmi oiduk~a gii~lii bir varsavrmdJr
Ne var ki, kamu hizmetlerinin herbirine

ili~kin

fiyat diizeyierine

uia~m~k gii~

oidugundan bu yakla~nn mazur giiriilebilir. Biitiin harcama kalemieri i~in ge~crii
362

'; Bu bulgulara ili~kin veri ve 9izimlere burada yer vennemekle birlikte ilgilenenlere
iletebiliriz.
" Ba~lang19 Odenekleri ve Ger~kle~en harcamalar i~indeki paylann 1983-1998
diinemindeki seyirlerine ili~kin Qizimlere burada yer vermemekle birlikte ilgilenenlerc
iletebiliriz
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Biit<;:e paylan arasmdaki uyum a<;:Ismdan bakarsak, en dii~iik korclasyon taiz

d1~ transferlere yap1lan harcamalara aittir (r=O. 74). Ger<;:cklqen paylar 1989 vilma

I 983-1998 donemi biit<;:c harcama verilerine gerek toplam ve gerekse kalemlcr

kadar 6ng6riilcnin iizerindc, I 997 d1~mda, 1998 'c kadar ise hcp 6ng6riilenin altmda

itibariyle bakiidigmda ger<;:ekle~en harcamalann 6ngoriilcnden onemli ol<;:iide saptigi

olmu~tur.

goriilmektcdir. Bu sapmalar <;:ogunlukla yukanya dogrudur. yani donem boyunca

Bu harcama kalemi i<;:in ba~anh bir 6ng6rmenin yapiid1g 1 pek
s6ylenemez. Bu egilim gene! hizmetlerinkiyle de 6rtii~mektcdir.
Savunma harcamalanmn vc Diger Cari harcamalann ger<;:ckle~en paylan isc
biitiin d6nem boyunca, 1983-1988 arasmda daha fazla olmak (izere, 6ng6riilcn
paylannm hep altmdad1r.

Bu nedenle, bu kalcmlerde, YSAO'nm <;:ok<;:a ncgatif

harcamalar ba~Iangi<;: 6deneklerini

a~mi~tir.

Bunun tek istisnas1 I 992 'ye kadar Msi

bir cgilimdc alan digcr cari harcamalardir. Sapmalann degcrleri bir yana birakiisa
sapmalann seyirlerinc uygulanan dizilim (- vc +

bile. bu

rassalhk) smamas1 faiz 6demeleri

di~mdaki

i~aretler

gostcnnektcdir. Yani kimi yillardaki

yiiksek tutuldugu s6ylenebilir.

yiiksek (dii~iik) harcama ile telafi edildigini soylemek olanaksizdir.

Her iki kalem i<;:in de korclasyon katsaydan

Pcrsoncl harcamalan ile cgitim harcamalanmn paylarnun scyirleri de, daha

dii~iik

(yi\ksek) harcamanm

one vikanlmasi da olanak1I degildir.

Ekonomik snuflandmnanm ana kalem1cri

benze~mektcdir.

donii~iimlli

harcama1annm

da

birbirine

yakmdn·.

Pcrsonc1

ger<;:ek1e~en pay1an I 986-1993 ve 1996-1998 yi11annda ongorii1cn

paylarm iizerinde, diger yil1arda ise a1tmdadir.

oncesindeki yilksek 6ngoriilen paylann, 1993- I 995 yillannda yerini dii~iik pay lara
birakt1gnu g6riiyomz. Yani I 993-1995 doneminde, krizin ctkisiyle biit<;:cdcn daha
fazla pay aymnak gerektigi s6ylcnebilir. Son yillarda tam uyuma <;:ok
da bciirtilmelidir.

yakia~ 1 Ict 1 g 1

faiz-d1~1

transfer harcama1annm

olarak belirleyici ag1rhgmdan s6z edilebilir. Biitvc kapsammdaki

istihdanun ve gercktirdigi 6demclcrin g6reli olarak daha bilincn. ve kontrol cdilegclen
alanlar o1masma

Faiz harcamalanmn pay1arnun seyirlerine baktign111zda, ozellik1c 1992

yi11ardaki

6zgii tek bir harcama kaleminin tannnlanmas1 ya da enflasyon, sevim gibi ctmcnlerin

aviSmdan pcrsoncl harcamalaruun ve faiz ile

katsayilan

ba~ka

Bu gene! yap1 ivinde toplam harcamalardaki sapmanm kaynag1 olarak doncmc

onceki degerlendirmclcrimizlc uyum i<;:indc olarak. birbiriy1c biiyiik 61¥iidc
Korelasyon

a<;:Ismdan

sapmalann sistematik bir seyir iz1cdigini

degerler aldigi da hatlrlamrsa, ba~Iangi<;: 6dencklerinin belki de gercktigindcn taz1a

yiiksektir, diger eari harcamalar i<;:in hesaplanan korelasyon katsay 1s1 . 1sc en
yiiksektir (r=0.98).

kar~m

buna

ili~kin

ongorti yam1gilanndaki sistcmatik yapmm

varhgmm aviklanmasi gerekmektedir.
Fonksiyonel

snuflandmnanm

ana

harcamalanndaki sapma one 91kmaktadir.
dii~iindiigiimiizde,

kalemleri

a<;:Ismdan

isc,

egitim

Her iki snuflandmnay1 bir arada

egitim harcamalanmn egilimlerini personel harcamalannmkilcrlc.

savunma harcamalanmn egilim1erini diger cari harcamalannkiy1c, gene! hizmetlcrc

Son olarak, yatmm harcamalannm ong6riilcn paylan i1c

gcr<;:cklc~cn paylan

yap1lan

harcamalann

arasmdaki uvumun
olduk9a ivi
-· oldugu g6rtihnektcdir (r=O .93) . Bu pay 1ann scyn·

qlc~tirebiliyomz.

a<;:Ismdan yukandakilcrc benzer alt donemlcr belirgin degildir, ancak yinc son

Ku~kusuz,

y!llarda, yani I 995 'den itibaren tam uyuma <;:ok yakla~Iidigi da bclirtilmclidir.

36~
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VI. GENEL DEGERLENDiRME

harcamalannm

egilimlerini

ongoriilerle

ba~anmnun

ise

faiz-d1~1

ger<;:ekle~en

transfer

degerleri

harcamalannmkiy1e

kar~Ila~tmna

<;:abasi biit<;:e

dcgcrlendirmesi a('Ismdan yararh olmakla birliktc, mali

disiplin kapsanunda

dii~iiniildiigiinde

gclirlcrin ongorii1mc

ba~anmnun

tam yeterli dcgildir. Harcamalan

kar~Ilayacak

da ortaya konulmas1 gcrcklidir. Biit9e a<;:Iklanmn
365
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kronik bi~imde art1yor olmas1 ve faiz 6demelerinin harcamalar (izerindeki belirgin
bask1smm

varhg1

nedeniyle

yogunla~Jlmasi ka~mJlmazdir.

bu

a~Iklann

finansman

bi~imleri

(izerinde

Ancak faiz 6demelerindeki sapmalann seyrindcn

g6rebildigimiz kadanyla, uygulamada finansman yiikiiniin (geri 6deme ve faiz yiikf1
bile~imiyle) de p!anlanmasmdaki aksakhklar ciddi boyuttad1r.

Gerek harcamalarm ve gerekse gelirlerin alt kalemlerinin benzcr niccl
~6ziimlemeye konu

edilmesiyle burada gene! hatlanyla belirlcncn cgilimlcrin

!emetine inilebilecek ve mali disiplin a~Ismdan diizenleme yapiimasi gerekcn alanlar
belirlenebilecektir.
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Cizelge 1 . t:lUt edeki harcama kalemlerinin harcamalannm ba~lanQJC i:ideneklerinden sapmalan,%
YIL
TOP.HAR.
PERS. D.CARi
YAT. FDI$1 TR.
FAiZ
GN.HiZ.
EGiTiM SAVUNMA

w

0>

00

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

3,3
17,1
7,9
14,6
15,7
2,7
18,0
6,1
30,7
8,4
23,5
10,2
29,5
12,8
28,7
5,6
2,7
30,7
28,0
14,7
14,7
17,2

en az
en c;:ok
en c;:ok-en az
YSAO
MY SAO
YSKOK

-3,3
11,0
8,5
18,7
33,1
16,4
79,2
32,3
46,4
17,6
19,4
7,1
17,8
31,1
39,2
23,9
-3,3
79,2
82,5
24,9
25,3
31,2

-20,7
-15,8
-18,1
-19,2
-20,9
-10,7
-3,0
-6,4
-3,2
0,2
3,5
9,3
15,7
3,1
12,5
-1,0
-20,9
15,7
36,6
-4.7
10,2
12,5

-14,8
-7,4
11,5
35,8
28,9
2,7
10,0
0,7
41,5
21,6
24,5
-8,9
2.1.2
7,0
29,2
-0,1
-14,8
41,5
56,3
12,7
16,6
20,7

29,1
38,2
31,5
31,7
31,7
10,4
14,4
-11,7
18,8
-1,8
9,6
-1,2
29,8
-0,9
32,4
-5,5
-11.7
38,2
26,5
15,7
22,7
17,2

NOT: Koyu renkli deQerler en dO~i.ik ve en yDksek yOzde sapma de{Jerlerini vurgulamaktadtr.

t;;izelge 2.

~

24,3
27,1
18,0
18,3
20,4
4,4
15,0
-10,7
22,6
0,7
10,5
-7,1
23,8
-1,9
29,7
-6,9
-10,7
29,7
40,4
11,8
15,1
17,5

-10,7
3,9
9,4
14,4
25,7
9,9
49,8
16,6
26,1
13,0
12,2
-0,9
17,6
26,2
37,8
18,2
-10,7
49,8
60,5
16,8
18,3
21,9

-17,9
-10,4
-13,0
-14,9
-14,5
-6,1
17,6
3,6
16,9
9,6
8,1
15,3
11,3
3,6
14,7
-0,5
-17,9
17,6
35,5
1,5
11,1
12,3
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Butc;:edeki harcama kalemlerinin sapmalannm toplam harcamalann sapmas1
ic;:indeki paylan,%
PERS. D.CARi

YIL

c'"''

86,7
205,6
-0,4
5,3
0,0
-8,6
-11,1
-4,3
31,4
-4,1
59,5
37,1
48,5
15,6
22,2
4,8
-11,1
205,6
216,7
30,5
34,1
60,8

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

-27,4
16,7
25,3
27,4
42,8
126,4
93,3
163,5
50,2
80,3
29,5
21,6
19,3
51,3
32,5
90,4

-121,4
-19,0
-45,2
-27,2
-23,4
-51,1
-2,2
-12,0
-1,2
0,3
1,3
7,5
4,9
2,1
4,4
-1,6

YAT.

FDI$1 TR

FAiZ

GN. HiZ. EGiTiM SAVUNMA

-98,8
-10,0
29,3
44,2
30,8
16,5
8,9
1,7
17,9
33,1
12,2
-9,0
4,6
3,7
8,1
-0,1

231,0
58,7
91,4
49,2
49,8
91,0
17,3
-37,2
14,6
-3,9
10,4
-16,7
23,3
-2,0
31,9
-22,8

116,7
53,6
-0,8
6,3
0,0
-82,8
-17,4
-16,0
18,5
-9,7
46,6
96,6
47,8
44,9
23,1
34,1

-104,8
-12,1
-31,3
-20,4
-15,8
-28,9
12,8
8,0
7,5
15,3
4,3
17,1
5,3
3,1
6,3
-0,9

207,1
44,9
58,1
31,2
34,8
43,6
20,3
-39,4
19,1
1,9
12,0
-18,0
20,1
-4,1
31,3
-31,2

NOTLAR: 1. Koyu renkli de§erler her bir ka!emin toplam sapma il!indeki en yOksek paymt vurgulamaktad1r.
2. • (eksi)

i~aretli

de§erler ilgili kaleminin harcamasmm

ba~langu;:

OdeneQinden daha

dO~i.ik

olduQunu g6sterir.

-48,8
3,3
14,6
11,4
18,5
42,2
33,7
46,3
15,2
29,1
9,4
-1,4
8,0
20,1
14.7
36,1
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«;::izelge 3. Biit~e Harcamalan ile Ba$1ang•~ Odenekleri Arasmdald
Ekonometrik ili$kiler: ·
Gene! Model: H, =a+ f3 B<\ +a, (16 gozlem: 1983-1998)'"
TOPLAM HARCAMALAR :

Q: 2A

8 F: 9.9

PERSONEL HARC. :

R': 0.9~o

TH, - 84221.4 + 1.09 TBO,
sh. (97903.9) (0.02)

Q: 2. I

Q: 2.9

R':0.997
DW: 2.45
ADF: 7A

Q: 3.6

R': o.no
DW: 2.57
ADF: 1.2

8 F: 132.7

DiGER CARi HARC :

DCH, = 4331.4 + 1.01 DCBO,
(0.02)
sh. (57JH)

8 F: 1.0

YATIRIM HARC. :

YH,- 6IOO.I + 1.05 YBO,
(0.03)
sit (9675.8)

8 F: 0.3

F Dl$1 TRAN. HARC. :
8 F: 0.3

FAiZ HARCAMALAR1:

8 F: 0.3

R': 0.~%
DW: 2.48

Q: 2.8

ADF: 3.8

Q: 1.6

R': 0.996
DW: 2.24
ADF: -2.4

EH,- 3082.8 + 1.2 I EBO,
(0.02)
sh. (9572.2)

8 F: -1.2

GENEL HiZM. HARC. :

6.~

SH,- 6488.-1 + I .02 SBO,
(0.02)
sh. (7753.8)

8 F: 1.7

EGiTiM HARC. :

Q:

R':0.997
DW: I.53
ADF: 1.1

FH, = 38950.2 + 1.06 FBO,
(0.02)
sh. (25215.7)

8 F: 3.8

SAVUNMA HARC.:

Q: 4.6

R': 0.97-1
DW: 2.7I
ADF: 12.-1

FDTRH,- 23317.1 + LOI FDTRBO,
(0.04)
sh. (44154.3)

GH, = 2-1804.7 + 0.99 GBO,
sh. (45589.4)
(0.04)

Q: -1.2

katsayilan ve reel yahnm harcama1an denklemi

DW: 2.38
ADF: 8.0
R': 0.997
DW: 2.20
ADF: -5. I

PH,- 2965.9 + !.27 PBO,
(0.()2)
sit (16247.6)

«;::izelge 4. Harcamalar ile ba$1ang•~ iidenek1eri arasmdaki basit kore1asyon

R': 0.~75
DW: 2.68
ADF: I2.4

"Smamalar ic;in e~ik degerleri: hata terim1cri ic;in ADF: -4.01 (%!). -3.1 (%5). -2.69
(%10); OW (%5) s1f1r otokore1asyon: 1.37 ile 2.63: Q 12 gecikme ic;in x'"· n.t<;: 21.03:
a=O. fl=l ic;in I'.F'"·"': 3.7'1)
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Biitc;e Ba~lang•c;
Odenegi ve Hare.
Hareamalar ile Ba~lang•c; Odenekleri
arasmdaki basil korelasyon katsay•lan

ic;indeki paylar arasmdaki
korelasyon katsayilan
B.pav-H.pav

Reel

Cari
Toplam Hareamalar

-I

0.98

Personel Hareamalan

- I

0.96

0.83

Diger Cari Hareamalar

-I

0.86

0.98

Yatmm Hareamalan

-I

0.57

0.93

Faiz D1~1 Transfer Hare.

0.99

0.93

0.74

F aiz Hareamalan

- I

0.97

0.92

Savunma Hareamalan

- I

0.93

0.90

Egitim Hareamalan

-I

0.96

0.86

Gene! Hizmetler Hare.

-I

0.94

0.79

Notlar: I) - 1: 0.99'dan biiyiik degerleri g6sterir.

2) Reel degerler hem ba~lang•c; 6deneklerinin hem de hareamalann GSMH
deflat6riine ( 1987= I. 00) b61iirunesiyle bulumnu~tur.
3) Son s(itundaki degerler, her bir kalemin toplam biitc;e ba~lang•c; 6dencgi
ic;indeki pay• ile gerc;ekle~en toplam hareama ic;indeki pay• arasmdaki basit
korelasyon katsayilandir.

REEL YATIR1MHARC.:

RYH, = 767807:9 + 0. 720 RYBO,
sh. (536152.7)
(0.27)

8 F: 4.4
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R': 0.329
DW:L38
ADF: -3. I7
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<;:izelge 5. Beklenen ve

Ger~ekle~en

Enflasyon Oranlan ty.,

(I)

'YIL
1983

CWE'l(Pl:Sv1E1V
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(3)

(2)
q<E'ii..(,;<E'l(,L'EJ'EN
26

'Y;tJVI L:M;t

B66l

LOS
0~

1984

25

49

Ll9

1985

25

53

L22

1986

25

36

L09

1987

20

34

1,11

1988

"~~

70

1,28

1989

69

75

L04

1990

54

58

1,02

""'c

1991

45

59

I, 10

"0

1992

52

64

LOS

'0
<>

L66l

;:::

.!!!
(1)

1993

51

67

1,11

1994

55

107

1.34

1995

43

87

966~

E

0..

1,31

1996

69

78

L05

1997

65

78

L08

1998

64

78

L09

(1)

(f)

S66l

c

Q)

"0
c
·;:::

1766l

Q)
Q)

.

Q)

£66~

1:66~

Ol

c

(1)

~66~

""'
co

_J

(1)

>=

c
c

066~

;:::
(1)

· 6B6~

(1)

E
(1)

(,).
.._

·

(1)

BB6~

I
Q)

-

<>

LB6~

' :J

NOTLAR:
( 1) no.lu siitundaki I 983-1989 verilcri DPT Y1lhk Programlan 'ndan derlemni~tir.
I 990-1998 verileri ise Maliye Bakanhg1 'ndan Alunet Kesik tarafmdan saglannu~tir.

co
E
(1)

(2) no.lu siitundaki veriler Maliye Bakanhg1'nm web sayfasmdaki (25. I 2.1999)
GSMH deflat6riinden ( 198 7= I) hesaplannu~!Ir.

I-

9B6~

0.

0

(3) no.lu siitun bekleim1eyen enflasyonu yani enflasyon taluninindcki yamlgiyi
(ENFY) g6stennektedir. Omegin I 983 iyin 1.05= 1.26/ 1.20.

..-E
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<>

·
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372

0

"'

"'N

0

0

N

~

,g
0

373

~

Giilav G. Senesen. XV. Tlirkiw lvla!ivcJ Sempozvunm. 15-17 td;ms 2000. Antnlva

GO!nv G. Senesen. XV. Tiirkiw tvlaliye Sempozvunm. 15-17 Mnv1s 2000. Antalya

966>
~

c
Ql
-o
c
·c

L66 >

,_

'

966>

Ql

~

566>

Ql

c
Ql
-o

•0
i

til

r

""'
co

til
til

£66>
Z66>

/

til

ro

("

::R
0

c:
0

til
til

'

<J.)

(l_

til

til

()

....

::R
0

til

I

....

til
til

Ql
....

>66>
.J

;;:::

566~

L96>

066>

~

Vl

'
E

IJ..

c:

~
f-

c<i
E

~
~,

:EJ
0

986>

E

0

i5

~

686>

c

>Cl

~

E

lO)

Ql

'

~

0
0

"'

o_
0
co

&::J

986>

•>

0

0

0

0

....

N

,g
0

374

L86~

\
,til

\
0
0
0

~66 ~

.!:::!
.c

~

~

:EJ
0

;;:::

E

·u;

Q)

N

.J

>,

'C

(/)

w

Z66~

0

~

~

£66~

c cQl
(/) Ql
- -o
cQl •0

E
....
-o
c

E
0
c

/i
'
'!

•O E
OlO.
til til

til
'!:::

til

~

'

c
E Ql
'--o
c
-o ·c
c Ql

>-

'E
c

v66>

til

(/)

til

......

i/

>-(/)

*

~

Ql
....
E
Q.

i

• • ...... '
• • ...:..
•

a;

.... c
til

til

~

E

c
c

•O
(.9

L

c

til

I

966>

i

I

c

c

til

.4

/

co

~

()

'>

til

Ol

E

......
I

<>
Ol
c
til
u;,

L66>

0

0

·~

0

0

N

....

0

'

0

>

0
,.._

0

co

0

"'

....
0

0
N

0

(")

%
375

0
~

0

0
~

'

586>

0
N

'

1
I

YEREL YONETiMLERDE PERFORMANS OL<;:i'JMU :
BiRON <;:ALI~MA.
Prof. Dr. Nihat FALA Y
istanbul Oniversitesi iktisat Fakliltesi
Bu

vah~mada;

kamu mali yonetiminin yeniden yapilandmlmast baglammda,

yerel yonetimlerde perfonnans olvlimli ele ahnnu~ttr. Bunun ivin de once.
perfonnans kavrrum
geli~imi

avtklrumu~

belirtilmi~tir.

kar~Ila~Ilan

giivliikler

ve krunu kesiminde perfommns olviimii

anlayt~mm

Sonra; perfonnans olvlitleri ve perfonnans olviimiinde
irdelemni~tir.

Daha sonra; Mammra bolgesinde bulunan biri

kent merkezi belediyesi (X), digeri ilve belediyesi (Y) olmak iizere iki belediyenin
biitve belgeleri ve bagh doklimanlar incelenerek perfonnans olvlimii yonteminin
geli~tirilmesine ili~kin

bir on vah~ma yap!lmt~!Ir. Aynca; belediyelerde ve~itli yerel

mal ve hizmetlerin perfonnans 6lvlitlerine

ili~kin

omekler ve ABO de 25 bin ve daha

yukan nlifuslu kent belediyelerinde yapilnu~ bir perfonnans olvlimii ara~!Irmasmm
ozet sonuvlan ek tablolar ~eklinde verilmi~tir.

GiRi~ : PERFORMANS KA VRAMI

Liberal

dii~iince

mirasma dayanarak batt toplumlannda devlet, ptyasa ve

rekabet mekanizmalanmn

ba~anstz

oldugu dummlarda, bireylerin ve toplumun

refah kaybmm olmamast ve varsa bu kaybm giderilmesi i9in ekonomiye miidahale
etmek ile

gorevlendirihni~tir.

Bu

anlayt~m

ve miidahalenin uzru1!ISJ olarak J.M.

Keynes' in iktisat politikas1 ve kaniu mallan teorisi ortaya yikmi~ttr.
• Bu vah~mamn gervekle~tirilmesinde teorik yaym taramas1 yapmada bana dikkatli ve
goniillii yardnnlanm esirgemeyen Akdeniz Universitesi i.i.B.F. Maliye Boliimii Ara~tmna
Gorevlisi Birsen NACAR'a te~ekkiir ederim.
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Ote yandan; piyasa ekonomisinin ba~ans1zhgma ili~kin teoriler geli~tirilmi~ vc
devletin ekonomik faaliyetlerinin, bireylerin refahlanm belirlcmedc 90k onemli
oldugu

degerlendirmeler sonucunda da verimlilik-etkinlik-tutumluluk gibi temel kistaslann
nc dcrecc ger~cklqtirildigi anla~IIabilir.

anla~IImi~tlr.

Buradan

Bunun uzantisi olarak, hemen her iilkede sosyal iiretimin onemli bir
bbliimiiniin kamu kesiminin elinde olmas1 zorunluluguyla

kar~IIa~Ihm~tir

(Hanusch.

gorevlilerin

sorumlulugu:

sadece

fonlann

ve

kaynaklann

kullannnmda yasalara ve kurallara uymak dcgil. ayn1 zamanda fan vc kaynaklann
gereksiz, verimsiz ve savurgan kullamhnasmdan kaymmak ve ama9lara ula~mak i9in
gerckli onlemleri almakt1r. Yani, ne yap!lmas1 gerektigini, yap!lmas1 gereken i~ten

1984. 1-2).
cle~tircl yakla~unla

kimin sorumlu bulundugunu ve ongoriilen yikti ve maliyetler kar~Ismda ger~ekle~en

teorisi" (Wolf, Jr. 1979. 107-139:

91 kt 1 ve maliyctlerin ne oldugunu belirtmek sozkonusudur. Bu da i~in ol9iilmcsini

· Sonralan, kamusal faaliyet ve uygulamalann yakmdan ve
ele alnunasi, giderek ''kamusal

ba~ans1zhklar

Wolf, Jr. 1984, 167-172; Peacock, 1980. 33-43: Rectenwald, 1984. 11-25)
yakla~mun

uyamu~tir.

gcrektirir (Falay. 1995. 49-50).

Hatta, hem piyasa kcsiminde

Bu olyiimde: verimlilik (V), yiktiiann girdilere oramm (iiretkenJig·ini)

hem de kamu kesiminde yetersizlikler olmas1, tiyiincfl bir oge olarak "goniillli scktor"

standartlar veya y!lhk hedeflerle kar~IIa~tirdigimizda elde edilen sonuy: etkinlik (E),

kurumlanm ortaya ~1kanm~t1r (Badelt, 1984. 269).

91 kt!lann ve dogan etkilerin, strat<:<iik hedeflerlc ilgili politikalar ve yap!lmak
istenenlcrle kar~ 1 Ia~tmlmas1: tutumluluk (T), kaliteye oncm vcrerek girdilcri en aza

diyebilecegimiz bir

Bu

geli~meler

dogmasuu

sonunda da hem ozel kesimde hem de kamu kcsimindc

verimlilik, etkinlik, tutumluluk (kaynaklann ekonomik kullamlmas1 ve israf
edilmemesi anlammda) kavramlan
olarak anlam
i~in

de,

kazannu~tlr

ger~ekle~tirilen

belirginle~mi~

ve uyulmas1 gerekli k1staslar

indinnek demektir. Bu baglamda:
Perfonnans (VET)

= verimlilik * etkinlik * tutumluluk

91kti degcri

fiziksel
91kt1

91ktnun
degeri

fiziksel
girdi

fiziksel
girdi

fiziksel
91kti

girdi
maliyeti

(Badelt. 1984 .. 268-270; Falay. 1988). Bunun saglanmas1

mal ve hizmetlerin perfonnans kriterleriyle degerlendirilmcsi

gerekmi§tir.

girdi maliyeti

Perfonnans kavranu ve denetimi, ABD'de ozel firmalarm, kcndilcrinin sanayi

;: : ---------- * ---------- * ----------

geli~tinnesi,

olarak a91klanabilir (Sayi~tay. 1997. 10-11). Buna gore de, personel ba~ma yap!lan

i~lemlerin ve faaliyetlerinin denetiminin onem kazanmas1 ile ortaya 91knu~t1r (Ozer.

i~in miktan ve saylSI verimliliktir, toplanan 96plerin oram etkinliktirc belcdiye

standartlanna gore verimliliklerini

1997. 63-64). Bu

ol~iim

ol~mek i~in

denetim fonksiyonlaruu

ve degerleme, daha sonra merkczi vc yerel yonctim

birimleri tarafmdan da yap!lmaya ba~lamm~tir.

II/I).

Burada kastedilen; bir i§i yapan bir bireyin, grubun veya kunnnun bununla
ama~ladigi ~eyi

ihalelerinde rekabet saglanarak elde edilen tasarmf da tutumluluktur (Glilen, 1999.
Yukandaki kavramlardan anla~Ilacagi uzere, "yeni kamu Y?netimi" (NPM-

ne kadar ger~ekle~tirdiginin nicelik ve nitelik olarak ifadesidir. Bir

new public management) kavranu 9eryevesinde yoneticilere yetki dcvri saglamyor,

perfom1ansm belirlenmesi i9in de, geryekle~tirilen etkinligin temel alman pcrformans

aym zamanda bazi sonunluluklan da beraberinde gctiriyor. Bir anlamda,

gostergesine gore

ol~iihnesi

gerekir, ki bu gostergeler yap1lan

i~e

gore, iyi-kotii,

ba~anh-ba~ans1z, birinci-ikinci, 40 kg ve %48 ~eklinde olabilir (Ozcr, 1993. 65). Bu
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donii~tiiriilmesi ve fiilen uygulanmasJ esast1r. <;:iinkii bu yakla~mun oziinde:

veya

vanlacak amas:lar, bunu saglayacak kaynaklar, sonunluluk ve kontrol 6lviitl.eri,

verilmcsi daha

yoneticilerin 6zgiirliigii ve hesap vennesi vard1r. Elde edilen sonuca gore de
odiillendim1e veya cezalandimm giindeme gelmektedir (OECO. 1995. 33-34).

degi~iklige

ugratJlmasJ gereken mal ve hizmet programlan konusunda kararlar

kolayl~Ir

(OECD. 1995. I 04).

Kanm yonetiminde teknik anlamda perfonnans olviimii fikri 90k yeni degildir.
1913-1915 yillan arasmda ABD'nin Riclunond eyaletinde caddelerin temizlemncsi,

Perfonnans biityelemesi kavramnu da beraberinde geli~tiren bu yonetim

kanalizasyonun baknm ve yollann onanlmas1 gibi faaliyetler ele ahnnu~. hizmetlcrin

anlayi~I: elde edilen ve edilmesi amas:Ianan sonuylara yonelik olarak, mal vc

herbirinin fiziksel birimleri gosterilmi~, hizmetlerde birim maliyct, toplam maliyet vc

hizmetlerin geli~tirilmesi, sorumluluk ve amaylann tammlanmas1 ve kaynaklardan

top lam harcamalar irdelemni~tir (Burkhead. I 956. 13 3-134).

tasarruf yapilmasi mant1g111a dayahd1r (OECD.

1997. 25-27). Aksi Imide,

Daha sonralan kumlan Taft Komisyonu vah~malan sonucunda 192 I de

harcamalar artJyor, hedefler geryekle~miyor, israftan dolay1 kay1plar oluyor, belirgin

y1kanlan Biitye ve Muhasebe Kanunu bu mantJga gore yeniden

maliyet art1~lan goriiliiyor, i~ler zamanmda gervekle~miyor, insan kaynaklan

(Smithies. 1955. 72-76).

yetersiz kahyor vb. ise perfonnansta yetersizlikler, yani verimlilik-etkinliktutumluluk d1~1 bir yap1 var demektir (Giilen. 1999. XII/I).

diizenlenmi~tir

1943 y1hnda da belediye faaliyetlerini olymek fikri kent yoncticileri arasmda
one yilGm~tir (Ridley ve Simon. 1943).

Kamu Kesiminde Performans Olciimii :

''Performans biitye" terimi ilk defa, 1949 da kurulan I. Hoover Komisyonu

Kamu kesiminde perfonnans ols:iimii:

tarafmdan

-kamu hizmeti goren birimlerin hizmet ettikleri topluma kar~L

iizerinde degil, amac1

-alt diizey y6neticilerin ve personelin iistlerine kar~I,

da, yap1lan

-kamu hizmeti goren ara kurumlann, bu hizmetleri finanse eden kamu

denmi~tir.

kummlanna kar~I,

kullamlnu~

i~

ve burada •· ... dikkatler satmalma yetkisi veya personel

geryekle~tirecek

fonksiyon veya faaliyet iizerinde toplamr. Bu

ile onun maliyetini a<;:Ikhga

kavu~turur"

(Niskanen. 1967. 42-43)

1951 yilmda Los Angeles kentinde perfonnans biityc sistemini uygulama

-merkezi yonetim ve yerel y6netim gorevlilerinin, vergi verenlere ve iicret
6deyenlere kar~1, son1mlu tutulmalarnu saglar (Songur. 1995. 13).

karan

verihni~

ve 1952-1953 yi11 biityesi bu esasa gore

ihtiyas:lar sonucu, perfonnans ol<;:iimiine alan ilgi

planlamasm1 ve programlamasmJ geli~tim1ek ve kamu mal vc hizmetlerindc

geli~tirilmesine ili~kin yah~malar yapilnu~tir

perfonnansm boyutlanmn irdelenmesi, yani hangi diizeydc oldugu, daha iyi bir
diizeye vanhp-vanlamayacagJ ve ideal olarak neredc olunmas1 gcrcktigi konusunda
ipuylan elde edilebilir. Buna gore de, devam etmesi, geni~letilmesi, sana erdirilmcsi

380

(Scckler-

Hudson. 1951. 321 ).

Kamu birimleri ve y6neticileri, elde edilen perfonnans olviim sonu 9Janm:
kaynak tahsisi yontemini iyile~tinnek, mal ve hizmet iiretiminin analizini,

verimliligi, etkinligi ve tutumlulugu yiikseltmek ivin kullanabilirlcr. Bu yolla· da

hazirlamm~tir

1960 larda program biit<;:esine ve 1970 Jerde program degerlcmesine duyulan
artm1~

vc bu ol<;:iimiin daha da

(Hatry. 1978).

1972-1973 mali yilmda da Georgia Eyaletinde "s1flr esash biitye" ile de aym
mantJk uygulamaya geyirilmi~tir (Pyhrr. 1973 ).
Yere! yonetimlerde

kar~IIa~tmnah

perfonnans olyiimii

<;:ah~malanmn

omeklerinden biri 1978 de Denver-ABD'de yapilamdir (Kopczynski. 1999. 125) ..

381
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Perfonnans iil<;:iimii ve denetiminin yararhhg• anla~J!makla bcrabcr. 1980

Kamuoyunun, uygulanan merkczi ve gcnel mali programlara (harcama.

Jerde bu siirecin iinemli snurlannm ve sorunlarnun bulundugu ve pek <;:ok kamu

vergileme vb.)

yiinetim biriminde uygulama kapasitesi ve olanaklannm dti~iik oldugu da

231-232: Mueller. 1971), yerel y6netim mal vc hizmetlerinin degcrlemclerine

anla~J!nu~tir.

tutumu da 6nemli bir !iteratiiriin ortaya <;:Ikmasma yo!

kar~I

farkh tav1rlan takmd1klan

g6riilmii~

(Katona. 1960. 174-175 vc

a<;:nm~t1r:

ili~kin

Caputa ( 1972).

1990 larda perfonnans denetim ve iil<;:iimti i<;:in vergi miikelleflerinin

Webb vc Hatry ( 1973), Fowler ( 1974), Hatry ( 1976), Hatry vc digerlcri ( 1976).

zorlamasi, kamu hizmetlerinin iizelle~tirilmesi, kamu harcamalanmn artmas1.

Stipek ( 1979). Fitzgerald vc Durant ( 1980), Bohm ( 1984 ). Herber ( 1984). Smith vc

merkezi yiinetimdeki pek <;:ok yetki ve sonunlulugun daha alt ve yerel yiinctimlerc

Huntsman ( 1997) gibi.

devredilmesi gibi nedenler belirgin hale gelmi~tir. K1smen, belirtilcn bu d•~sal

Bu

ara~tmnalardan:

yerel halkm <;:ogunlugunun yercl hizmctlerden tatmin

bask!larla k1smen de idari birimlerde maliyet-etkinliginin saglanmas1 gibi saikl~rlc

olduklan sonucuna vanlmakla beraber, 6nemli bir k1smmm da pek mcmnun

yerel

olmadigi

yiineticiler,

kendi

kununlarnun

yonetim

kapasitelerini

artt1rmak · vc

anla~Ilmaktadir.

Yine, sunulan fiili hizmetlcrin vararmm 6l<;:iilmcsinin

gii<;:lendirmek i<;:in, stratejik planlama (Berry ve Wechsler. 1995), hizmctlcrin

sm1rh

kalitesinin ve yeniden yiinetiminin geli~tiri!mesi (Bennan ve West. 1995), hizmetlcr

edilmesinin de pek ak!lhca ohnayacag1, hatta bunun bir "siyasal intihar" olacag•

ve yerel yiinetim birimleri arasmda k1yaslama (benchmarking) (Bruder. 1994) ve

ortaya

biit<;:elemede refonn stireci (Lee. 1997) esasma dayah yakla~unlar gcli~tirmeye

politikalanm giizden ge<;:irmesine yarayacag1

<;:ah~nu~lardir.

bir anlanunm

91knu~tir.

olmas1

nedeniylc,

performans

dcgcr!cmcsinin

giizardJ

Bu degerlemenin, yerel kamu y6neticilerinin ycrcl hizmct
anla~Jinu~t•r

(Fitzgerald vc Durant.

1980. 592).

Unutulmamasi gereken; perfonnans i:il<;:iim ve denetiminin, daha iyi karar

Giiniimiizdc verel viinetimlcr ile vcrel halk arasmdaki
p

•

.

...

ili~kilcr

de vcnidcn
•

alma ve yiinetme fonksiyonuna ve sonunluluk kavramma dayandigi, merkezi

~ekillemnektedir

y6netimin verdigi <;:ah~ma ve belgeleme gibi fonnel bir sorumluluk ve giircvin

yiinetim ilc hem~ehri

geregini yerine getim1ekten ibaret olmadigidir. Yalmz. ABD'dc pek <;:ok ycrcl

ahnmaktad1r. Buna gore: yerel halk once yerel mal ve hizmet tiiketcnlcr olarak clc

y6netim biriminin yerel diizeydeki i~ytikiinii ve maliyetini iil<;:mcyc yiincldigi. fakat

alnurken (Gore. 1994. 317-321 ), sonralan yercl birimin sahip oldugu varhklarm da

hizmet kalitesi konusunda pek hassas olmadigi (Kopczynski.

125 ),

sahibi olarak

dii~iintihnii~ttir

perfommns iil<;:iimlerine ili~kin tiim bilgileri biit<;:e diikiimanlarma yansitmadJgJ. ama

hem~ehrilerin

bir anlamda

btit<;:elemede etkinlik ve verimlilik saglamaya <;:ah~tigi anla~Ihm~tir. 6y!c ki. bazcn

gerektigi fikri

geli~mi~tir.

gene!, bazen de <;:ok ozel ama<;:lara ili~kin iil<;:iitleri kullanarak hizmct gayrcti.

senedi ahnamakta, fakat o toplumda

verimlilik ve e~itlik saglamaya <;:ah~t1klan giiliihnii~ttir (Usher vc Cornia. 1981. 230-

anlamda o ycrel birimin

231). Ne var ki ka)~lak a<;:Ismda zengin kentlerin perfonnans iil<;:iim sistemine, mali

vc uzun d6nemde, yerel mal vc hizmetlerin anlamh bir kar~1hguu bcklcmektcdir. Bu

a91dan "meteliksiz" (Caiden. 1976. 41) olanlara k1yasla, daha yatkm olduklan da

da ortak vc

gozlenmi~tir.

!999.

ve

kar~1hkh ''y6neti~im"
ili~kisinde

kar~Ihkh

e~it

(governance)

vard1r. Aynca: ycrcl

yerel halk/tiiketici/ortak!dcgcr payla~an olarak da clc

(Schachter. 1995. 530-537). Ama giiniimiizdc ycrcl
dcgerlere ve paya sahip bircr ortak gibi algilanmalan

Bu son

ya~anuna

an!ay1~ta:

ycrcl halk, fiilcn hcrhangi bir hi sse

ya~amakta,

orada miilk cdinmcktc vc bir

ortak olmaktad1r. Buna paralcl olarak da. yakm

yerel <;:Ikarlarda

bulu~mak

1997. 309-318).
382

anlayJ~I
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dcmcktir (Smith vc Huntsman.
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saghk hizmetinde bir kalitc diizeyini yans1t1r. G6rlilccegi Uzcrc hcrbir 6lviit digcr tlir

ve 6lviimler (MUnch ve digerleri. 1984. 25 I -264) yanmda, A. Smith'den

olviitler haline donii~tiiriilebilir vc birbirinin yerine kullamlabilir dereccdc yakmhk

Yerel mal ve hizmet iiretiminde verimlilik ve etkinlik 6lviimiine
ara~tmna
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da

gostennektedir. Sozgelimi. hacim olviitil olarak a~IIanan insan sayJSilll, kalitc 6lvlitli

(Hirsch. 197 I; Bayless ve Bayless. 1982: Liu. 1978: Liu, Mulvey. vc

olan 1.000 ki~iye dti~en doktor saps1 aracJhg1yla, ycrel toplumun saghk yonfmden

giiniimiizc kadar bu hizmetlerin kalitesinin 6lviimiinc yonelik
yapiinn~tir

ili~kin

yah~malar

Hsieh. 1986). Aynca 1980 sonrasmda ve giiniimiizdc yercl yonetim birimlerinin mal

ivinde bulundugu sosyal ortanu yommlamak miimkiindiir.

ve yiiklenici firmalann. yapiian

Tiim yonctim araylannda oldugu gibi. perfonnans 6lviitlerinc ve dcnctiminc

uygun mal ve hizmct tirctip-iiretmedigini kontrol ivin performans 6lviim

ili~kin belli snurlamalar bulunmaktad1r (Kubah. I 998. 124-128): Once: pcrformans

ve dcnetiminc gittigi vc bu yolla, hizmet diizeyi. maliycti. zamanlamas1 vb.

g6stergelerinin bulunmamas1 performans 6lviimlcrini zorla~tJrmaktadJr. bu da

av1lanndan degcrlcmeler yapt1g1 gorlilmektedir (Heinrich. 1999).

perfonnansm izlemnesini saglayacak verilerin olmamasL yani ilgili yonetimlcrin

vc hizmet iiretimi
sozlc~mclerc

ili~kisi

ivinde bulundugu

ta~eron

Performans Olciitleri (Kriterleri) ve Olciimdeki Giicliikler :

istcnen ylkt!lan alabilme yeteneginin zay1flamas1 demcktir. Buna yo! ayacak .

O!vmck, bir yoniiyle bilgi saglm1mk ve nesnelerin, olaylann ve sonuylarm

nedenlerden biri. kamusal niteligi ag1r basan programlann yararlanm vc sonuylanm

ozelliklcrini temsil eden simgeleri bulmak demektir. · Bu simgeler ya nice! veya nitcl

olvmektc neden-sonu9 bagnu kurulamamasJdlr.

olurlar ve birer 6lvlit (veya olyli) birimidir!er (Aka!. 1982. 64). Bu 6lviitler. mal vc

Olviitlerin gcli~tirilemcmi~ olmasL 6zellikle uzmanlann baz1 6lviitler iizcrindc

hizmetin niteligine gore farkh dcrecedc geyerli olabi!irlcr. Bununla birlikte, olviitlcrin

anla~ma saglayamrunasnun bir uzantiSldlr ve bu da i~lcrin verimliligini vc etkinligini

ozclliklcri

~unlar

olvmenin bir ba~ka somnlu alamd1r.

olmahd1r:

Olviitler: amav vc hedeflcrle ili~kili olmah. hedef ahnan maim veya toplulugun

Maliyet muhasebesine dayah bir sistemin olu~tumlamamas1 da pcrformans

~ekilde

olvtimiinii snurlayan bir etkendir. Oysa nmhasebe sisteminin tekdiizen muhascbc

tannnlanmah, gcrckirsc parasal niteliktc olmah, mal vc hizmetler ivin mlimkOnsc

anlay 1 ~ 111 a dayandmlmas1. mali yonetimin kullandJgJ vcrilerin saghkh olmasm1

birden fazla 6lviit geli~tirilmelidir(Hatry. I 969. I 0 I -I 04 ).

saglayacak!lr.

(ya~.

cinsiyet, meslek, gelir, cgitim vb.) nitcliklerini yans1tmah, tam vc ay1k

Bu gene! 6zelliklerc sahip olvlitlerin: teknik vc gcncl o!yOtlcr. hacim vc kalitc

Uygulamada baz1 teknik konulann 96zlimlemnesinde teknik clemana ihtiyay

bir avmma tabi tutulmas1 mfnnklindlir

duyulabilir. i~te bu teknik uzman ihtiyac1 kar~1lanamazsa, denetyilcrin ve'a 6Jy[!m[J

(Teitz, 1969. 81). Teknik 6lviitler, daha yok, fizik y1kt1 veren hizmct!er ivin, gene!

yapacak ki~ilerin, yabanc1 olduklan konularda sorunlan tanunlamas1 vc degcrlcmcyi

6lviitler i~ytikiiniin ve

yapmas1 olanaksJZ!a~acaktJr.

6lviitleri. fizik ve sosyal 6lviitler

i~hacminin

~eklindc

6lviilebihnesi miimkiin oldugu hizmetlcr ivin, kalitc

6lviitleri de hizmetlerin yctcrlilik diizeyleri ivin kullamhr. Fizik 6lyiitlcr. somut
olarak 6lviilcbilen hizmetler ivin, sosval olviitler ise genclliklc

ya~am

diizeyini vc

kalitesini belirtcn hizmetler ivin kullamhr (Falav. I 995. 87).
Orncgin, belediye snmlan ivinde belli bir hastahga kar~1 a~1lanan insan sayJSJ
saghk hizmetinin hacmini g6sterirkcn, I .000
384

ki~iye dti~en

Dcnetlenen kurumun denetime kar~1 tavn

da onemlidir.

Perfonnans

denetiminin, denetlenen kurumun yoneticileri ve yah~anlan tarafmdan kabul gormesi
gerekir, aksine bir durum denetimin snurlanm daraltJr, bu da dcnetim sonuvlannm
glivenilirligini olumsuz yonde etkileyebilir.

doktor ve yatak sayJSJ yinc
385
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Denetlenen konu veya kurum ile baglantih politik baskilarm yogunlugu, hem
performans 6lviitleriylc k1yaslamay1 anlams1z hale getircbilir hem de getirilen

serilmcsine

kar~1

vah~anlann

iyi ya da kotii pcrfonnanslannm gozler oniinc

vckingcnlikleri ve bunun uzantiSI "bilgi yoniindcn zay1f fakat veri

yoniinden zcngin" 6lviim sistemlerine yonelmc olabilir, Aynca: onemli alan

hcr~cy

olviilcbilir degildir, her olviilebilen ~ey de onemli degildir (Fischer, 1994, 6),
Olviim sistemlerinin belli amavlara yonelik olarak hazlrlanmamasl, yoncticilcr
vc 6lviim sistcmini tasarlayanlar arasmda amavlar vc aravlar konusunda ortak bir
anlay1~m

saglanamamas1 da pcrfonnans olviimiinde giivliiklcr ve dircnv noktalan

1. Burada; Mannara Bolgesindc bulunan, biri kent merkezi bclediycsi (X),
digcri isc ilve bclcdiyesi (Y) ohnak iizcrc iki bclediyedc "pcrformans olviimii"
bir on

vah~ma

vc iki bclcdiyc aras1 kiyaslamalar

yapilnn~t1r/) Bu ncdcnlc bu vah~ma, Tiirkiyc'de mcvcut ycrcl yonctimlcri ve

2. incelencn bu iki bclediyedc de, pcrformans denetiminin mant1gm1 ogrcnmc
vc denctimin faydas1 ay1smdan en iist diizcydcki yoncticilerin olumlu bir
gozlemlcnmi~tir,

yakla~ 1111

(X) bclediyesindc, pcrformans denetimi ;9;11

e!lcrindc somut bir rcvctc olmadigi, fakat ycrcl sorumluluklanm daha iyi olvmcyc
yah~tiklarnn.

kurum ivi dcgcrlemc yapilamadigl, viinkii bunun yonctiminin

bilinmcdigi, buna

kar~Il1k

gcreginin duyuldugu

diizeyi avismdan ilgilileri cezalandimlaliidiillcndirme
mevzuat engclleri ncdeniyle pek uygulanamadigl
Pcrformans olviimii,

i~

yakla~nmmn,

ba~an

hukuksal ve

vurgulanmi~tlr.

verimi ve iiretimi av1smdm1 (Y) bclediycsindc

gclccckte, bolgedeki q vc hatta daha

gcli~mi~

vc iist diizeydcki bclediyclcrin ornek

alnmmsi (bir anlaJllda benchmarking) da ongoriilmekte, bu anlamda bir kiyaslama
noktas1

geli~tirihncye vah~Ilmaktadir.

Yerel halkm belediye biriminin performansuu 6lvmck konusunda pck katlill11CI

Aynca, belcdiyc

vah~anlannm

amavlanmasma ragmen, bunda
bulunmas1 vc

kal!lnm ile haftahk dcgerleme toplantlsmm

ba~ans1z

yardunla~ma anlay1~mm

olunmasL birimlcr arasmda

vcki~me

olmamas1 gibi gerveklcr. performans 6l<;Lll11ii

vabalaruu engellemcktedir.
3. Yiihk malvarhg1 envanterinin. yapilmmnasi, perfonnans 6lviitlerinin

sistemin tiimiinii yans1tma iddiasmda degildir,

ivindc bulunduklan

Yine, pcrfommns denetimi sonucunda

yapiidigi yildoniimlerinde hakla degerleme toplantisi yapiid@ da bclirtilmi~tir.

Belediyelerde Performans Analizi On Cahsmas1 :

geli~tirilmcsine ili~kin

vurgulamm~tiL

olmadigi, dolayisiyla halkm tatmin diizeyinin 6lviilemedigi, bununla birliktc sevimin

yaratmaktad1r (Songur, 1995, 46-4 7),

y6ntcminin

saptamanm merkezi yonetimin miidahalclcri vcya olumsuz tutumu nedeniyle
miimkiin ohnadigi

onerilerin uygulamasnn cngclleycbilir,
Aynca, yonetici vc

bte yandan (Y) belcdiyesinde, plan yaparak performans gostcrgcsi

pcrformans rehbcri haz1rlanarak personclin cgitilmesi

diizenlcncmcmcsinin onemli bir nedenidir. (:iinkii, malvarhg1 envantcri olmadan,
faaliyetlerin yiiiararasi geli~imini ve bu geli~imin malvarhgma pozitif vcya ncgatif
yondeki etkilerini 6lvmek miimkiin olamamaktad1r.
Aynca, yiihk ve ayhk nakit

ak1~

plammn ve tablosunun belirgin olmamasi,

gelir ve gider kalemleri arasmda bir ahenk veya dengcnin saglanmasuu cngellcr.
Belediyelerin fiili nakit

aki~

tablosunu olumsuz etkileyen bir fakt6r de, merkezi

yonetimin belediyelere aktannas1 gerekcn fonlan zamm1mda vc tam aktarmamas1d1r.

gozlemlenmi~tir.

Bunun

di~mda,

mnortisman

degerlemesinin

uygulanmamasi,

hem

malvarhgmm yakmdan izlemnesini engellemekte hem de nakit aki~mi belirsiz
kilmaktad1r.
() incclcncn bclcdiyclcrin mali yap1lanmn irdclcnmcsindc. uluslar aras1" tcorik
vaii~malarda da kullamlan bir yakla~unla. birimlcrin adlan zikrcdilmcvcrck (X) ,:c (Y)
dcnilmi~tir.
·
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4. (X) ve (Y) belediyelerinin biit9c pcrfonnanslanna bal<1hrsa. her iki
belcdiyenin de 1994-I 998 ytllan arasmda gerek biit9e gelirlcri ve gerekse biit9c
giderleri a91Smdan genelde tatmin edici bir

ger,ckle~mc

oranma sahip alduklan

Nihat Falav. XV. Tiirkive tvlaliw Scmpozvunm. 15·17 1l<ms 2000 . .-\.ntalva

yiikselmi~tir.() Dalayisiyla, (Y) belediyesinin (X) belcdiycsine k1yasla hem vcrgi

gelirleri

art1~1

(4.6 ya kiyasla 5.4 misli) hem de vergi d1~1 gelirlcr art1~1 (3.7 yc
olmu~tur.

kiyasla 4.3 misli) daha fazla

goriiliir (Tabla: 1):

Toplam gelirlcrc bakarsak bu siirc i9inde (Y) bclcdiyesinin gclirlcri :i.O
misline yakm, (X) bclediyesinin gclirleri isc 4.3 misli

Tablo: I - Belediyelerin

Biit~e

Gelir ve Giderlerinin

Ger~ekle~me

Oranlan ('Yo)

artmi~!Ir.

Nc var ki (X)

belediyesinin gelir matrahlan (Y) bclediyesinden daha biiyiiktiir.

(X) beledivesi

(Y) beledivcsi

gelir

gider

gellr

gider

1994

75

90

138

145

I995

98

108

98

95

1996

88

I 14

109

100

1997

92

97

105

100

1998

84

124

80

89

Tablo: 2 - Belediyelerin Su Tesisleri ve Kanalizasyon Harcamalarmm ve

Ortalama

87

107

106

106

KatJhm Pay1 Gelirlerinin Toplam Belediye Gelirleri ve Giderlerindeki Pay1 ('Y.•)

6. (X) ve (Y) belediyelerinin I 996-1998 y1llarmda

yararlanan

ki~i

ve kununlann odedikleri kattlma paylan gelirlcrinin. bclediyclcrin

tap lam gelirleri ve giderleri i9indeki pay ian a\'ISmdan, (Y) belediyesinin dcngcli bir
gelir ve gider yap1sma sahip aldugu goriilmektedir (Tabla: 2):

Ote yandan; her iki belediye biriminde de gider ger9ekle~me aranlannm blit9c
a~mas1;

yerel mal ve hizmet talebinin devamh

arti~I

(Y) beiedivcsi

gelir

gider

gelir

gider

gibi gene! bir nedcnlc

1996

IA

3.2

7.8

19.0

a9Iklanabilir ise de, kanumuz itibariyle biit9e harcamalannda bir disiplinsizlik vc

I997

0. I

9. I

7.0

I5.8

6ng6riilen

1998

LO

20.9

8.9

16.3

Ortalama

0.8

ll.l

7.9

17.0

pcrfarmanstan

sapma alarak

belediycsinde gelirlcrin artalama
ger9eklc~me

da

ger9ekle~me

aramndan %20 civannda

dii~iik

yanunlanabilir.

Ozelliklc

(X)

aranuun, giderlcrin artalama

almasi, ilgili belediycnin hem kendi

biit9esi 39ISmdan hem de (Y) belediyesine kiyasla gclir toplama pcrformansmm
yetersizligini a91k alarak yansitmaktadir.
5. I 996-1998 ytllan

ki~i b~ma

tcmcl mal

ve hizmetlerden olan su tesisleri ve kanalizasyan harcamalannm vc bundan

(X) belcdivesi

tahminini

gcr9eklc~tirdigi

Ote yandan; belediyelerin su tesisleri ve kanalizasyan harcamalanna kattlma
pay1 geiirlerinin

gelir tahsilatma bak1hrsa, (Y) il9e merkcz

ger9ekie~me

aranlanna bak1hrsa, burada (Y) bclediyesinin gelirlcr

tahsilati/biit9e talunini aranianmn daha yiiksek aldugu goriiliir (Tabla: 3):

belediyesi her iki ytlda da mutlak gelir tahsilati alarak (X) il merkez belediyesine
k1yasla daha etkindir. Sayle ki; (X) belediyesinde

ki~i ba~ma

taplanan gelir hastlati

1996 da 7.4 milyan TL.dan 1998 de 31.9 milyan TL.na yiikselmi~, buna kar~1hk

aym y1llarda (Y) belediyesinde bu rakamlar 8.9 milyan TL.dan 44.2 milyan TL.na

() Burada her iki belediyenin 1997 sayunmdaki niifuslan. 1996 ve 1998 ytllan i9in
Sirastyla daha dii~iik ve daha yiiksek oiarak yuvarlakia~tml.nu~tir.
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Tablo: 3- Harcamalara Kablma Pay• Gelirlerinin
(X) beledivesi

Ger~ekle~me
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dairesinde vah~an memur sayisi 7 olduguna gore, memur ba~ma ortalama emlak

Oram (%)

vergisi tahsilat1 da 1994 de 1.8 milyon TL.dan !99 da 38 .I milyon TL.na

(Y) beledivcsi

)iikselmi~tir.

1994

12

!58

1996

53

84

Buna kar~Ihk yeni emlak vergisi diizenlemelerinin (Y) belediyesinde vergi

1998

19

52

tahsilatmi %60 oramnda ( 1.600 milyar TL.dan 650 milyar TL.na) dii~iirdiigii
vurgulannu~tir.

(X) belediyesinde katllun pay• uygulamasmda mahalle bazmdan hareket

9. <;evre temizlik vergisi tahsilat/tahakkuk oram (X) belediyesinde % 75'dir.

cdilmekte ve bu yolla halkm belediycyi sahiplenmesi amac• izlenmcktcdir.

Bu verginin ki~i ba~ma dii~en pay1 1997 de 433.000 TL. iken, %51 artarak 1998 de

Harcamalara katllun pay•, bagh ve

kom~u

baz1 belediyelerdc ahnmamasma ragmen,

658.000 TL.na yiikselmi~tir.
10.

(Y) belediyesinde hep almmaya devam edilmi~tir.
7. Yine aym belediyelerde, 1999 y•h itibariyle atlksu altyaplSlmn uzunlugu ve

btc yandan, 1996 ve

1998 yillarmda ki~i

ba~ma toplmn gider

gervekle~melerine bakllirSa (X) belediyesinde 4.5 misli, (Y) belediyesinde 5.8 misli

atlksu miktarlan a~ag1daki gibidir (Tablo: 4):

artnu~tlr

Tablo: 4- Atiksu Altyap•s• ve Miktarlan

Tablo: 5 - Ki~i Ba~ma Toplam Gider Ger~ekle~mesi (Gider I Niifus) (TL)

(X) beledivesi

At1ksu altyap1
uzunlugu (km)

1996()

(Y} beledivesi

91.6

At1ksu miktan (m3)
gunltik ortalama
yllhk toplam

(Tablo: 5):

95.0

4.500
1.642.500

12.960
4.665.600

1998(\

(X) bclediyesi

7.818.2888

34.999.275

(Y) belediyesi

8.445.131

49.239.550

11. (X) belediyesinde biitve Odenekleri ve gervekle~en i:idemeler arasmdaki ili~ki

incelendiginde, zab!ta hizmetlerine ili~kin i:idemelerin biitc;e rakamlannm iistiinde,
ozellikle baymd1rhk i:idemelerinin yine biitve rakamlarnun 90k (ist{inde (bazen 2-4·.5
Burada ise (X) belediyesinin atlksu altyapisi, (Y) belediyesinc k1yasla daha
k1sa olmasma

kar~m.

hem giinliik hem de yilhk olarak daha fazla at1ksuya sahip

olmas1 nedcniyle, daha biiyiik bask! altmdad1r ve y•pram11aya maruzdur.
8.

Emlak

vergisi

uygulamasma . bak1hrsa,

1994-1998

arasmda

misli) oldugu gi:iriiliir. bte yandan temizlik ve egitim-kultlir-spor hizmetleri
i:idemeleri genelde biitve i:ideneklerinin altmda kalnu~tir. Su ve kanalizasyon
i:idemelerinin ise 1996 y!lmda %53 gervekle~tigi ve 1997-1998 di:ineminde ise

(X)

belediyesinde ortalama tahsilat/tahakkuk oram %84 civarmdad1r. Emlak vcrgisinin
1994 de 18.000 ki~i olan miikellef sayisi, 1998 de 1.4 misli artarak 36.754 ki~iyc
v•kmasma

kar~1hk,

mukellef

ba~ma

tahsilat 10.4 misli
390

artnu~t1r.

Emlak vergi

() Her iki belediyenin 1997 niifusu.l996 ve 1998 yillan ic;in mas1yla daha kii<;iik ve daha
yiiksek olmak iizere )~Ivarlakla~tmlnu~llr.
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13. (Y) belediyesinde harcamalann ekonomik aynmma gore 1995 ve 1998

odemelerinin ise istikrarh ohnadtgt goriil1nektedir (Tabla 6):

i9in tahakkukl biitye talunini oranlan (Tabla: 8 ) deki gibidir:

Tablo: 6 - (X) Belediyesinde Ger~ekle~en Odemeler I Biit~e Odenek Tahminleri
Oram (%)

Tablo: 8- (Y) Belediyesinde Harcamalarm Ger~ekle~me Oram (%)

1994

1995

1996

1997

1995

1998

.

168

!54

Zabtta

126

163

161

106

Ill

Cari harcamalar

itfaiye

113

122

125

.78

100

Y atmm harcamalan

69

81

Temizlik

105

86

126

89

80

Transfer harcamalan

25

32

113

70

31

<;:evre etki deger.
Baymdtrhk

127

143

264

364

453

7

43

. 60

90

53

157

195

114

97

124

Egitim-ktilttir-spor
Su ve kanalizasyon
Gene! Toplam

90

122

Cari harcanmlann: geryekle~me oranlan btitye odenegine gore yliksek,transfer
harcamalannm ki ise yak dli~liktlir. Bu da cari harcamast ytiksek, buna kar~m
yatmm harcamalan yetersiz oranda geryekle~en bir harcama yaptstmn oldugunu
gosterir.

14. (X) ve (Y) belediyelerindeki personelin saytsma ve dagthmma bakthrsa:
gider kalemlerinin tcmcldc

1997 nlifi.ts saytmma gore (X) belediyesinin nlifi.tsunun sadece %62 si kadar bir

da su ve kanalizasyon hizmetlerinde

nlifusa sahip olan (Y) belediyesinin personel saytst, (X) belediyesi personelinin 1997

Bunlardan reel mal ve hizmet liretimine
baymdtrhk hizmetlerinde ve son iki y!lda

ili~kin

de %66 st, 1998 de ise %72 si olmu~, yani goreli olarak daha fazla personel

yogunla~tigt anla~Jlmaktadtr.

12. Yine (X) belediyesinde baymdtrhk, su ve kanalizasyon hizmetlerine
ba~ma

yap!lan harcan1alar incelenecek olursa (Tabla: 7) deki

geli~im

ki~i

istihdam edilmi~tir (Tabla: 9):

gozlenir:
Tablo: 9 - Belediye Personeli

Tablo: 7- (X) Belediyesinde Ki~i
Harcamalan (milyon TL)

Ba~ma

Baymdtrhk, Su ve Kanalizasyon

1997

1998

Baymdtrhk

8.3

!9.6

Su ve kanalizasyon

1.4

3.5

· Ki~i ba~ma baymdtrhk harcamalan ile su ve kanalizasyon harcamalan 1997

Memur
(X)belediyesi
(Y) belediyesi
Kadrol u ve geyici i~l'i
(X) belediyesi
(Y) belediyesi
Top lam
(X) belediyesi
(Y) belediyesi

1995

1996

1997

1998

297
101

279
97

268
99

268
96

242
220

240
229

226
226

209
246

5]9
326

494
325

477
342

539
321

I

den 1998 e 1.5 misli civannda artt~ gostermi~tir ..
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Tablodan da anla~IIacagJ tizere, (X) •belediyesinde hem memur hem de i~<;i

Tablo: 11 -(X) Belediyesi Su Bedeli

Ger~ekle~me

Orarll (%)

say!SI azalmakta, fakat (Y) belediyesindeki personel sayJsimn mutlak yliksckligi
Abonc SaYISI

6zellikle i~<;i kadrolannda g6riilmektedir. Bunda (Y) belediyesinin yaz nlifusunun,

Tahsilatffahakkuk

1995

24.227

92

1996

26.117

90

1995-1998 y!llan arasmda otobiis ile ta~ima

1997

27.433

88

hizmetlerinde, kullamlan ara<; say!SI 6 'dan 8 'e, ta~man yo leu say!SI 350 binden, 810

1998

28.922

85

1999(eyliil)

29.870

87

k1~ niifusunun birka<;

kat tistiinde olu~mas1 ve yerel halkm su-yol-temizlik

hizmetlerine )'6nelik talep ve ~ikayetlerinin rolii vard1r.
15. (X) belediyesinde

bine,ta~nna gclirleri 2.2 milyar TL.dan 25.0 milyar TL.na <;IkJm~tlr (Tablo: 10):
Tablo: 10- (X) Belediyesi Otobiis Ula~l!rmas1
(I)
Otoblis

Abone saytsi 1995 den 1999 a %24 artnu~llr.Tahsil edilcn su bedcllcri' ilc
abone say1S1 arasmdaki baglanl!da, abone

1995

6

(2)
Yolcu
(bin ki~il
350

1996

6

640

6.943

10.848

10.000

1997

7

710

12.000

16.901

15.000

1998

8

810

25.000

30.864

30.000

1999(Eyliil)

8

179

17.872

99.844

I 00.000

~

(3)
Gelir
(milvar TL)
2.175

312
(TL)
6.214

Bilct
bedeli
7.500

bin TL.na
dii~ii~

<;tkt111~,yani

I 0.6 kat

ba~ma

artmt~ttr.Su

tahsilat 2.266 bin TL.dan 23.943

bedeli

ger<;ekle~me

cram ise goreli bir

g6stcrmektcdir.
17. Toplanan <;6p miktan giinliik olarak (X) belediycsindc toplam 80 ton ikcn,

bu miktar (Y) bclediyesinde I 00 tondur. (X) belcdiyesinde <;6p servisinde 6 I
<;ah~trkcn.

(Y)

<;ah~maktadtr.Yani
ki~iye,

1998 ''t·b
· 1e otobus
·· saytsmm 0.3 kat civannda
.
Goze ilk 'rarpan geli<me.
1 any
,

kt~m

belediyesindc
<;6p hizmetinde

40

<;ah~an

personel,

yazm

200

ki~i

personel

her personel (X) belediyesindc I .049

(Y) bclediyesinde ise kt~m 1.000 ki~iye <;6p hizmeti sunmaktadtr.
18. (Y) belediyesindeki zabtta amirliginde 20 personel bulunmaktadtr. Bu

artmasma kar~m yolcu say!Simn 2.3 kat ve otobiis gelirinin 11.5 kat artmas 1d1r. 199.9

personcl 5.1997- 3.1998 tarihlcri arasmda 4.200

itibariyle bilet iicretleri 13.3 kat ve buna paralel olarak ki~i ba~ma ta~nna geliri de

adcdine ceza kcsihni~, 2. 724 adedinc isc pe~in para cezast uygulanmt~ttr. Buradan.

16.1 kat artnu~t1r. Otobiis ba~ma ta~man yolcu sayJSI ise 1994 de 58333 ki~i ikcn

her zabtta memuru

1998 de 101.250 ki~i olmu~ (%74 art1~), yani otobiis ta~nnac 1 hgmda s 1 k 1 ~ 1 khk ve

anla~!lmaktadtr.

hizmet yetersizligi dogmu~tur.

TL., 1999 da ise 987 milyon

16. Su temini hizmetlerinde (X) belediyesinin su abone say1s1mn vc su
bedelinin ger<;ekle~mesinin seyri ~6yledir (Table: II):

ili~kin

394

Zab1ta personeli

19. Belediyelcri
bclediyclerc ait

ba~ma dii~en

Tefti~

dt~

i~yerini dcnctlcmi~.

ve denetlenen

ba~ma

TL.olmu~

i~ycri

bunun 1.4 76

saytsmm 2 I 0 oldugu

tahakkuk ettirilcn gclir I 998 de 599 milyon

ve %64

artnu~ttr.

denetime tabi tutan Miilkiye

Miifetti~lerinin

s6z konusu

Raporlannda vurgulanan bazt olumlu ve olumsuz

6mckler a~agtdaki gibidir.

395
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blitvc haricinde belediye meclisi kararlan veya belediye ba~kanmm izniyle fonlar

(X) belediyelerinde;

belediye mlilkiyetinde bulunan gaynmenkuller i9in yiihk kira tahakkuk

kuruhnasi ve bu fonlann, belediye ba~kanmm 6rtlilli 6denegi gibi algdanip

ettirilmesine kar~m, bu kiralann %40 mm tahsil edilmemesi,

bunlardan harcamalar yapdmasi,

toplam gelirlerin 1992 de %10, 1993 de %7 sinin tahsilinin bir sonraki yda

mutemetlere fazla iideme yapilmasi.

devredilmesi,
~ehirdeki

avans ve kredilerin verildigi tarihten iinceki harcamalann da kabul edihnesi ve

su abonelerinin %3 7 sinin 9evre temizlik beyannamesi vermcmcsi,

1993 de otobiislerin toplam gelirinin %44 liniin bilet geliri, %56 suun digcr

SONU<;::
Giinlimlizdc henliz yeni bir anlayi~I ve uygulama alanuu yans1tai1 performans

gelirler olmasi,

y6netimi ve denetimi ne merkezi y6netimde

1994-1996 arasmda yap1hm~ olan yatmmlann parasal gervekle~me oranlanmn

ozelliklerivle uvgulmmmktadir. Gerek kavramsal oturmanu~hk gerekse uygulamada

birbiriyle tutarh ohnas1,

ortaya \'Ikmllvikanlan gli9liikler bu aillayi~m olumlu sonu9 vennesine engel

belediyenin %98 hisse sahibi oldugu ~irketin, bilanvo ve gelir tablolanndan
anla~Ildigma gore 1994 ve 1995 ydlarmda kar etmesi, 1996 yilmda ise zarar

ne de yerel yiinetimlerde tcmcl

olmaktad1r.
Perfonnans y6netiminin ve denetiminin i9erigi ve uygulamasi avismdan

etmesi, bu zarann evvelki yd karlanndan daha dli~lik olmasi.

"nebulah" bir g6ni~ vard1r, yani bu konudaki yargiiar pek net degildir. bte yandan:

belediye hudutlan ivindeki sinemadan eglence vergisi tahakkuk ve tahsilatmm

kavramsal diizeyde bilgisel ve teknik yetersizlikler vard1r. Yere! yiineticilerin iyi

yapilmamasi,

niyetle, e1 yordanu ile ve olumlu bir yakla~unla ele aldiklan perfonnans denetimi

belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat oranlannm y11lar itibariyle 1994 de

ivin 6lviitlerin ve iilviimlerin geli~tirilmesi gerekmektedir. Sonraki a~ama: · bu

%94 den 1996 da 582 ye dli~mesi,

6lviitlerin standart bir hale d6nli~tlinilmesi ve iigrenilmesi /iigretilmcsi olmahd1r.
Bundan sonraki a~ai11a: yerel y6neticilerin aday olduklan g6revlerin siizkonusu

(Y) belediyelerinde;

iilviitlerle degerlendirilecegi, bu 6lviitler konusunda ve yap1lan denetimlerde

belediye birimlerinin yogunlugunun,kendi dairelerine ait gider biityeleri ile ilgili

tatminkar bir performans giisteremeyenlerin ba~ans1z kalacaklan: ycrel halkm da,

cetvelleri hazirlamamasi,

siyasal degerlemeler yamnda, bireyleri dogmdan etkileyen ve yerel y6netim

belediyeye ait araylarla yap!lan i~lerde,d(izenlenen iicret tarifelerindc maliyet vc

birimindeki ya~anun ve mal ve hizmetlerin hacim-kalite-sosyal boyutlar avismdan

karl1hk hesaplannm yapihnamasi,

hangi dlizeyde oldugunu izleme ve degerlendinne gereklerinin bulundugunu

belediye meclis iiyelerinden baz1lanmn emlak vergisi 6dememesi,

aillamalandir.

1995-1997 diineminde 9evre temizlik vergisi tahsilatmm tahakkuka oramnm

Yerel yiineticiler yanmda yerel hem~ehrileri de menmun edecek ortak bir

%85 civannda olmasi,

ol9iitler biit(inlin(in ve paydanm olu~turulmasi bu birimlerdc fiziksel, mali vc sosyal

bankalar ve PIT aracihgiyla gelen havalelerin tamamuun bclcdiyenin banka

dengenin vc mutlulugun olu~masma yo! avacak, bu da giderek merkezi yiinetimi

hesaplanna intikal ettirihnesi,
396
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yerel yiinetimlere kar~1 daha objcktif ve daha giivcnle yakla~mak vc bu dcgi~imlcrin

-otobiis ula~tmnasc-giinliik yolcu say1s1

gerektirdigi yapiCI iinlemleri ahnak yiiniindc zorlayacakt1r.

-park alanlan:-giindc park eden motorlu ara<; sayiSI

Ek 1: Yerel Yiinetimlerin Mal ve Hizmet Oretimine ili~kin Hacim-Miktar ve

Kamu uilvcnliii;i programlan :

Kalite Performans Ol~iitleri Ornekleri (Songur. I 995. 78-96: Miller. I 97 I. 78-

-itfaiyc hizmctlcri:-ahnan ihbar say1s1
-miidahalc edilen yangm sayiSI

79: Mushkii1 ve Cotton. I 969. 338-339: Audit Commission. I 998: Kopczynski.

-sokak aydmlatmasc-aydmlatiian sokak adedi ve uzunlugu

1999. 127):

-harcanan clcktrik(kw/saat)

A) Hacim-Miktar Ol~iitleri
Kent cevre programlan :

SaQ:hk programlan :

-hava kirlilik kontrol[I :-miidahale cdilmi~ kural ihlallcri sayiSI

-bdcdiyc hastanesi:-giinliik ortalama yatmlan hasta sayiSI
-a~I

-su temini sistemi:- tiiketilen su miktan(m3-ton)

yap1lan vocuk say1s1

-kat1 at1k toplanmasc-toplanan viiP miktan(ton)

Sosval ,·ardun programlan:

-sivrisinek kontrolu:-sulak alanlann denetimi vc filitlcnmcsi

-sosyal yardnn odcmcleri:-yardnn edilcn ki~i vc aile say1s1

-at1ksulann temizlemnesi:-i~Ieme tabi tutulan su miktan(m3-ton)
-vevreyi giizelle~tirme:-dikilen aga9 ve vivek miktan

- yardnn tutan
-yiyccck yardmu:-yiyccek dagitiian ki~i ve aile sayiSI
- yiyccck yardm1 gidcr tutan

Eiilencc ve dinlenmc programlan :

-bannak

-parklar:-giinde gezcn insan sayisi,
-parklarm sayiSI ve yiiziilviimii
-miizelcr:-ziyaretvi sayiSI

~·ard11111:-bannak

saglanan

ki~i

vc aile

sa~·1s1

Mali hizmct Programlan:
-vcrgi incclcmcsi:- incelcnen cmlak vcrgisi bcyannamesi say1s1

-kiitiiphaneler:-kiitiiphancyi kullananlann sayisi

tahakkuk eden cmlak vcrgisi tutan

-kiitiiphancdcki kitap sayiSI

B) Kalite OI~iitleri

-6diinv verilen kitap sayiSI

Kent ccvre programlan:

-hayvanat bah<;elcri:- ziyarctvi sayiSI

-hava kirlilik kontrolii:-mcvcut kirlilik diizcyi (karbon monoksit, siilflir dioksit.

-g6steri sanatlan mcrkczi:-ziyarctvilerin say1s1

hidrokarbonlar)

-dinlenme alanlan:-ziyarct<;i ve kullananlann say1s1

-su temini sistcmi:-su verilcn giin sayisi

Ulasllrma programlan :

-su kalitc indekslcri (ISLscrtlik vs.)

-koy ve marinalar:-dok,~amandira,iskele sayiSI

-kat1 at1k toplanmas1:-<;6p toplama zaman arahg1
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-I 0 bin ki~i ba~ma kat1 atik top lama hizmetlerinden ~ikayct say Is!
-sivrisinck kontrolu:-sivrisinekten

anndmlnu~

arazi miktan

-atlksulann tcmizlerunesi:-yenidcn.saglanan suyun kalitesi (ISLscrtlik vs.)
-9cvreyi giizclle~tirme:-dikilcn agavlann cinsi vc dayamkhhg1
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-sokak aydmlatmasc-aydmlatma indeksleri (kilowat vb.)

-I 0 bin ki~i

ba~ma sokak aydmlat!lmasmda ~ikayet sayisi

Saghk programlan :
-belediye hastanesi:-muayene ivin ge(:en zaman

Eglencc vc dinlcnme programlan:

-acilmiidahale ivin geycn zaman

-parklar:-agay ve viveklerin tlirii vc pcyzaji

-yiyeceklivecek denetimi:-toplam denetim ivinde yiyeccklivecek denctiminc aynlan

-miizclcr:-scrgi vc gosterilerin sayisi

zaman

-scrgilcnen malzcmenin iverigi
-ozcl gosteriler

Sosval vardm1 programlan :
-sosyalyardun odcmeleri :-fakirlik vizgisinin iistiinc y!kan ki~i vc ailclcr

-kiitiiphanclcr:- kar~Ilanan/kar~Ilanamayan kitap talcpleri
- kitap iidlinv alan insan say ISI

- I 0 bin ki~i

ba~ma

kiitiiphaneyi ziyaret sayiSI

-hayvanat bahvelcri:-bulunan hayvanlann tiirleri
-hayvanlann saghk dunnnlan

-ki~i ba~ma yemck maliyeti

-yiyecek yard1m1:-ki~i ba~ma yemek maliyeti
-desteklcnen ailenin bcslenme kalori vc diizcyi
-bakm1 altum ahnan vocuklann yiizdcsi
-bannak yardnni:"barmaksizhktan kurtulanlann yiizdesi

-gostcri sanatlan merkczi:-sanat91 gmp vc bircylcrin gostcri diizcyi

-cvsizlerin barmaklarda ortalama kahna slircsi

-dinlemnc alanlan: -farkh ya~ gmplan ivin faaliyctlcrin farkhla~tmlmas1

-ki~i ba~ma yatak maliycti

Ulast1rma programlan :

Mali hizmet programlan:

-kay vc marinalar:-mal ve yolcu ta~nnasmdaki yctcrlilik (ki~iisaat,mal/saat)

-vergi incelemesi:-toplam gelirler ivinde cmlak vcrgisi gclirlerinin yiizdesi

-otobiis ula~tmnasc-hcr bir hatta kullamlan otobiis sayisi

-emlak vergisi gclir tahsilat/tahmih oriuu
-toplanan verginin miikellef ba~ma net maliycti

-otobiislcrin ya~1
-park alanlan :-park alanlannm denetim s1khgi
-kent kaldmmlarnun i~gal diizeyi
Kamu giivenligi programlan :
-itfaiye hizmetleri:- yanguu ihbar ile sondiinne arasmda ge9cn zaman,
- ki~i ba~ma itfaiyc hizmeti maliyeti
-yangmdan zarar goren mal dcgcri
w

itfaiyecilerin yaralanma saytsr ve oram
400
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Ek2:

TABLO:

TABLO· Performans 01~iimlerine ili$kin Orgiitsel Sorumlu1uk

HiZMET

ALANLARINDA

KULLANILAN

PERFORMANS

A

B

c

Orglitsel Birim

Kent

Kullmum

<;apmda
OI<;Um

Dcreccsi

OL<;:OLERi

c

B

Hizmct
Alam

1-Jizmdin
l fygulnndtgl
K.:nt Saytst

\'crimlilik( 0 o)

(Oo)

212
151

71,2
58,9

30,7
30,5

56,6
44,4

56,1
45.0

41,0
37. I

160

53,8

22,5

3Ll

27,0

30.6

233

57, I

24,9

45.1

39,1

41,2

236

68,2

31,4

53 A

44,1

38. I·

146
198

44,5
67,2

28,1
52,5

43,8
46,0

26,0
44,4

28.8
37,9

237
136

70,5
60,3

46.8
32,4

46.4
39,0

40. I
42.6

37.6
47.1

40,1

49,8

46.7

54.2

itfaiyc
Acil T1bbi
Hizmc(
Hayvaniann
Denclimi
Topluluk
Planlamas1
KumJ
UmuJamasJ
iskan
Su Am I
KanCJiizasvon
Kat1 At1k
Kiitiiphanc
Sistcmi

D

E

F

G

Vcya

Hi rim
r\'I:1Iiy.:ti

Etkil~r

S~n"i.~

\tkll (0 o)

v~ya

V~ya

Kalit..:si

Etk~nlikler

\·.:ya

(uo)

Hcm~chri

F

Scyilmi~

Kullmum

'l'oplmn

Kullmmn

D<.tirl! VI.!YH
Progmtnlar

J)crct:csi

Kullantm
Miktan

l)crct:l.!si

(%)

(1%)

.\lii~t~ri

Tatmini("u)

Kent Y 6neticisi

46

31, I

32

34,0

78

32,2

Uygulama
Dairesi
Bclcdiye

33

22,3

46

49,8

79

32.6

5

3A

3

Ofisi
Biitvc Ofisi

53

35,8

10

10,6

63

26,0

Diger

11

7,4

3

3,2

14

5,8

148

61,2

94

38,8

242

100,0

-102

3,28

8

' ..'')

.)

Ba~kamnm

TOPLAM

Park ,.c
227
67,8
Dinlcnmc
Ycrlcri
Kaynak: Pmster ve Streib. 1999

(%)

G

E

Sistcmlcri

A

l~ylikii

D

Kaynak: P01ster ve Streib. 1999
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Tablo: Performans Cll~iilerinin Etkileri
A

KAYNAK<;A

c

B

D

E

F
Aka!, Zlihal (1982): isletmelerde Perfonnans Olclimli ve Denetim, Ankara. MPM.

Performans
Cll~iilerinin Etl<ileri

Karar Kalitesinde

N
142

Belirgin
. 20,4

Orta Dlizev
57,7

Hafif
16,9

Hi9 Yok
4,9

ivile~me

Blitye Tahsisindc

Audit Commission for Local Authorities and National Health Service in· England
and Wales (J 998): toea! Authoritv Perfonnance Indicators

2 vols.

London. Belmont Press.
139

10,8

51,1

30,2

7.9

143

11,9

44,8

34,4

9,1

Deji;i~me

Babunakis, Michael (1982): Budget Reform for Govemment:a comprehensive
allocation and management svstem (CAMS), London, Quonnn.

Program Onceliklerinde

Badelt, Christoph (1984): "New concepts for the supply of govemment services"

Deji;i~me

Program Belirlemede

145

16,6

38,6

35,2

9,7

De.ii;i~me

Wayne Uni.
141

23,8

48,2

23,4

5,0

Y6neticilerin Azalan
Maliveti

142

30,3

40,8

24,6

4,2

<;ah~anlann

135

Hizmet Kalitesinde
ivile~me

9,6

33,3

41,5

15,6

Motivasyonlarmda

theoretical and methodological concems" American Journal of Economics
V. 41, No.4. October 1982.

Belm, Robert D. ( !995): "The big questions of public management" Public
Administration Review 55(1).

143

28,0

39,9

28,0

4,2

Bcnnan, Evan M. ve Jonathan P. West (1995): "Municipal conunitment to total
quality management: a survey of recent progress", Public Administration

Amacma Yonelmesinde
Art1~

Review. 55(1).

Daha Objektif
Perfonnans Degerlemesi

132

Y6neticiler ve Seyilmi~
Gorevliler Aras1 Daha
ivi ili~ki

135

Topluluk ili~kilerinde ·

134

16,4

35, I

32,8

15,7

133

3,0

6,0

20,3

70,7

12,1

31, I

31,8

25.0

29,6

37,0

18,5

.

14,8

Berry, Frances S. ve Barton Wechsler (1995): ''State agencies expenence with
strategic plruming-findings from a national survey", Public Administration
Review 55 (2).
Bolun, Peter (!984): "Are there practicable demand-revealing mechanisims' 1",

iyile~me
<;ah~anm

Bayless, Mark ve Susan Bayless (1982): '·Current quality of life indicators:somc

and Sociologv.

iyile~me

<;ah~amn Orglitlin

Public Finance and the Ouest for Efficiei\cv (Ed:H.Hanusch). Detroit.

Perfommnsmda Azalma

Public Finance and the Ouest for Efficiencv (Ed:

H.Hanusch).

Detroit. Wayne Uni.
Bruder,Kem1eth A.(I994): "Public sector benclunarking: a practical approach··,

Kaynak: Pmster ve Streib. 1999

Public Management 76 (9).
Burkhead,Jesse (1956): Govenunent Budgeting. NewYork. Jolm Willey.
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Caputo, David A, ( 1972): 'The citizen component of policy evaluation". Public
Studies JournaL V.2, Winter.

Washington D.C. Urban Institute
Hatry, Harl)• P. (1978): 'The status of productivity measurement in the public

Falay, Nihat ( 1988): "Verimlilik-etkinlik-tutumluluk",

Cagdas Say1stay Denetimi

sector", Public J!diniuistmtiou !Review, 38(1)
Heinrich, Carolyn J. (1999): " Do government bureaucrats make effective usc of

Sempozyumu , 4-5 Haziran 1987. Ankara. Sayi~tay.
Falay, Nihat ( 1995): Program Blitce ve Sifir-Esaslt Blitce Sistcmlcri, istanbul. Filiz

performance management infonnation", Journal of Public Administration
Research and lheorv. July. No.9.

Kit.
Fischer, Richard J.: '·An overview of perfonnance measurement",

Public

Herber, Bernard P. (1984): 'The demand for public goods and services: problems of
identification mid measurement in western countries", Public Finance and

Management vol.76/9, September.
Fitzgerald, Michael R. ve Robert F.Durant ( 1980): ''Citizen evaluations and urban·
management: service delivery in an era of protest", Public Administration

the Ouest for Efficiency (Ed:H.Hanusch). Detroit. Wavne Uni.
Hirsch, Wcmer S.( 1971): "Quality of govemment services", Planning Programming
Budgeting: a svstems approach to management (Eds:Lyden ve Miller).

Review. Nov.-Dec. No.6.
Fowler, Floyd J. (1974): Citizen Attitudes Toward Local Govemment. Services and

Chicago. Markham.
Katona, George ( 1960): The Powerful Consumer. NewYork. McGraw-Hill.
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Gore, Jr, AI (1994): ''The new job of the federal executive", Public Administration
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Say1~tay.
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Say1~tay.

Lee, Robert D. (1997): "A quarter century of state budgeting practices". Public
Administration Review. 56(4).

Uni.
Hatry, Harry P. (1969): ''Criteria for evaluation in planning state and local

Liu, ben-Chich ( 1978): "Variations in social quality of life indicators in medium

programs" Program Budgeting and Benefit-Cost. AnalYsis (Eds:Hinrichs
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Webb, Kenneth ve Harry P. Hatry (1973): Obtaining Citizen Feedback: the
TARTI~MALAR

application of citizen survcvs to local governments. Washington. D.C.
Urban Institute.

BA~KAN:

Wolf, Jr., Charles (1979): '"A theory of nonmarkct failure: framework for
implementation analysis", Journal of Law and Economics. V. 22. No. 1.

Degerli konuklar Saym Nihat

performans denetimi
bunu bir on

ba~hkh

9ah~ma

Fala~/m,

yere1 yonetimlerde

bu ilginv tebligini zevkle dinledik. Kendisi her ne kadar

olarak dcgerlendiriyorsa da gervekten bu alanda atiian 90k

Wolf, Jr., Charles (1984): '·Government shortcomings and the conditions of

onemli bir adnn. Bunun tamamlanmast ve daha geni~ 9apta gcni~Ietihnesi 90k yararh

demand", Public Finance and the Ouest for Efficiency (Ed:H. Hanusch),

olacakttr. Kcndisini bu baktmdan tebrik ederiz. <;:ok somut ve ilgin9 bir teblig

Detroit. Wayne Uni.

sundular. Efendim, otununumuzun teblig ktsnu bitti.

~imdi

tartt~ma

ktsmma

ge9iyomz. Yanm saatlik bir gecikme var. Onun ivin izin verirseniz, bu yanm saatlik
slire ivinde tartt~mayt baglayalnn, 12:30"a dognt.

~imdi

soz alanlar.

AZiZ KONUKMAN (Gazi Dniversitesi, Yardtmct Dovent): Benim sorum
Saym <;:ak·a ve sevgili

arkada~nn ~enesen"e,

benim doktoradan snuf

arkada~nn

oldugu ivin saym demiyorum ona. Simdi <;:ak'm tebliginde sayfa I I, bir model
vcriliyor, modelin kalmttst, residual onu ol9er diye, sayfa II. Simdi bu modeller.
yani Smithies yakm kaynak, 90 yth kaynagt ama, bunlar 50'Iere falan ·gidiyor bu
yakla~nn.

Teknolojinin, ozellikle bliylime teorilerinde kullamlan

~ey

Solow kaynakh.

Yani scnnaye ve emek belli bir donem i9erisinde aym kahnasma ragmen output
oncmli bir
geli~medcn

~ekilde artt~a

dolaytdtr. Zaman iverisindeki bu teorideki sapmayt, yani o residual" 1 ben

boyle yorumlanm
yaptlnu~.

ugruyorsa bunun nedeni teknik ctkinlikten dolaytdtr, teknik

Bu tiir

demi~

ve o modelden hareket edip bir siirii akademik

vah~malara

olaganiistii bir

ele~tiriler

vah~malar

91ktt son donemde. Bunun iyi

bir olvli ohnadtgmt, ornegin Abramowitz diye bir iktisat91 diyor ki: ashnda diyor. siz
orada teknolojit1in etkisini olvmiiyorsunuz, ona biz cehaletimizin endeksi diyelim
diyor. (:iinkii siz,

ba~ka ~eyler

var zaman iverisinde

dt~anda

btrakttgmtz ve belki

modelcinin ongonnedigi, hiv ciddiye almadtgt son derece onemli faktorler dt~anda
btraktlmca residual' in onlindeki katsayt 90k anlamh 91kar vc siz de zmmedersiniz ki
bu. tcknolojik ctkinliktcn dolayt vtktt, boyle bliylik bir
modcller ele~tiriliyor. Boyle bir ele~tirel

bakt~

410
411

artt~a

yolavtt. Dolaytstyla bu

avtsma nc diyorsunuz0
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efendim ongiirii, bunlar yani ho$

~eyler

orada,

ho~

sada olarak

egitim sekt6riinden giderek. Burada birka<; degi~ken var. Ama mescla residual" i

duruyor. Dolayrsryla ba$langr<; odeneklerinin politik nedenlerlc

6l<;memi~siniz. Hem literatiirde 6mekler vererek ba~l<a ampirik c;ah$malann

ciddi, <;iinkii IMF 'ye kii<;iik biit<;c g6stcrmek istiyorlar politik nedenlerle. Nc bi leyim,

bulgulanna yer vem1i~siniz, ama kcndinin rcgresyon analizinin bu oncmli bulunan

aman yrl ic;inde nasrl olsa <;aktrm1adan biz tamamlayrcr 6denek. ek 6denek, fonniiller

residual faktoriiniin etkisini iil<;mcmi$siniz. Bunun ncdcni nc olabilir'' Son bir $Cy,

buluruz dcnilcrck ba$langJ<; Odeneklerinin son dercce dii$iik tutuldugu bir ycrde yrl

bu iil<;meyi yapmamamza ragmen sonu<; biiliimiindc $6ylc bir ifadcyi nas!l

sonu harcamalara bakarak performans degcr!endirmcsi yapmak, maalesef yam

yorumluyorsunuz? Bakm aynen ~6ylc dcmi$siniz: Nice! iil<;iimlcrc c;ok fazla

iiziilerek s6yliiyorum, c;abay1 ktitluyorum ama. <;ok zor bir sonu<;.

dii~iik

tutuldugu, <;ok

giivemnemek gcrekir. yaptrgumz rcgresyon analizindc ilk ogrctimde ogrcnci

Son bir $CY daha, Giilay bir referans vcrmi$ son d6ncmde yap!lan bir

sayrsryla ba~an oram arasmdaki ili~kiriin katsayrsr dii$iik olarak bulunmu$tur. iki

c;ah$maya, 98'de diyor. ck biit<;c uygulamasma gidihnedigi ic;in biraz $Cy kii<;iik <;1kt1

tiir itirazun var bu tespitc. Niceliil<;iimlcr bize hipotezlerimizin tersini kamtla~abilir.

diyor, yani daha ba$anh olundu der gibi. Halbuki 98 'de ek "biit<;eye gidilmedi ama,

yani bizim hipotezimiz reddedilebilir. Yani bu nice! iil<;iimlerin yanh$hgr ya da nice!

fiilcn ck biit<;eyc gidildi. <;:unkii biit<;eden mahsup odemcler hesabmda bir

iil<;iimlcrin fazla sonuc;lanna giivenmemek gibi bir ~cy olursa bizi yanh$a siiriiklcr.

yap1landtrma, opcrasyonla, biirokratlann dahiyane bulu$uyla, faiz 6demeleri 6denck

ikincisi, belki bizim hipotezimiz dogrudur, fakat ger<;ckten de olc;mc sorunlanmrz

iistii harcama

olabilir. Yani 6rnegin sizin modelde siz de kabul ediyorsunuz, bazr degi$kenler var

6denek iistii harcamalan

diyorsunuz, <;ok 6nemli nitel degi~kenler, bunlan modele koyamazdrk diyorsunuz.

Tqekkiir edcrim.

yaprlnu~tir.

99 biit<;esine, ge<;ici biit<;eyc bir flkra eklenerck 98 ·in
me$nrla$tinlmi~ttr.

Onu da bir dipnot olarak dii$cyim.

Halbuki ekonomide kukla degi~kenler diye yontemler var. yani bir taknn nitcl

BASKAN: Efcndim buyurun.

faktorleri modele koymamz miimkiin. 0 6l<;meyi yaptlktan sonra bu tespiti

TULA Y ARIN (istanbul Onivcrsitesi iktisat Fakiiltcsi): Bugiinkii oturum

yapsaydmrz daha saghkh olurdu gibi gcliyor. Te~ekkiir ediyonrm.

bence <;ok ilgin<;ti. Bir gene! gozlemimi 90k krsa .ifade etmeme izin verin. Performans

Simdi bir de Sencsen 'e y6nclik olarak bir so rum olacak. Ben Giila~.-,

6l<;iimii tarti$Ildigmda burada g6rdiik ki, Nihat

arkada~mun

bircylcrc at1f

kutluyonun. Yani bu tiir bir nicelikscl analiz benim bilcbildigim kadanyla Tiirk<;e

yapmasmdan, yani tek tck bircylerin davram$ bic;iminc at1f yapmasmdan Giilay' 111

litcratiirde ilk kez yaprhyor. Fakat bu <;ah$manm bir talihsizligi $U, talihsizlik

en list makro kaynaklar, harcamalar diizeyinde belki analizlerini g6rdiik. Soyle bir

Giilay' dan kaynaklannuyor, giri$ b6liimiinde diyor ki Giilay, bizim diyor, bu

yorumda bulumnak istiyorum. Geryektcn biit<;e son dercce kapsamh bir konu vc

<;ah~manuzda bulacagumz sonuc;lar performans degerlemesinc bir katkr getirebilir.

biraz aymnak gerekiyor galiba 6l<;iitleri. Yani Murat ve Hiilya da tebligde belirtmi$,

i~te ba~langr<; 6deneklerinden sapmalann nedenlcri ortaya <;rkanhrsa boyle bir

orada da baz1 kununlan incelemi$ler. Simdi bu kadar geni$ alanda pcrfonnans

Fakat bizim ba~langr<; odencklcrimiz kamusal

tercihlcri

6l<;iitlerini clbette izlcmemiz gerekiyor. Ama sonu<;ta bcnim anlad1gnn cgcr yanh$

yansrtnuyor ki. Bizim ba$langr<; 6deneklerimiz bilck biikme y6ntcmiyle. yani masnya

degilsc, perfonnans ol<;iitleri hem fonksiyonel a<;1dan incclencbilir ama, asrl

geliniyor, Maliyeciler bir tarafta, ~eyler bir tarafta, yani inamlmaz bir ~ekildc -ben

pcrfonnans 6l<;iitii dedigimiz $ey kurumlann i$lcyi~iyle ilgili yamlnuyorsam. 0

iller Bankasmda bulundum- yani ak!l alacak $Cyler dcgil. Oyle projcksiyon, plan.

zaman ben Gi:day arkada$Il11a sonnak istiyonnn, bu sapmalarla ilgili olarak, hangi

-112
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yorum yaprlabilir.

IV. Oturum- Tat1Jsmalar. XV. Tnrkive t\.·lnlive Sempozvunm. J5-17 MavJs 2000. ..\ntalva

J\". Otunun- Tart!smalnr. X\'. Ti.irkivc }..taliw Sempozvumu. 15-17 :O.!av1s 200fJ. :\ntalva

kununlarm ne kadar etkisi oldugunu nasi I tart1~abiliriz? Ben Aziz ·in soylcdiginc

y1h. Hatta nitel anlanu ile yOk biiyiik seyim y1h. ilk defa 1989 bahanndaki yerel

ka!Ihmyomm dogmsu, siyasal ya da ba~ka nedenlerle odenckler sa9ma sapan

seyimlcrde Tiirkiye'de 90k ciddi bir Anavatan Partisi'nden

konuyorsa, onu da perfonnans k1stasma gore degerlcndirilmesi Iazun. Yani

yerel iktidar tamamen el

Meclis'ten tutun, Meclis i9inde Gene] Kumldan, Komisyondan, Sayi~tay'dan tutun.

zamanda yOk ciddi

oradan DPT'nin kaynaklar harcamalar dengesi, enflasyon tahminlcri. oradan Maliyc

orada personel harcamasiyla egitimin

Bakanhg1'nm odenek tahminleri vs. Bunu ben Maliye anlad1gnn eger yanh~ dcgilsc

evvel sevgili

kummsal olyiide bir forecasting ya da tahmin yah~malan ilc ilgili ba~ans1zhg 1 nas 1I

bir teblig vard1: egitim harcamalan, saghk harcamalan, zaten bunlann art1k %8:i-

anlatabiliriz? <;:ok k1sacik bir ornek vereyim. Mesela Amerikan Kongresindc tahmin

90 ·, personel harcamasma

modelleriyle ilgili, samyorum biitye komitelerinden birinde inamlmaz aynnti1 1

demek, o y1lda personcl harcamas1 patladigi iyin saghg1 koysayd1k bu tabloya

tahminler yap1hyor. Yani boyle talunin cdersiniz, boyle 6denck yanh~ hcsaplan

saghkta da harcama var goziikccekti. Ama hizmet kapasitcsinin

yap1hr diyc. Simdi Tiirkiye 'de tabi bunu dii~iinemiyomz ama, bu aynntilarla· ilgili

da gclmeyecekti.

netle~mc olursa yak memnun olumm. Te~ckkiir edcrim.

i~yi

degi~tiriyor,

aynnt1lanm 90gu

uzakla~ma ya~amyor

ki~i

vc

hatirlayacaktir. Aym

eylemleri var. dolayisiyla onlara kar~I biiyiik bir taviz. Simdi

arkada~larnmz

ortii~mesi

tesadiif degil. <;:iinkii birka9 y1l

Beyhan ve Engin Atay·m

donii~mii~

ba~ka

bir kongrede sunduklan

vaziyctte. Dolayisiyla cgitim harcamas1

gcni~lcdigi

art1~·or

anlamma

Simdi 2 numarada 90k onemli bir bulgu var, o da digcr cari harcamalarla

BASKAN: Buyunm Burhan Bey.

ilgili. Diger cariye bakt1gnmz zaman, bunun 90k efcndi bir harcama kalemi

BURHAN SENA TALAR (istanbul Oniversitesi): Tc~ekkiir edcrim Saym

oldugunu goriiyoruz. Burada hi9 boyle biiytik Siyramalar falan yak vc hatta 9ogu y1l

Ba~kan. 01' teblig sahibine de te~ekkiirlerimi ve tebriklerimi sunuyomm. Sorulanm

taluninin gerisinde kahyor.

Giilay Hannum tebligi ile ilgili olacak. Sorulanm once yorum gibi goziikebilir ama

genellikle yap1lan kisitlamalarm hi9biri rasyoneli olmayan, neredcn k1sabilirsen

samimiyetle soyleyeyim, sonucu soru. Yani yorumlannun dogm olup olmad1g 1111

oradan k1s mantigiyla, diger carilere yiiklenilerek yapildigmi g6stcriyor. Bunlann 92

somyonun. Simdi <;:izim 2'ye bakarsak, <;:izim 2' de 90k net bir ~ey var. 1989

yilma kadar devamh olarak ongoriilenin gcrisindc

personelde bir biiyiik Siyrama var. <;:izim 3'c bakarsak. 93'de faizlcrde 9ok biiyiik
bir Siyrama var, 89'da egitimde yok biiyiik bir Siyrama var. Ashnda teblig 9ok ~cy

cnflasyonu goz oniine alacak olursak reel olarak bunlar dcvamh ongoriilcnin
gcrisindc

bulmu~. ama aradigmi bulamadigi iyin bulamanu~ gibi bir hissiyatla yazilm 1 ~.

birakilnu~

Bunun anlanu da Tiirkiye ·de tasarruf ad1 altmda

kahm~

olmas1. helc bir de

anlamma geliyor.

Simdi son deginmek istedigim nokta, <;:izim l'de g6rdiigiimiiz

ili~ki.

Bir yii

Arad1g1 ne? Aradigi, Bat1 literatiiriindeki ampirik yah~malann buldugu ~cyler. Yani

biiyiik Siyrama sonra

bir trend anyor, istikrarh bir ili~ki anyor, bulamadigi zaman da bulamadun gibi bir

uluslararasi yaym kapasitcsinin bencc en 90k oldugu nokta btl. Burada 90k cntcrcsan

hisse kap1hyor. Halbuki Tiirkiyc ile ilgili 90k ~ey bulmu~ teblig. Simdi birinci

bir

saptamam ~u bence. I) Politik istikrars1zhk alan bir yerde biitye istikran olmaz.

hadiseyi nasi! ayiklayacagiz? Bcnim akluna gclc hipotez

Dolayisiyla bizim gordtigiimiiz en biiytik sapmalar hangi yillardir diyc baktigimiz

harcamalanmz 90k geni~lemi~sc biityeniz biiyiimii~ dcmcktir. Ertesi sene istcr

zaman birinci ccvap politika ile ilgili nedenler. ikinci ccvap ekonomik dalgalanma

istemez olaya fazla odenekle ba~layacaks1mz dcmektir. Fazla odeneklc ba~ladigmiz

ilgili nedenler. 1989 her ne kadar bir seyim y1h degil diyorsak da, 1989 bir scyim

zaman onu tekrar biiyiik olyiidc

414

~ey

dii~mc,

bir yii biiyiik Siyrama sonra

dii~me.

yat1yor. Biitiin batih okuyucular iyin 90k cntercsan bir

a~ma

~u.

~cy

Aslmda bcncc

bu. Buradaki

Bir sene zatcn

ihtimaliniz azahyor demektir, biiyllk olyiidc
415
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a~mamz

zor dcmcktir. Bir sene o gidiyor, ondan sonra tekrar bir ~cy gcliyor. Simdi

oncciiklc gcn<;icre soz veririersc diyc scviniyorum. (iinkii biraz once ara~tmna

soyiedigim neydi'? 89' da atipik bir durum var. 91 'de atipik bir durum var. sc<;im yd1.

gorcviisi arkada~nna soyledim, ~imdi dort hocanm ismini sayd1111, once onlar aiacak

93 'de bir mali kriz var. faizlerdc patiama var, atipik. 95 bir se<;im yd1. iki 0<; ylida

soz dedim vc onlar ald1. Biz burada zipiiyonJz ama biraz zor oluyor soz almak.

bir zatcn atipik bir y1inuz varsa csas ivmcyi bu vcriyor. csas itkiyi bu vcriyor. Onun

Bundan sonra oturum ba~kanlanmn bir s6z vcnncsi hem biz gen<;ierin yeti~mcsi

i'Izcrinc yahuz, her ~eye ragmen biitiin y11iarda bir ini~ <;1k1~ gormcktc oimam1z da

a<;Jsmdan hem soru sormmmz a<;Ismdan faydah oiacagm1 dii~Uniiyorum.

soyledigimlc

<;cii~meyc dO~memcm

ai 1yomm. Gen<;lcr, ya~hiar ve orta ya~hiar ~cklindc soyicdi. Oturum ba~kanlan

ba~ta

bunu soyicrken en

ba~ta
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iaznn tabi. En

demek ki, biraz evvci soyicdigim gibi, ogrenen organizasyon veya davram~sai cgilim

Simdi pcrfonnans degcriemc a<;Jsmdan tcbiigciierin tebiiglcrini diniedik vc

diye bir ~cyi de iizcrine ckliyonJm, bclirlcyici oiarak soyicmiyorum, poiitik vc

dcgerlcndirdik. Ben 96 ydmda yapnu~ oldugum doktora ·tcz <;ah~mamda hizmct

ekonomik dalgalanmalar bclirlcyici, (izerine boyle bir ~cy de, yap1sai veva

harcama planiamasi etkinlik a<;Jsmdan degeriendiriimesi vc bunda da uyguianan

davram~sai

politikalann rolii ~cklindc bir <;ah~ma yapnu~tnn. Bu <;ah~malarla ilgili oiarak ben de

diycbiliriz, ckicniyor diyc dii~i'Iniiyorum. Bu

yorumiar hakkmda

kanaaticrinizi ogrencbilirscmmcmnun olurum Tc~ekkiir edcrim.

aym sonu<;iara vanm~tnn. Aym zamanda ~u konuiara da deginmi~tim. Eger

BASKAN: Biz de tc~ekki'Ir cdcriz cfcndim. Soz SiraSJ sizde buyurun cfcndim.

iilkemizdeki bu yap1y1 pcrfonnans ol<;iim degericmc konulan oiarak dcgerlendirirsek

ALi RIZA AYDIN: Te~ckkiir cderim Saym Ba~kan. Yarmki panel

ve konulan ~oyic ahrsak dcmi~tim, I) enfiasyonu onieme. 2) geiir dagJ!Jmlllt

oncesindc ben daha gene! bir yakia~1111 getirmc di'I~iinccsindeyim. Sorum gene!

dcizeltme. 3) ekonomik istikran saglamak, 4) (icrctli kesimi korumak .. 5)

olacak. Kamu mali yonetiminin yapisi dagnuk, karma~1k, idari, mali ve hukuki

bor<;ianmayi azaltmak vs. ~cklindc gidiyor. Bu biiyiikliiklcri son 20-30 ylid1r

kanna~a hakim. Bu yap1 denctimi de ctkiliyor. Dolayisiyia dcnctim yapliamaz bir

degeriendirdigimizdc hi<;birinde ba~anya uia~JiamadJgmJ gormekteyiz. Bunun ncdcni

yap1 ortaya <;1k1yor. Hatta dcnctimden ka<;an bir yap1 da hakim. Bugiin de ~tmu

oiarak baktJgnmzda ben biiyiik bir ihtimailc biirokratlarm yinc. diin de ay111 ~ckiidc

gordi'Ik, pcrformans oi<;Umlcrindc bu yapmm ctkili oidugunu gordUk. Saym ('ak

bciki bildirdim ama. va biirokratlann bu i~i tam olarak yapamadikian111 ya da

verilcre uia~damadtgnu soyiedi, hakhd1r. Saym Faiay, bana vcrmcdilcr, zatcn

biirokratlar bir tiirlii siyaset<;ilcrden kurtulmmyor dcdim. Yinc aynt dii~[mccmi

yokmu~ dedi. Yani cidc ne varsa onun Uzerinc oturan bir denctim modcli ortaya

soyliiyonnn. 0 zaman nc yapahm, ya siyaset<;ileri oradan uzakia~tmnah ya da

<;tkiyor. Ancak bir onceki oturumda dcgcrli arkada~ianmm sundugu performans

siyaset<;ilcri bir daha se<;mcmcli ~cklindc dii~iiniiyorum. Ama maaiesef siyaset<;ilcr

yonetimi vc dcnetimi modclierinc bakt1gnmzda, beni umutiand1ran bir nokta ortaya

20-30 yildir hcp tekrar takrar sc<;ilip ba~a gciiyor. Yani ~u dcmck. ba~ans1z oian

<;Ikt1. Kafamdaki soru btL onu sizinle payia~mak istiyorum. Performims dcnctimi,

ki~iler tekrar, ba~an umut cdilerek takrar getiriliyor, ama maaicscf ba~an gclmiyor.

kiasik denetim d1~111da (izcrine biraz daha gidilirsc acaba kamu mali vonctiminin
ycnidcn yapliandmhnasma oiumlu katk1 yapabilir mi'' Te~ekkUr ederim.

Senesen Hocanuzm <;ah~mas1yia ilgili oiarak, sonu<; olarak sapmalaria iigiii
oiarak onun dt~mda pek, daha dogrusu ~oylc bir ~cy bekliyordum. yani . bu

OZHAN <;:ETiNKAYA (Uludag Onivcrsitesi Yrd.Do<;): Tqekki'Ir ederim

sapmaiann ek odenck. kaydedilen Odcncklcrdcn dolay1 oidugu ~cklinde bir sonuea

Hocam. Nihat Hocam konu~masma ba~iarken <;ok gi'Izcl soyiedi ama ben btn·ada

uia~tJrmasmi bckiiyordum. Ncdcn dcrsiniz. Blit<;e Kanunu d1~mdaki bir<;ok kanunla

dcmindcn beri z1phyorum. diin de z1piamaya devam ediyordum ama zor soz

art1k biit<;e tamamla111yor. Nedir? Ek odcnek, kaydcdilen odcnek. Bu bagiamda
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sanatvtlannm basktst sonueu yerli filmlerdcn stftr, yabanct filmlcrden 20 oranma
kaydedilcn 6denek konusunda vtkart!lan birvok kanunlarla, bu 20-30 y!lhk donem
· dc blit9edc sapmaya ttcdctt oldttg;ttnu gormektcv_•iz. 0 zaman nc yapmalt.
i9crism
kaydedilcn odcnckle ilgili olan 9tkanlan kanunlan blit9e kanunu i9erisinde
degerlendirip koyarsak samrnn bu sapmalann biraz daha az olacagmt tahmin
cdiyorum.

oldugumuz uluslararast

kurulu~

GATT, bize ycrli vc vabanct

filmlerden aym vergi orantm aim diye de ilgi 9ckti ve biz de aym orana yani %,! (fa
9ektik. Bir de hukuki denetim de gerekli gibi gozlikiiyor.
Bir son nokta da, halka

kar~t

hesap verme durumundadtrlar dedi Nihat

Hocamtz. Hiv de oyle bir dununda degil gozlikiiyorlar. (,linkli halk da istekli degil

Bir de Nihat Hocaya

~tmu

sormak istiyorum .

Yakla~tk

I 0 bclediyeyle ilgili

climdc vcriler var dediniz herhalde. 0 belediyelcr mutlaka kiivliklii biiyilklii
bclcdiycler sanmm. Aeaba kiivlik belediyclerde cari harcamalann vok oldugu,
yatmm ve transferlerin az oldugu, biiyiik belcdiyelcrdc de cari harcamalann az
oldugu, transfer vc yatmmlann 90k oldugu

~cklinde

bir sonuca

ula~tmtz lllL

onu

merak cdiyorum ve yinc pertormans degcrlemcsi aylSindan Belcdiyc Kaminunda
konan %30'luk pcrsoncl gidcrlcri oranmm ivi~lcri Bakanhgt'nm iznine baglt olarak
artmlmast konusunun pcrsoncl degcrlendinncsi aytsmdan nc gibi sonuvlara
ula~tmlacagmt

ula~mca anla~malt

merak ediyonun. Onu ogrenmek istiyorum.

BA~KAN:

efendim

be~ ki~i

soz aldt, son bir

Tc~ekkiir

ki~iyc

ederim.

daha soz vcrccegim vc

bagltyorum. Liitfen buyurun.

bana gore. istekli olur gibi de durmuyor, onun ncdcnlerini ogrenmek isterim

hesap verse sonuv ne olacak? Yani dedigi gibi ba~kanm, scvimlerden se,imlcrc
·
k end'1111·
perfonnans gostcnyor

ilgili birka9 hususa dcgincrck kcndi gorli~lerini almak istcrim. Bu yapttgt on 9ah~ma
admt vcrdigi 9ah~madaki kaynak9a bile hakikatcn 90k doyurucu. Ancak konu~malan

dt·~·or

attta cg'>cr halka hesap verirsc aracla, gcri

9agmna yontemi gibi. ·ombudsman yontem gibi bazt yontcmlcri sokmadtkva
mcvzuata hesap verse ne olur, vcrmcse ne olur'' Tc~ekkiir cdcrim.
BA~KAN:

Efendim altt

ki~i

soz aldt. Fakat yorum ve sorular

a~agt

yukan

tam yanm saat zaman aldt. Zaman bir hayli ilerledi.

YILMAZ BUYUKER~EN: Simdi biitiin Maliyecilcre ~tmu soylcycyim.
istcdiginiz kadar mali yonctimin yeniden yaptlandmlmast ve bu yaptlanmada
pcrformans yonetimi vc denetimi deyiniz, Tiirkiyc 'de yahttz mali mcvzuatta
degi~iklikler

NEZiH VARCAN (Anadolu Oniversitesi): Nihat Falay Hocanuzm tebligi ile

I'C

yaparak perfomtans yonetimini ol('emczsiniz vc yapamazsnuz. Bir

ornek veriyonun. Maliye Bakanhgt'ndan bir ricada bulundum. Bakanltktan once
Defterdarhktan bulundum. Biliyorsunuz, biiyiik

~ehir

bclcdiyclcri kcndi belediyc

hudutlan iverisinde elde edilen vergi gelirlerinden %5 ahrlar. En azmdan

i~tc

kannca

arasmda bclirttigi gizli bilgiler, ahde vcfa kelimeleri veya acaba ktyt belediycsi
dersem ip ·uvlan tm olur

~eklindeki

kaderince bir perfonnans yonetimini yapmak ihtiyacmt ilk giindcn bcri duydugum
saptamalan bana epey ilgin9 geldi. Bir kamu

biriminin performans yonetimi ve denetiminin ycri konulu bir
ahrken bu denli gizlilik, kapahhk

anla~tlacak

yalt~mada

bilgilerini

gibi dcgil. Bu konuda yorumlarmt

i9in kestirimde bulunabilmck ivin bir takmt verilere ihtiyacun var.
Eski~ehir' de

Ge9mi~te

toplanan vergi miktarlannm ne oldugunu ve halihaztrda i9inde

bulundugunmz senede bana ne miktar vergi toplandtgmm bildirilmesini istedim
altnak isterim. Bu kadar gizlilik varkcn, kcndisi de bu kadar lizerinde tsrarla
dururkcn ncdir, ncreyc

Defterdarhktan. Deftcrdar, efcndim gizlidir veremem dedi. Maliye Bakanhgt Gelirlcr

ula~acagtz'?

ikinci bir komt, Bclcdiyclcr vc ba~kam cglenee vergisini alnuyor noktast. Biz

Gene! Miidiirliigiine sordu. Gelirler Gene! Miidiirliigiinden bir cevap gcldi. bir
suretini de bana gonderdi. Efendim bize bildirilen vergi gelirleri kesin dcgildir.

ycrindclik dcnetiminden bahsederkcn hukukilik dcnetimini de yapmamtz gcrekir.
Muhasebattan alsm. Simdi ben bunu nivin istedim, bunu
Vergilcrden bir tancsi, bclcdiyc vergilcrinden bu. Kaldt ki daha once sinema
419
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~unun

i9in istedim.
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Muhascbat Gene! Mlidlirliiglinlin benim paynna dli~cn pay1 tam hcsaplayqJ
g6ndenncdigindcn ciddi ~ekildc cndi~cliyim. Yani bir taknn kcsintilcr, bilmcdigimiz

PANEL
--,
TURK KAMU MALi YONETiMiNiN YENiDEN YAPILANDIRILMASI:
GENEL DEGERLENDiRME
_j

I

bir tak1111 kcsintilcr ya da bir tak1m hcsaplar. Simdi Maliyc Bakanhgi'nda cgcr
toplanan vcrgilcri bildirmc konusunda bir gizlilik varsa zatcn i~ ba~tan bozuk
dcmcktir. iki. geldim. 650 tanc fen i~9im var. Fakat hi9bir tancsinc vcrilccck i~ yok.
(:Linkli 6zdlc~tirmc politikasi ncdcniylc blitlin hizmetlcr 6zcllc~tirilmi~.
bzcllqtirihni~.

i~9ilcr

i9cridc

kahm~.

i~lcr

17 May•s 2000 <;:ar~amba
Oturum

Ba~kam:

Prof. Dr. Aylmt HEREKMAN

Anadolu Onivcrsitcsi iktisadi vc idari Bilimlcr Fakliltcsi

91kar diycccksiniz. 9Ikardigmiz zaman

odeycccginiz tazminat bclcdiyc blit9cnin yiihk gclirini a~Iyor. Osti"mc (istl(ik toplu

Prof. Dr. Burhan SENATALAR

pazarhk sistcmiylc 6ylc bir s6zlc~mc yapnu~lar ki otomatik olarak cmckliliginc hak

istanbul Onivcrsitcsi Siyasal Bilgiler Faiiltcsi

kazanmcaya kadar her alt1 ayda bir %30 zam.
Sacit YORUKER
Say1~tay Ba~kanhg1

Uzman Dcnct9i

Prof. Dr. Naci MUTER
Cclal Bayar Univcrsitcsi iktisat Fakliltcsi Dckam
Durmu~ OZTEK

Maliyc Bakanhg1 Blit9c vc Mali Kontrol Gene! Mlidlirli

TARTISMA
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Prof. Dr. Bur han ~ENA TALAR
istanbul Oniversitesi Siyasal Bilgiler Faiiltesi

PANEL
Oturum Ba~kam
Prof. Dr. Aylmt HEREKMAN
Anadolu Oniversitcsi iktisadi ve idari Bilimler Fakliltcsi

<;:ok tqekklir ederim Saym
Benim yapacagun

konu~ma

Ba~kan.

Degerli dinleyieiler hepinize giinaydm.

iki giin boyunca burada dinledigim vc 90k

15. Maliye Scmpozyumu·nun son otunJmu olan paneli ai'IYOrtlm. Akdcniz

. yararlandJgun ilgin9 vc bilgilendirici tebliglerin sonucunda bir degerlendirmc

Oniversitcsi 'nc ben de tertip komitesi ba~kam olarak boylesinc ba~anh bir

olacak. Tcbliglcre 90k fazla donmemeye yah~aeagun, yani bir tebliglerin ozeti veya

sempozyum diizenlediklcri i9in ~ahsun ve tcrtip komitesi adma te~ekklirlerimi

degerlendirmesi olmayacak ama haliyle onlara zaman zaman a!Ifta bulunacagm1.

bildirmck istiyorum. Hakikaten bu iii' glin zarfmda.hem organizasyon hem de o

~imdi

burada

konu~tugumuz

performans yonetimi vc pcrfonnans denetimi

s1eak konukscverliklcrini 90k iYi bir bi9imde sergilcdilcr. Ba~ta Akdcniz

ile ilgili konular ne zamandan itibaren giindeme geldi, diinyada ve Tiirkiye'dc nc

Onivcrsitcsi Rcktbrli olmak lizcrc. Saym iktisadi ve idari Bilimlcr Fakliltcsi

zamandan beri on plana geyti, literatiirde ve uygulamada ne. zamandan beri onem

Dckanma, Maliyc Bollimli Ba~kamna vc cmcgi gc9cn tiim ara~tmna gorcvlisi vc

kazand1, bu konularda k1sa k1sa bilgiler verildi. Belki kavramlarla ilgili bir

memur arkada~lara burada tc~ckkiir cdiyonun. in~allah aym ba~anlan gclccck y1l

noktadan

Manisa'da da Celal Bayar Onivcrsitcsi de scrgilcycecktir. Giizcl haberlcr duymaya

'·performans yonetimi terimi ashnda 90k dogm degiL performans yonetilemcz.

ba~ladli<, in~allah gcr,ekle~eeek.

performans denetlenir" dedi. Ben de aym kamdaynn. Performans yonetimi yerinc

Panclimizin

konusu,

Turk

Kamu

ba~lamakta

yarar olabilir. Saym Y J!maz

Biiyiiker~en

birinci giin,

ycnidcn

belki perfonnans odakh yonetim demek veya performans yonelimli yonetim demek

yapJ!andmlmasmm gene! degcrlendirilmesi. Konu~maeJ!ar. Saym Prof. Dr. Burhan

daha dogru olabilir. Ama perfonnans denetimi dogm bir terim zmmediyorum.

~enatalar, hepimizin tamd1g1 gibi kendileri istm;bul Onivcrsitesi Siyasal Bilgilcr

~imdi

Fakiiltesi ogretim liyesi. Saym Saeit Yoriiker, Sayi~tay Ba~kanhg1 uzman dcnct9isi.

performans denetimi veya performans odakh yonetimin yerine ne gibi kavramlar

Saym Prof.Dr. Naei Muter. Celal Bayar Oniversitesi iktisat Fakliltesi Dckam, ayn 1

kullamhr, bunlar iizerinde de durdular. Benim

zamanda da Maliye Boliimii ogrctim iiyesi ve samyonun ba~kamd1r da. Vc Durmu~

degerlendinneler, olyiimler

Oztck. Zannederim biitiin linivcrsite yonetieilcrinin 90k yakmdan tamm1~ ohnalan

giriyor diye

gerekir. Ozcllikle blit\'C, bizim zamamnuzda, benim idareeiligim zamanmda

bir kaynak kullamm1 bak1~ ayiSI. Yani gelir dagtlimi bak1~ a91S1 degil, istikrar bak1~

zannediyorum Ocak-~ubat aylannda dolawd1k hcp, Biit9c vc Mali Kontrol Gene!

ayiSI degil, bir kaynak kullannm

Mlidiirliigli'nde Saym Y1lmaz Bliyliker~en'le, ~imdi degi~ti o tarihler. hcrhaldc

sozciigiiniin hi9 ge9medigi tarihlerdeki

Kasun-Arahk aylannda 90k mli~teriniz oluyordur. Oradan 90k yakm tamrsuuz,

oldugunu ileri siirmek miimkUi1. Yani benim kanaatimce mesela fayda maliyet

kendileri Biit9c ve Mali Kontrol Gene! Mlidiirii. Boylesinc sempoz~1nnlann iyi

analizi esas olarak pekala performans ile ilgili bir teknik ve performans biit9e

geymesindc tabia!Iyla kendilerinin el ayikhgmi da gorliyorsunuz. Onun i9in

kavramnun mesela Couver doneminde 1940 '!ann sonunda 1950'1erde Amerika · da

huzurlaruuzda kendilerinc tekrar te~ekkiir ediyomz. Saym Prof.Dr. Burhan

ortaya 91kmasmdan oldukya once fayda mali yet mmlizinin en azmdan uygulamada

~enatalar,

ba~ladiguu

soz size ait.
~22

Mali

Yonctiminin

performans etrafmda kullamlan bir9ok kavram var.

dii~iiniiyomm.

geni~

anlayi~nna

Degi~ik

tebligciler. bu

gore performans ile ilgili

ol9iide iktisat tenninoloj isindeki etkinlik altma

Ym1i performm1s ile biitiin degerlendirmeler esas olarak

bak1~

ayiSI. Boyle ise o zaman belki performans
ba~ka

kavramlarla ve uygulamalarla

goriiyoruz. Fayda maliyet analizinin ABD'de esas
423

ba~lmnas1

ili~kili

1930'larda

,
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Roosvelt doneminde Ne''" Deal politikalaruun uygulanmas1 yervevesinde bliylik

lizerindc kald1. DolayiSiyla sulamadan ba~layan karayoluna yay1lan ve o siircv

Pensilvanya Authority Project ivinde glindeme gcliyor. Yani vok say1da sulama

ivindc en onem!isi askeri alana yayilan bir etkinlik slireci gorliyoruz, etkinlik

zaman bunlarm ekonomik dcgerlendirmcsi biraz teori

ogremnu, etkinlik uygulamasmda bir tecrlibe kazanma giirllyomz ve yiineylem

biraz pratik boyle ivive, biraz el yordanu, biraz yaparkcn ogrcnme biviminde tayda

ara~tmnasuu dlinyada belki en ba~anh kullanan kumlu~lardan bir tanesi Pentagon.

projesi yapilmaya

ba~landigi

maliyet analizinin esaslannm glindemc gclmesiyle

ba~hyor.

195Crli yillarda esas

Amerika Savtmma Bakanhg1.

isimlcri Curtilla.

Simdi bu slireyten 80'li, 90'1! y1llara bir Siyrmna giirliyoruz. Bu Slyrama

Extain gibi insanlar ve o donemdc bu konunun tcmcl kitaplannm yaymlandigllll

ashnda kf1reselle~me. Yani sermaye birikim slirecinin k[Ircselle~mesi, [Iretim,

olarak bu konunun literatliriinlin viktignu gorliyomz.

Mc~hur

Bizim de

yatmm, finm;sman ve pazarlammun kliresclle~mesi. Birinci glin Sinan Siinmcz

Dcvlet Su i~lcrimize gclmeye ba~hyor. 1960'1! yillarda Karayollanna yayilmaya

gayct glizel ayikladi. Burada !MF yeni bir rol kazamyor. <;linkli klireselle~me

ba~hyor. Mcsela ingilterc 'de bu konuda en onemli ornck metro alamnda Victoria

slireci pi~·asa mekanizmasmda yeni baskilar yaratt1. Piyasa mekanizmasmda yeni

hatt1d1r. Victoria hattnu bilenler bilir. yeni bir hatt1r Londra Mctrosunda vc fayda

adnnlar giindeme geldi. Bu adnnlann olumlu olup olmamas1 tabii taraflara gore

maliyet analizinin literatlirlinde vok atifl:a bulunulan bir orncgidir. Bizc de

degi~iyor, bakanlara gore degi~iyor, bak1~lara gore degi~iyor. Ama ~unu <;ok

Karayollanna 60 'II yillarda geliyor.

rahathkla siiyleyebiliriz: klireselle~menin getirdigi rekabet baskiSiyla dereglilasyon

goriiyomz ve 1950'1erde

yava~ yava~

Amcrika

d1~111a ta~maya ba~hyor.

Simdi burada bir bollimlimliz art1k tecrlibelerimizi de zaman zaman
zikredecek

ya~a gelmi~

bulunuyomz. Benim mesela 1968 yilmda mczun olduktan

artt1, sosyal korumamn azaltiimasi giindeme geldi. Esneklik, iizellikle firmalann ve
sermayc

kesiminin

talebi

olarak

glindeme

geldi.

Ta~cronla~!Irma.

ba~kanhgmda

'
sendikas1zla~tmna,
~irket evlilikleri gibi yenilikler glindeme geldi. Kamu alanmda

izmit-istanbul Ekspres yo! projesiydi. Fakat Tlirkiyc'nin tarihscl gcli~iminde vok

ise esas olarak sosyal devlet, sosyal hizmetler ve sosyal harcamalar lizerine yogun

rastlanan bir ornektir bu. Tiirkler kendilerine glivenmediklcri

vcya

bir bask1 ba~lad1, vergiler lizerine, devlet gelirleri lizerine yogun bir bask1 ba~lad1.

yabanc1ya verilir, yabanc1 ·da sonra

DolayiSiyla bunun sonucu olarak iki degi~iklik giirliyoruz. Bunlardan bir tanesi

Tlirklere yaptmr. Bu i~te de oyle olmu~tu. Sauty diye bir italyan firmaya vcrilmi~ti.

devletin veya kamu kesiminin gorev alannun daraltilmasi. Diinyanm hemen he1l1en

italyan firma da Kenan Beyi bulmu~tu. Kenan Bey de ycni mczunlardan I 0 ki~ilik

her yerindc yok yogun bir KiT ozelle~tinnesi giirdlik ve bu konuda baz1 lilkelcrde

sonra asistanhga

ba~lamadan

mecburiyetten kredi alma

ilk

ko~ulu

vah~tigim i~,

olarak bu

i~

Kenan Bulutoglu 'nun

ivin

Simdi Karayollaruun oradan itibarcn gozlcmlcdigim bir ozellilc

baz1 politikac!lar vok kar~I konu~uyor gibi gozlikseler de bu slirecin hemen hemen

Karayollan ve Devlet Su i~Ieri bu i~leri pekala iyi yapan kurulu~lar. Donammlan.

hiv istisnas1 yok. Yani dtinyaiun her yerinde vok yogun bir iizelle~tinne ya~and1.

personelleri, birikimleri vok iyi. Arkasmdan !973 yilmda asistanhgnnda program

Bir kiSmi art1k tamamlandigi ivin yava~lam1~ duriunda. KiT iizelle~tirmesi di~mda

blitve glindeme geldiginde de yine Kenan Beye verildi istanbul Univcrsitcsinden. 0

bu baskuun etkiledigi alm1lann arasmda emeklilik sigortalan, saghk sistcmi vc

da beni yanma ald1. Biz program blitve ile ilgili ben avikyaSI dogru dlirlist bir ~cy

egitim sistemleri de geliyor. Giirev alammn daral!Ihnasi tabi her yerde tlimliyle

bilmiyordum ve bir ~eylere ba~lad1k, o doklimanlara dayanarak, el kitaplanna

ozel sektiire devretme biviminde olmuyor, k1smen ozelle~tinneyi teFik etmek

dayanarak ve aradan 25 yil geyti, program biitve ile ilgili ciddi bir yo! ald1gu1uzi

biviminde oluyor. ikinci nokta, kamu almnda onlimlize 91kan, harcamalann

soylemek imkam oldugunu sannuyorum. Ashnda program blitve tamamcn kag1t

azal!Ilmas1 biviminde bir yenilik veya degi~iklik daha dogmsu. Harcamalann

424
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bir ekip

yapnu~t1.
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azalt!lmasi iki bivimde yikiyor. Bir tanesi k1smt!lar, yani dogrudan dogruya katilun

ekonomi ayismdan 90k verimsiz de olabilirler. Tlirkiye'de bunun 90k iyi bir ornegi

payi talep etmek, yurtt~lann da odeme yapmasi biyimindc. iki, tasarruf vc

saghk scktorfmde ya~anmaktadir. Saghk sekttirfmde, verilen te~vikler nedcniylc

verimlilik.

Tiirkiye'de bir tomografi cnflasyonu vard1r. Yani ihtiyacm 90k otesinde tomografi

Simdi burada tabi IMF ve Diinya Bankasmm esas rolii

kar~umza

y1k1yor.

vard1r. ihtiyacmyok otesinde oldugunu nercdcn biliyoruz. Uluslararas1 diizcydc I 00

olan

000 nlift1sa vcya I 0 000 nlifi.Isa oranla ne kadar tomografi var diye bakt1gmuzda

iilkelerin bu standardizasyona uymas1 talebi var ve baskiSI var vc aym zamanda

Tiirkiyc 90k say1da tomografi cihazuun bulundugu bir memleket. Simdi te~vik

tabi bu standardizasyon ozellikle OECD lilkeleri ivinde 6zellikle saglanacak. Biz

mekanizmas1 ile arz artUgi ivin, saghk sektorii de arzm kcndi talebini yaratmasma

de onun ivinde oldugmnuz ivin oradan bir uyum saglamak zonmday1z, aym

90k mlisait bir sektor oldugu i9in hekimler tarafmdan siirekli olarak tomografi

zamanda IMF veryevesinde uyum saglamak zonmday1z. Simdi IMF tarafmdan

talebi yarat1hyor ve bu talep yarat1hrken iistelik etik olmayan yontcmlcr

istenmi~

kullamhyor. Tomografi cihazlannm sahibi olan hekimlcr, basta gtindcrcn

Burada bir standardizasyon ihtiyaci var uluslararasi dlizeyde vc

olmas1 bir

noktadaki

~eyin

taleplerin,

dfi~lincesindeyim.

geli~mcktc

kotii oldugunu tabi ortaya koymaz. Dolayisiyla ben bu

onerilerin

kendi

bak1~

aynna gore olumlu

oldugu

Yani daha fazla saydamhk, daha fazla vcrimlilik, daha fazla

etkinlik, hesap somlabilirlik, bunlann hepsinin Tiirkiye ayismdan yararh oldugunu

hekimlcre %20, 30, 40'a varan komisyon vcriyorlar. Simdi tomografi cihazlannm
finnalan 90k karh ama ekonomik aviSlndan biiyiik bir israf.
Dolayisiyla piyasa mekanizmasnun ba~anlaruu ve ba~ansizhklarnu 90k iyi
analiz etmek gerckli. Yine bu vervevede, Tiirkyede 90k yaygmla~tL ingilizccdcn

dli~linliyonim.

Ancak buradaki

tarti~malarda

ve metinlerde iki rezcrvasyon gctirmc

9eviri, mli~teri memnuniyeti. Simdi kamu kesimi ivin mfl~teri memnuniycti

tarti~malarda

ba~ka

yerlerde yapilan

kavramnu biraz daha clc~tircl degerlendinncmiz Iazm1. Kamu kesimindc saghk

ta~Idigmi

zannediyorum.

vcya egitim hizmetindcn yararlamrken ben yurtta~nn, mii~teri degilim. Bu bir

Bunlardan bir tanesi, blitiin bu perfonnans denetimi benzeri kavramlar etrafmda

haktir. insan Haklan Evrensel Bildirgesi ki, 51. yilmdayiz, bunu bir hak olarak

gerekvelendirmede piyasa mekanizmasuun abart!lmas1 yonlindc bir argiimantasyon

tannni~. Simdi orada mli~teri kavramnu geli~tinneye ba~larsak bir siirc sonra

ihtiyacuu da duydum. Sadece buradaki
benzer

tarti~malarda

degil,

da bu rezervasyonlann onem

bir ifade olabiliyor: kamu sekt6rlindcki

ah~veri~ ili~kisi ohms1 da normal kar~1lamr ve burada 90k onemli bir diinya gorii~ii

performans denetimi piyasa mekanizmasmm yerini alacakt1r. Bu bir abartma

fark1 diycbilirsiniz, ama ben ~u kanaatteyim ki: popliler sozcligii kullanaynn, ycni

bence. Piyasa mekanizmasuun yerini almayacaktir, piyasa mekanizmasmm ycrini

milenyumda art1k saghk vc egitim ile ilgili bir mli~teri ili~kisi herhalde modas1

almas1 gerekmez, piyasa mekanizmamn yerini almas1 birvok a91dan da ele~tiriye

ge9mi~ bir yakla~nnd1r diye dli~fmliyonun. Simdi ikinci nokta, Tlirkiyc"de, bu

zaman zaman glindeme geliyor. Yani

~oyle

90k ayiktir. Teknik bir analizde

ele~tirmeye

mekanizmasmda b~ans1z

iflas eder, ama kamu kesiminde

ayiktir veya

~oyle

benzctmeler: piyasa

nokta lizcrinde biraz diin degerli arkada~un Tlilay Ann dunnaya vah~ti, Tlirkiyc 'de

bir gene!

kamu harcamalan 90ktur, verimsizdir. Simdi bu yok global bir yarg1. Kamu

mlidiirllik veya bakanhk iflas etmez. Dolayisiyla bu, iflas mekanizmas1 olsayd1 iyi

harcamalan yoktur ve verimsizdir dedigimiz zaman gene! hatlanyla dogru oldugu

olurdu gibi bir anlam ta~Iyor. Simdi burada mikro verimlilik ile makro verimlilik

bir siirii ornck verebiliriz ama kamu harcamalannm az oldugu bir slirii yer de

arasmda 90k bliyiik bir fark oldugunu hatirlamamiz lazun. <;:ok bliylik kar eden

gtistercbiliriz. 0 ncdenle Tiirkiye'deki kamu kesimi ile ilgili meselede performans.

~irketler

verimlilik. kalite son derece onemlidir. Ama eger biz sorunu sadccc buna

~irket

ba~ariSlz

ekonomi ayismdan mutlaka verimlidir anlanuna gelmez. Tam tersinc
426
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indirgersek o zaman da bir hata yapnu~ oluruz. Tiirkiye'dc, ozelliklc sosyal

reformun kilit noktas1 nercdc? Simdi birinci son1 ile ilgili benim cevabnn ~u: Once

gostergeleri <;ok kotii bir iilke Tiirkiye, ekonomik potansiycli yiiksck bir iilkc

kamu mali yonetimi reformu veya kamu yonetimi reformu diyc

oldugu Imide, 2001 y1hnda Tiirkiye 9,5 milyon telcvizyon iirctccek, bunun 7

ben. <;:ok tarkh alanlarda paralel yiiriimnesi miimkiin diye

milyondan fazlas1m ihra<; edecek. Bu memlekete <;ok yoksul bir iilkc demek

buna biz bir yerdcn ba~lanacak diye cevap arayacaksak benim cevabmr ~u: her

miimkiin degil. 700 000 tane PC ihra<; ediyor bu memlekct, bu mcmlckctc c;ok takir

ycrdc performans odakh bir zihniyet

bir iilke demek miimkiin degil. Ama bu memleketin bebek oliim h1z1 %038 (bindc

odakh, kalite odakh, iiretkcnlik odakh, hesap venue vesaire de buna ·dahi I. Yani

38). Bulgaristan, Suriye, iran, Irak, hi<;birinde bu oran yok. Simdi bu ciddi bir

boyle dcrkcn, bir kii<;iik reform yap1hr, onun arkasmdan da obiir refonnlar gclir

sorundur. Dolayisiyla kamu harcamalanm azaltalnn demek global bir yakla~Imla

yakla~mum

bana <;ok yanh~ goziikiiyor. Tiirkiye'de belli sektiirlerde, ozclliklc sosyal

dii~iiniiyorum.

Tcrsinc her ycrde vcrimlilik odakh bir zihniyct dcgi~iklij;>iiie

ihtiyacnmz var.

Dolayisi~·Ia

gostergelerle

ilgili

olarak

kamu

harcamalannm

artmlmas1

laz1m

di\'e

dii~iiniiyonnn.

degi~ikligi

ile

dii~iinmii~·omm

dii~iiniiyorum

ba~lamanuz

ve egcr

laznn. Performans

dogru buhnuyorum. Boyle bir yakla~nnla da gidemeyiz diye

....

BASKAN: Saym Senatalar, zamamn1z bitti. Ben ii<; dakika s1zc avans

Simdi buradan bir daha ileri ge<;eyim. Burada verilen tcbliglcrin birindc.

VCfl~'Ofl1111.

Saym Konukman, Aydm ve Oyan 'm tebligindc tart1~ma konumuzun bir yonii

BURHAN SENA TALAR: Muhterem Hocam bcnim saatimc gore ii<; dakika

iizerinde <;ok giizel dumldu. 0 da makro diizcyde saydamhgm saglanabilmcsi ic;in

zaten daha hakknn var. ihsan Gorcn'in tebliginin son boliimiinde, c;ok katild1gnn

kamu kesimi dengesini, konsolide dengesini <;ok iyi gorebilmcmiz laZlln.

bir taknn tespitler

DolayiSiyla tebligde de c;ok giizel ifadc edildigi gibi konsolidc merkezi dcvlct

ko~ullarmda

dengesi, yerel yonetimler konsolide dengcsi, sosyal giivcnlik kurulu~lan konsolide

karamsar bir tablo <;iziyorum ama boyle. Simdi o karamsar tablo ile ilgili

dengesi, kamu bankalan ve i~letmeci KiT'Ier konsolide dengclerinin a<;Il<

kcndisinin de vardigi sonu<;, bir zihniyet

goriilebilmesi zonmlu. Bu konuda aslmda yapilacak i~ c;ok zor dcgil. Bence zor

degi~ikligi

olan kisim diger alanlarda. Yani sektorel diizeyde ve kunilu~ diizcyindc, yani

rekabet, kamu kesimi i<;inde rckabet, bunlan kapsamah.

mikro diizeyde. Perfonnans ol<;me ile ilgili problem oradan itibaren ba~hyor bence.

bu

yapnu~t1,

altm1 imzalayabilecegim tespitler

konu~tugumuz i~ler

yapnu~.

vok zor, son dercce zor ve kendisiylc boyle

dcgi~ikligi

laznn. Simdi o zihniyct

perfonnans1, kaliteyi, saydamhg1, rekabeti, -<;ok onemli-

ki~iler

aras1

iki oncmli nokta, ycni orgiitscl modellcrc a<;Ik olmahyiz, buna degineccgim.

Yani yine birc;ok tebligde iizerinde durulan girdilcr, siire<;lcr, <;Iktilar, vc en zor

Siire<;lcrlc ilgili, ozendiricilerle ilgili de yeni yontcmlcrc a<;Ik

k1sm1 etkiler. Simdi bu ol<;me alamyla ilgili oniimiizde muazzam bir alan var,

omek vcrccegim. Bir tanesi, biitiin alanlarda

Simdi orada biraz tebliglerin otesine ge<;meyc ba~hyorum. Su sorulara yamt

Tiirkiye 'nin

ba~lamah

kafamdan uyduruyor dcgilim. Bunun ornekleri var diye

olmah~·1z.

Simdi

dcrkcn <;ok da kendi
dii~iiniiyomm.

Birinci

aramak istiyonnn ben. Bu reform siirecine Tiirkiye nereden ba~lamah'1 Yani 1)

ornegi. Saghk Bakanhg1 Reform Projesi. Saghk Bakanhg1 Diinya Bankasllllll

Kamu mali yonetimi refonnu diye mi ba~layacag1z, kamu yonetimi reformu diyc

verdigi finansmanla uzun yiilardir reform prqjesi iizerindc

mi ba~layacag1z veya ba~ka bir ~ekilde mi ba~layacag1z ki ben ii<;iinciisii

Bakanhg1 'nda mali yet muhascbesine yonelik, bilgisayarh enfonnasyon sistcminc

kanaatindeyim. Ne demek istedigimi a<;1klayacagnn. 2)Bu bir biiyiik reformla m1

yonelik epcy mesafe

ba~layacak, yoksa tedrici ve incremental, kii<;iik kii<;iik par<;alarla m1 olacak'1 3).Bu

aldigmuz konulan Saghk Bakanhg1 da

428

ahnnu~

<;aii~Iyor

vc Saghk

durumda. Biz burada kendi tenninolojimizle clc
tarti~Iyor

429

ve hayata gc<;irmcye

<;ah~Iyor.
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Ancak Tlirkiye 'nin alaturkahg1 orada ~ok ciddi bir engel olu~turuyor. Ne dcmck

Alman liniversitesi, bir Amcrikan iiniversitesi ve bir ozel

alaturkahgi? I) iki y1lda bir veya her y1l bakan degi~iyor. Bakan ogrenenc kadar

okul kurabiliyorlar. Bu gibi modcllerde, ben

yenisi geliyor. 2) Bakanlar geldikve ogrenmi~ olan personcl d1~lamyor. Mcscla bu

onyargi)'I b1rak1p her ornegi tekil degerlendinnek, kaynak. dagdnm etkisi ncdir.

konuda ~ok degerli bir biirokrat vard1, Serdar Sava~ ismindc, bakanlarumzdan biri

gelir dagdmu etkisi ncdir. Dolayisiyla ozcllikle ycrel yonctimlcrdc

geldi, yiilanm buna vermi~ ve bu i~i vok iyi kavranu~ bu hckimi aldL <;:ankaya

modcller kullanmak isteycnler varsa bu denetimlcre, bu dencylerc

Saghk Ocagi·na verdi. <;:ankaya Saghk Ocag1'ndan istifa ctti, ncrcye gitti. Dlinya

bakmak, yOk s1cak bakmak laznn. Akrcditasyon vok onemli. dcrccelendirmc <;ok

Saghk Orgiitli'ne, Kopenhag'a gitti. Kopenhag da onu Kazakistan·a gorcvlcndirdi.

oncmli. Bu da mesela yine yliksek 6gretimden ornek vercyim: buglin ingiliz

Simdi elemam yeti~tirip degerini bilmedigimiz taktirde pcrformansm p'si ilc

Yiiksek Ogrctim Sistcminde LAC. muhasebe egitiminde 5 puan mi. 4 puan 1111. 48

ilgilenmiyontz demektir ashnda. ikinci omegim YOK. YbK mesela. 2-3 yd evvcl

mi. 4A 1111 ortaya yikartdabiliyor. Dolayisiyla bu dcrccclcndinnc

kalite degerlendirmc ile ilgili ciddi bir giri~imde bulundu. Yurtd1~111a baz1 ki~ilcr

korkmanuz,

gonderdi. Yurtivinde de baz1 birimlerde kalite degerlendirmc ile ilgili bir giri~imdc

zaman iyinde 6grenelim ve saghkh uygulamay1

bulundu. Gerisini getiremedi. Gerisini getirememenin vok onemli bir ncdcni bcncc
~uydu: Tepedcn inme vc biraz da cmpozan bivimdc gctirdigi ivin tepki yaratt1.

ka~manuz

~irket

~ahsen ~undan

bir ozcl yliksck

yanaynn, her tlirlii

dcgi~ik

~ok

ayik

yakla~mundan

·lawn. Derecelendirelim, yeter ki bunun know-how·Im
ba~arahm.

Son bir nokta, 6zendiriciler. Buglin sistemimizdc 6zcndirici kavranu yok.
Biitlin rektorlcrimiz aym paray1 ahyor. Dlinyamn hiybir yerindc blitlin rcktorlcr

Dun yinc burada, yanh~ hatirlanuyorsam Tlilay Hamm dcginmi~ti. bu i~tc

aym paray1 alnuyor. Blitlin Hocalar aym paray1 ahyor. Dlinyanm

hi~bir

ycrindc

katilnn olmadigi taktirde zihniyet degi~ikligi olamaz. Zihniyet dcgi~ikligi

hcmcn hemen blitlin hocalar aym paray1 alnuyor veya dolayh olarak ellcrindcki

insanlann kafasnun i~indedir. Dolayisiyla ikna olarak degi~ir zihniyet zorla

olanaklar aym sonuca gotlinnliyor. Yani para olarak aym ahyor goziiksclcr· de

degi~mez. Amerikahlarm vok scvdigim bir sozli var.

Iaboratuar olarak, kadro olarak

Bir at1 zorla suya

farkhla~abiliyorlar.

Biitlin alanlara bakt1gnmzda

gotlirebilirsiniz, ama zorla su i~ircmczsiniz. Dolayisiyla kalitcni artiracagim diyc

ozcndiricilerin

dove dove kalite artmaz. insanlarm ikna olmasiyla kalite artar vc YOK bunu

yaptmmmm daha fazla kullamlmasL dolayisiyla rckabctin daha fazla sistcmc

ba~aramad1. Simdi kaliteyle birlikte bir arkasmdan gelecck a~ama fon tahsisi ki, biz

girmesi vc zihniyct

buna daha ~ok uzag1z, ingiltere Yliksek Ogrenim Sisteminde mesela art1k

i~in

uygulamyor. Dniversitelerc fon verilirkcn 6grenei sayiSI

blitlin kamu kurumlannda performans odakh bir egitim lazim, bir veni zihnivct

kriterlerden

biri.

daha

fazla

dcgi~ikligi

lawn gervektcn. Dolayisiyla

fon bulma kritcrlerden biri. Mesela me~hur Cambridge Oniversitcsi kaynaklan.nm

hepimiz

livte birini dcvletten ahyor, ii~te birini ara~tmm kaynaklanndan, liniversitc

sadcce

d1~mdan ve devlet d1~mdan ahyor. Bitirmeye ~ah~ay1m.

tiirlii kamu

Ozel sekt6r- kamu ortakhklan veya belirli siirelerle kontratlar yapma. Bu gibi

6zcndirmcsinin

vcya

derkcn bunlarm hepsi dahil. Bunun yapdabilmcsi

~likran bor~luyuz.

Sayi~tay'a

Say1~tay

Ama

bu konuda oncliliik

~tmu

da

kahrsa asia olmaz. Bu

kumlu~una,

~ok

i~Ic

gorcvi program blitycdeki

ba~ans1zhgmuz

ve bu bak1mdan

avikhkla soylcmek Iaznn: Bu

~ok

bliylik gorev

derccesindc

sene daha kaybedebiliriz. Ama program biHycdcki

431

ctmi~tir

i~

ilgili olarak her tlirlii bakanhga, her

ozellikle linivcrsitclere

modellerdc alabildigine esnek olmanuz lawn diye dii~linliyorum. Mescla bir
~30

pcrfonnans

de son mesclc, yok ciddi bir cgitim lawn. Yere! yonctimlcrdc, linivcrsitclcrdc.

mezunlann i~sizlik oram kriterlerden biri, uluslararasi yaym kritcrlerden biri, d1~

Ycni yontemlere ah~alnn demi~tim. Yeni yontemlerle kastcttigim ~cy ~u:

kullamlmasL

ba~ans1z

dli~iiyor

vc

0

yaparsak bir 20

ba~ans1zhgumzdan

ders alarak
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bu sefcr gorcvi daha iyi yiiriitcbiliriz. 0 a91dan kotiimscr dcgilim. Cok tc~ckkiir
cdiyorum Saym

Ba~kan.

•

Say1~tay

eskisini b1rakahm, on denetim kotiidiir.

b1raksm falan filan. vok ciddi bir

~ey.

BA$KAN: Evct Saym Burhan $enatalar·a zamana da uydugu ivin vok
tc~ckkiir edivonm1.
.
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Sozii ben Savm
- Sacit Yoriikcr"c vcrmcden once bir konuva
.

Ashnda bclki csas denetim nasii ohnah konusunu
cvvcla. Ondan sonra perfonnans dcnctimini

tarti~mak

tmti~mamiz

Iazimdi

gerekirdi. Tiirkive ·de

i~aret etmek istiyorum. Saym Senatalar kamu hizmeti talebindc ki~i mii~teri dcgil.

ohnayan

hak sahibidir dedi. Ben Tiirk vatanda~I olarak, ~u anda Devlct nczdinde kamu

da vurgu yapacagun. Soyle bir

hizmcti talebinde bulunan bir ki~i olarak hak sahibi degil. mii~teri olmak istiyorum.

hiycrar~ik

Ciinkii iyi tirmada ~oyle bir slogan vardir: mii~tcri velinimctimdir der. Ke~ke vcrgi

iistteki yoncticiye vcriyor. yonetici bakana vcriyor, bakan Parlamento · ya. Bovlc bir

dairelerindc de miikellef bizim velinimetimizdir diye yazsa vc bugiin git yann gel

hiyerarik hesap verme

yerinc. biz vclinimet olarak bu tiir muamcleyi gorsclc yani i~te once mii~tcri olsak.

vervcvcsinde bu klasik ·hesap vcnnc zineiri de kmld1. i~te siyasal hcsap vcrme

sonra hak sahibine gcvsek. Ben daha mii~tcri dahi oldugumuzu zannetmiyorum.

sorumlulugu dcniyor. Bir de ycpyeni bir kavram 01tay \'Ikti: halka yonelik hesap

Evct Saym Sac it Y oriikcr.

vennc sorumluluk kavram1. i~tc yonctsel sorumluluktan arkada~Ianm1z bahsettiler.

~ey

performans denetimi dcgiL olmayan
~ey

~ey

denctim. o bakundan oraya

var: Bat1 tipi parlamcnter sistcm ivindc

bir sorumluluk zinciri var. Memurlar iistlerine hesap vcriyor. iistlcr en

~cyi

var. Bu kamu mali yonetimindeki

gcli~cn anlayi~lar

performance aggrement dcdikleri performm1s sozle~mcleri. i~te onun altmdaki
Sacit YOR0KER
Say1~tay Ba~kanhg1

bakanla
Uzman Dcnetvi

~ey

arasmda olursa, iist diizcy performans

anla~mas1

oluyor. Y cni Zelanda

orncgi var. ingiltcre orncgi var. Dst diizey yoneticilcrle ~cy arasmda da daha alt

Tqekkiir ediyorum. Hepinizi sayg1yla sclamhyonim ctcndim. Tabi Saym

kademcdeki yoncticiler arasmda da accountability contract dcdiklcri zincir var.
~ey

Burhan $enatalar gibi bir belagat ustasmdan sonra konu~ma s1rasmm bana gclmi~

Kanada'daki gibi. Ama burada bunun otcsinde bir

olmas1 dogrusu benim avundan hi9 de ~ansh bir durum dcgil. $oyle dii~iindC1m

verme sorumlulugu ivinde yoneticiler, yonctsel hcsap vcnne sorumlulugunda olan

efcndim, ben buraya gclirkcn ~oylc bir haz1rhk yaparak gcldim: konu~ulan ~cylcre

insanlar art1k s1rf bakanlanna hesap vcrmiyorlar. anlayl$

baktun, konu~ulacak ~eylcri tahmin ctmeyc vah~tun. onlar ncrclcrc daha fazla

yoneticiler bir taraftan halka hesap veriyorlar. o yonetscl sonunluluk baglam1

deginmczlcr. ncrclcre fazla vurgu yapmazlar veya yapma firsati bulamazlar. ben

Parlamento ·nun

olan notlanm var. F1rsat bulursam, sizin de Sikiimadijiii1IZI hisscdcrscm yer yer o

anladigumz,

kcz once bir hesap vcnnc sorumluluk kavrammdaki ycni boyutlar iizerinde durmak
istiyorum. Arkasmdan SayJ~taylann dcnctim d1~mda yapt1klan i~Icrle, aldiklan
tavirlarla kamu mali yonctiminin geli~mcsine nasi! olumlu katloda bulunduklanm
belirtmek istiyorum. oradan orncklcr vcrmck istiyorum. Ondan sonra da dcnetim
mesclesi vok gene! geycr laflarla geyi~tirildi, i~tc performans denetimi vapal1m,
-t32

dcgi~iyor.

Yani

ivindc, bir taraftan da Parlamcnto'nun komisyonlanna hesap veriyorlar vc

oralan doldurayun dcdim. Oyie bir haZirhkla gcldim. Elimdc de bayag1 tcknik ~eyi

aynntiiara da vurgu yapmak istiyorum, hem olay1 zcnginlc~tirmck bakumndan. Bir

var. Bu yonctsel hesap

~irketin

i~te

komisyonlan

oniinde

sorulara cevap vermc,

vcrdikleri
~tmu

hesaplar

da

oyle

bizim

ayikla falan fiian degil. T1pk1 bir

hisscdarlar toplantismdaki gibi kcndi pcrformansmm sorgu Ianmas1

anlammda.
Burada bu halka

kar~L vatanda~a kar~I

ayak var. Bir tanesi bu bilgiye
yasas1 denilcn

~cy

eri~im

hcsap vcnnc mcsclcsinde iki onemli

ozgiirliigii yasasL bilgiye

eri~mc

serbcstligi

var, kamu kesimi clindeki bilgilerin nelcr oldugunu evvela halka

avikiiyor·, ondan sonra da bu bilgilere vatanda$Iann nasi!
-l33

ula~abileccgini

soyliiyor
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bir yasayla, yasa bum1 dtizenliyor. Bu anlamda mesela irlanda"da bcnim bakttgtm

yapmaya devam ediyor. Bir ba~ka 6nemli ~cy var. insanlarla, vatanda~larla,

bir 6rnek var. Yeni Zelanda"da var. Bu kamu kcsimindcki bilgiyc

cri~im

bizim a<;nmzdan da yasal planda diizcnlemcyc degcr bir konu diyc
Bu

vatanda~a

mesclcsi

dii~iiniiyorum.

y6nclik hcsap vennc sorumlulugu mcsclesinin en <;arptct 6rncgi.

!ltketicilerlc, hizmetin sunumuna onlan katma, bilgilendirme anlammda bir

i~te

1991"de

sahiplcni!cn. iizcrinde

ba~lamt~.

tarlt~tlan

Blair"in iktidara gclmesinden sonra da

bir kavram.

Ba~ka

yerlerde buna bcnzer chartcrlar

ili~ki

anlanunda bir

vatanda~larla, ortakla~a

uzun siircn, Oiinyada en ilgi toplayan 6rncgi ingiltere, Citizen! Charter dedi kJeri bir
uygulama var.

dam~ma

kuruluyor.

ili~ki

kuruluyor, yetki dcvri anlammda

onlann katktst a!tnarak bir ili~ki kuruluyor halkla.

tamanuyla biitiin hizmetin y6netimini halka dcvrctme gibi bir uygulama

var. Bu anlamda da
baknmndan

vatanda~lann

vatanda~

egilimlerini 6grenme, onlann katt!tmlanm ahimk

jiirilcri 6rnekleri var. Mesela Almanya' da 6yle. ABO· de 6ylc.

var. Mcscla Portckiz "de 1992 ythnda Public Services Quality Charter yiiriirliigc

Yine ingiltere bu vatanda~ jiirileri uygulamasuun temsilcilerinden. Son 1998

konmu~.

ythnda yine ingiltere"de yaptlnu~ halk paneli diyorlar, 5000 ki~ilik bir tcsadiifi

yahut

a<;tklanmt~.

Kanada "da 1994 yt!hnda Oecleration Quality Services

se<;ilmi~

vatanda~lann g6rii~lerini

of Principles var. Fransa "da 1992 Public Services Charter var. Ama en renklisi, en

6rnekleme yoluyla

ilgi toplayam ingiltere 6rnegi. Altt prcnsibi var citizen! chartcr"m: i~tc standartlar

yaym!tyorlar vc ytldan ytla da bunu tckrar!tyorlar.

diyor, hizmctin net standartlannm bclirlenmesi, yaymlanmasL izlenmcsi, fiili

Simdi

Sayt~tay

dt~mdaki i~leri

ve bilgilendirme var. Kamu hizmetlerinin yiiriitiilmesinin maliyetlcri hakktnda

kez

cksiksiz bilgi vcrilmesi, bu bilginin sadc bir dille, anla~t!tr bir dille ~eye aktanmt

kamuoyuna a<;tkltyorlar. Tabi s6ylenen

var. kullamctya se<;im hakkt tannna vc ona

dam~ma ~cyi

var. Nczakct vc

~unlan

davram~Ian

ilc kamu mali y6netimine katktlanna gclincc. bir

soyleyebiliriz: kendi performanslanm degcrlendiriyorlar vc bunu

performans raporlan oldugunu dogrusu

~eyin

ne kadar teknik anlamda kcndi

ara~tmnak

laztm. Ama boyle bir a<;tkltgt
Sayt~taylar

yardtmscvcrlik dedigimiz bir ilkc yinc citizen! charter" 111 bir ilkesi. Kamu

belirtir. Kendi faaliyetlerini yiiksek denetim kurumlan

hizmctlcrinin verimli ve ckonomik bi<;imdc yiiriitiilmesi bir ba~ka ilkcsi. altmct

ve kamuoyunun

ilkcsi. Ulusal diizcydc ve yercl dctzcydc chartcr"lar var ingiltere· de. 97 yth sonu

arttk annual report demiyor, accountability report demeyc

itibariylc 50"ye yakm ulusal diizcyde taahhiit bildirgcsi diyclim, vatanda~a y6nclik

degi~ti,

taahhiit bildirgcsi on binin iizerinde ycrcl diizcyde taahhiit bildirgesi var. Tabi

mescla 2000 X strat«iik planmt

uygulama siireci i<;indc hayli

ele~tiri

de

yemi~.

bu

~ey

ismindeki citizen!

~cyinc

g6ri't~lcri

meselesine gelirsek, yiiksek denetim kurumlannm denctim

pcrformansm bu standartlara gore kamuoyuna duyurulmast meselesi var. A<;tldtk

ire,

altyorlar. Bu

~eyine

Parlamcntot,Jun

a<;tyorlar. Mesela son Amerika, 1999 ytlt faaliyet raporuna
ba~ltyor.

Kavramt da

hesap venne sorumluluk raporu diyor ve bu rapordan anladtgtmtz kadanyla
haZ!f!amt~

ABO

Sayt~ta~.-1.

200 I yt!mda

pcrformans planlan yapaeagnu yine bu rapordan 6greniyoruz. Kcza bu yt!!tk

ragmen tiikctici odak!t, tiiketici y6nclimli bir ~ey simgeliyor. anlayt~t simgcliyor.

faaliyetlerin

piyasa yonelimli bir anlayt~t simgeliyor. Bu y6niiylc elqtirilmi~. Sayle ilginy bir

Avustralya"da var. Yiiksek denetim kurumlan bu sefer kendilerini denctime

6rnek okumu~tum ben buna haztrlamrken: ycrcl y6netim konut ofisine gidivor

a<;tyorlar. Bu zaman zaman performans denetimi

vatanda~lar, i~te nazik muamele g6riiyorlar. dakik hizmetlcri g6riiliiyor. vcri;nli

hem performans hem mali denetim

davramyor idare falan filan. Biitiin bunlann sonunda deniyor ki, ama kusura

faaliyetlerinin mutlaka denetleneeegi yolunda hiikiimler var. Kanada"da boyle

bakmaym size verecek konutumuz yok. Simdi tabi parasal imkanlarla, kaynaklarla

hiikiimler kendi kanununda, ingiltere'de var. Bu anlamda da, kcndilerini dcnctime

desteklcnmcdigi zaman sonuy bu. Ama buna ragmen hala citizen! chartcr"lar yankt

a<;ma anlammda da yiiksek denetim kununlan 6ncii rol iistleniyorlar.

raporlanmast

meselesi Kanada'da var, Yeni Zclanda'da

~eklinde

435

~eklinde

var.

oluyor. zaman zaman

oluyor. Kendi yasalannda

Sayt~tay ·m

,
PA~EL.

Bir

ba~ka
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~cy,

c;abalanna

Sayi~tayidir. iki dcfa incclcmi~tir ve buradaki kamu mali y6nctiminin ~cylerini .. bir

oldugu zaman yliksek dcnctim kurumlan. hatta

Avustralya-ingiltcre baglammda, o li('lli baglanllnda hangi dcrsleri c;Ii<arabiliriz

modernlc~me

kamu kesiminde olan bitcn

duyarhlar. kapsamh bir

giri~im

onlarla bcraber kamu kcsimindc blitlin denetim yapan organlar. birimlcr bir tepki
vcriyorlar.

ingiltcre 'deki

Say1~tay'nun

Modern

ccvab1 var. Ben bu

Analizing

~eyine

~eylcr kar~Ismda ~u ~u ~u i~lcri

~unlan

6nceliklerimdc, hazirhklanmda

Government

ingiltcrc

kcndi strat"jik

yapacagun diyor. bunu kamuoyuna ac;1yor.

anlanundad1r. Ondan sonra bununla

yetinmemi~tir,

incelcmi~tir.

daha sonra tekrar Yeni Zelanda 6megini
incclemi~tir.

~c,·lcrc

dcdigimiz, program degerlendirmc dcdigimiz
listleniyor.

Say1~taylar ile ingiltere Sayi~tay·I. Bu anlamda beraber nelcr yapabiliriz diyorlar.

dedigimiz, pcrfonnans dcnctimini biraz daha

ba~ka

yinc

Say1~taylarm

davram~mdan

6rnek

diinyada, denctim bulgulan.

dcnctim raporlan kamuoyuna ac;1k. Rcsmi gazctedc baziian raporlan yaymhyorlar.

Avustralya 6rnegini

Bir ba~ka ~cy, yliksek denctim kurumlannm. Program Evaluation

Public Audit Form dcdikleri bir birliktelik olu~turuyorlar. ingiltcrc' dcki yercl

Bir

1993 yiimda bunu yapm1~t1r.

Mesela ABO

Say1~tay'mm

aym

baziian o anlamda gi:ircvler

zamanda program

a~an,

evaluation

programlann kendi varhg1m

sorgulayan, gelccegini sorgulayan bir c;ah~ma ..... .
. ..... Tlirkiye

~cyi.

var, denetim ile ilgili meselclcr var.

konu~mam1

Cumhurba~kanhg,·na

de

entegrasyon siireci ic;inde bulunan lilkcler bir c;aba ic;inde, bir ga:;,Tet ic;indcdir.

basm blilteni

Bulgaristan, Arnavutluk, Polonya, Macaristan. Dogu Blokun ·dan kopan ycni

davram~lanndan,

iilkeler de dahil, aralannda bir c;ah~ma grubu kurmu~lar. Bu entegrasyon slireci

ve

yaymlamyor. Digerleri
hazirhyorlar. Bir

ba~ka

Mcclis'e

basi~-orlar.

sunuldugu

ba~mdan

kuruma

yine yiiksek dcnctim kurumlannm 6rnck

anlamda dcnctim bir

kendi yapt1klan
dmu~maya,

i~lerlc

gazctedc

~eylcr

di~H11lzda

Avrupa ilc

iyinde yiiksck denetimdc nc gibi i~leri yaparsak entcgrasyonu kolayla~tmm~ oluruz

dcnctlcdikleri

diyorlar. Buradaki c;ah~malarnu kamuoyuna a<;I~-orlar. Avrupa Birligi baglanunda

ilgili insanlara bilgi veriyorlar. Bu

yine 6ncmli bir c;ah~ma grubu var... .. Standartlan baglammda denetimin Avrupa

olmaktan

katiluna ac;1k. Bir

<;Ikarnu~lar.

dam~Iyorlar,

ba~ka ~cy

yine yliksek denetim

kurumlannm yapt1klan, Good Practice Guide, yahut Better Practice Guide
dcdiklcri

var: Bizim

denetimin

i~

itibaren <;Ikar gruplanna, ilgi gruplanna

dam~Iyorlar,

resnu

yapi~-orlar.

basm konferans1

denetim slirccini kcndi kcndilcrine yap1lan bir
dalm

zaman

bir

~ey

da si:iYicrscm

Diyclim ki Fransa'nm iinlii gene! raporu Public Report dcdikleri raporu,

tamamlayacagun. Ama

~i:iyle

01111

yap1yorlar. Aslmda iyi uygulama 6rncklerinin rehbcrlcrini

yapmda uygulama rehberini

hazirlanu~lar.

dcnetim ile performans denctimi ic;ic;e.......

1998 yiimda bitmi~ bu c;ah~ma. Mali

standartlan baglanunda anlatihyor.

Ciinkii denctimdc, denetim planlamasi denetim konusu. Diyclim ki i:inemlilik vc

haziriiyorlar. Bu normalde idarcnin g6rcvi olmasma ragmen bu y6nde de ilgin<;

denetim

~eyler, mescla ingiltcre 'nin son hazirladigi iyi uygulama rchbcri ~u: Good Practice

degerlendirilmesi denetimin konusu. Raporlama, dokiimantasyon, blitiin bunlar

in Executives Agencies and Non Governmental Public Raporlannm icrac1

denetimin kendi ~eyi ic;inde, perfonnans1, ~u bu aynnu yapiimadan ~cy yap1hyor.

kurulu~larda

ve dogrudm1 kamu niteligi olmayan

kurulu~larda

nasii saghkh

denetimin

konusu.

Diyclim

TUrk Denetim Sistcmi'ne gelirsek,

~tmlan

ki

19

kontrol

sistemlerinin

si:iyleyebilirim: Planlamadaki

Ozel ihtisas Komisyonu baglanunda da epeyce de~tik biz, si:iylcdik. Bir kcz.

yapiiacaguu anla!Iyor. Kmmda 'da var, Avustralya 'da var.

nevi

riski

Bir ba~ka ~ey, yiiksek denetim kurumlan denetim d1~mda studv dedikleri bir

Tiirkiye'de kamu kesiminde teknik anlamda Avmpa, Dlinya standartlarma uygun

ara~tmna

bir denetim yok. Denetim standartlannuz yok, denetim organlan arasmda diyalog,

dedikleri

c;ah~malar

yap1yorlar

ve

bunu

kamuoylannm.

Parlamentolannm ilgisine smiuyorlar. Mesela bugiln herkesin iizerinde tarti~tigL

i~birligi

her bakundan didiklcdigi Y eni Zelanda 6megini diinyaya tamtan Kanada

herkes denetc;ilerin bagimsizhgma, organlarm baguns1zhgma sayg1 gi:isteriyor gibi
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yok. Denetimin bagmlsizhgi y6niinden c;ok ciddi siiontiiar var. GorCmiirdc

l
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olsa da bunu zedeleyici ciddi uygulamalar var. Ondan sonra, bir dcnctimdcn kavt~

stkmll ivinde ya~amaya ah~km bir yonetim ~ekli olarak gelmi~. Ancak bir de bizim

var. Denetimin alamnm yasayla ve yasadt~t fiili yollarla daralttlmast mcsclcsi var.

bazt soylemlerimiz var, i~te sa<;I bitmemi~ yetimin hakkt filan gibi. Yani bizim

Son sozlerimi ~oyle tamamlayacagtm, eger perfonnans· dcnctimi mcsclesinc

Devleti yonetenlerde bir. de insan hakkt kavranu filan vardtr, ge<;mi~ten bu tarafa.

gclirsek: Sayt~tay bu anlamda oncli bir vah~ma yapmt~ttr. ktvanv vericidir. Ama

Ne oldu da biz bu kadar bozuk bir mali yap1ya ula~ttk, bu kadar dejenere olduk tam

Sayt~tay·m da bu

yah~mayt si.irdlirme kararhltgmda olmast Iazundtr.

anlanuyla ifade edersek. Sevgili Hocam1z Bedii Feyzioglu'nun biitvede bir !aft

Yani normal hesap inceleyen insanlar, ben hesap incelcrken pcrformans dcnctimi

vardt, biit<;e kitabmda bir soylemi vardt; bana btit<;eni goster, nast! bir htikiimet

kivmw vcrici

de yapanm derse, meselcye bir ozncllik ivinde

yakla~trsa,

bu anlamda idarc

tarafmdan te~vik edilirse, korkanm ki bu glizel ornek ortadan kalknu~ olur. Sunu
vurgulayacagtm

pcrformans

olu~sun,

yonctimleri

denctimi

baglammda,

i~tc

oldugunu soyleyeyim. Yani bugfm geldigimiz

biit<;eye bakttgmuz zaman

soylenecek hi<;bir ~ey yok, hi<;bir ~ey kalmamt~ onu da soyleyemiyoruz.
Disiplin, iki giindiir burada

cvvcla pcrformans

biz ona bakahm. Bu diinyamn hivbir ycrindc boyle

a~amada

gorli~lilen

konu. Bu ben 1972'de

dondiiglim zaman Milli .Egitim Bakanhgt 'nda

Ara~tirma-Planlama

yurtdt~mdan

Koordinasyon

Yani Kanada Sayt~tayt da performans denetimini hala bizim bildigimiz

Dairesi'nc vermi~lerdi. 0 strada i~te program biit<;enin ilk haztrhk ythydt. Bizi

anlamda, yani pcrformans ol<;lim rej imlerinin, sistemlerinin ne kadar etkin <;ah~ttgt

aldtlar, Planlamaya gotiirdtiler. i~te ~oyle yapacaksmtz, ~u ~uraya yaztlacak, buraya

bazmda yapnuyor ve bunun bugiinkii verili ko~ullar ivindc ideal bir ~ey oldugunu

yaztlacak. Bildigimiz blit<;e ~ekli, dondii, kodlan dcgi~ti, harcama kalemleri belli

olmanu~ttr.

soylliyor.

Te~ekkiirlerimle

kodlara getirildi filan. Yeni bir biit<;e fonnu <;tktt ama yani, bizim daire

sozlerimi baghyomm.

BASKAN: Saym Yoriiker"e vok

te~ekkiir

ediyoruz. Hakikatcn zamam c;ok

iyi kullandtlar. Ben sozti Prof. Dr. Naci Muter"e veriyonnn.

dahil, biz dahil hi<; kimse ne yapttgnu pek anlamadt, a<;tk<;a soyleyeyim. Simdi
aklnna bir
tam oyle

Hocalanm,

scvgili

ba~anhlanndan

birisi oldu. Ciinkii

mcslekda~lanm,

ge<;mi~

ger<;ckten

Akdcniz

oturumlar <;ok doluydu, bugiin panel

yapt!dtgt halde yine otumm gibi dolu herkes

gelmi~.

Yani demek ki vok giizcL

<;linkii konu <;ok enteresan, bir de tcbligler vok gtizeldi. Tabi iiviincli

konu~mact

olarak soz ahyomm. Bu konuda soylenmesi gerekenler de soylendi. 0 haldc ben de
bir

~eylcr

yaptlgmuz

soyleyecegim tabi. Simdi
i~.

dli~iiniirken

akhma geldi, yani bizim burada

olmas1 gerekeni yapmak. Yani Ttirkiye' de btit<;e disiplini o kadar

bozuldu ki, olmamas1 gereken bir iilkeyiz biz. Clinkli bizim dcvlet gelcnegimiz.
devlet her zaman blitc;esine hakim olmaya, sahip olmaya ve her zaman da mali
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geldi, bununla ilgili bir ftkra, yani bizim program biit<;e uygulamast

ba~ladt.

Simdi, Edime 'ye deve kervam

gitmi~.

Edimeliler de hi<; deve

bunlar hep boyle olur. Biz de hoca olarak derste ogrencilere okutuyorduk. Ben

Dniversitesi'nin organize ettigi bu Maliye Sempozyumu bugiine kadar yaptlanlann
en

~ey

gonnemi~. Bilgi<;in biri otekine demi~ ki . . .. .. .. Oteki de demi~ ki: abi demi~.

Prof. Dr. Naci MUTER
Celal Bayar Oniversitesi iktisat Fakiiltesi Dekam
Degerli

ba~kammtz

hi<;bir zaman kitabm program biit<;e ktsmmda yazt!anlan ogrencinin anladtgma
inanmadnn. Yani

~imdi

ben de zor anhyordum, ben de Franstzca kitaplan a<;tp

okuyordum, onlar da aslmda pek anlanu~ degildi ya. Ctinkli Franstzca kitaplarda da
i~te

btitc;e tercihlerinin rasyonalizasyonu diye bir taknn

~emalar

filan var ama,

orada bu komi 20 sene once bir iki sene lizerinde duruldu, ondan sonra ge<;ti. Sonra
Sacit Beyin dedigi gibi hakikaten daha realist baza gelindi. 0 da tek tek yaptlan
hizmetlerin degerlendirilmesi ki, bildiginiz gibi hizmet performansmm, yani
hizmette performans yonetimi ki bence deyim dogmdur, yani

~u

anlamda dogmdur,

bu i~i yapan kimseyle, dun ihsan Bey anlatti <;ok giizel, yani siz yoneticiyi
ahyorsunuz diyorsunuz ki; sen ~u, ~u, ~u i~leri yapacaksm, a! sana odenek, ondan
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sonra da ytl bittiginde~ yOnetici de tamam diyor yapacagun, zatcn yapmak

var.l215'lerden gelen bir yasama ylirtitmc miicadelcsi ki, bunun ad 1 da demokrasi

istiyomm filan. Birazdan deginecegim, asrl sonm da burada yatr~oor bu i~te.

mlicadelesi oluyor siyasi tarihe baktigumzda. Ba!I Avmpa iilkeleri bunu

Uygulama bittikten sonra da yoneticiyi oturtacaksuuz. bakalun sen hangi ba~anya

ya~mm~lar. Yani ingilteresi en a91k sevik ya~rvor, arkadan Fransas1 daha degi~ik

ula~tm, nas!l performansm, iyi mi, kotii mli degcrlendircceksiniz .. Aslmda kamu

bivimde ya~1yor. digerleri de ya~1yor filan. Yani yasama halk temsilcisi olarak

hizmetlerinde verimliligi artmnanm yolu da budur. Bu noktaya ~imdi biz yava~

ylirtitme iizerindc devamh bir denetim ve ondan bir pay alma miicadelesi

yava~ ula~ryoruz. Tabi Osmanh 'da buna ula~!lnu~, ba~aramayan vczirin ba~m 1

iyerisinde. Tabi bu iilkelerde ~effafl1k veya saydamhk ula~!lmas1 90k zor olmayan

kesiyorlamu~, radikal bir ~ekilde herkes yiiksek perfonnans gostermeyc mccbur

bir hedcf Ctinkii yasama geryekten snuflannu~ toplumun, yani herkcsin kcndi

duruma geliyonnu~. Tabi ~imdi boyle bir ~ey yok, daha once dostlanmrz ·da 90k

91karlanm himaye ettigi, siyasi partiye oy verirken ne ivin oy verdigini bildigi,

· giizel belirttiler, Burhan Hoca, ba~ansrz bir kamu yoncticisini mali pcrformans 1

siyasi glidlilcrin saptmlmadigi bir ortamda olu~mu~ bilin9li · sc9men kitlesinin

avismdan, kunnnunu ba!Iran bir KiT yoneticisini gorcvden almak bizim

olu~turdugu

yasama organuun ylirlitmeyi ~effafl1ga zorlayacag1 aviktir ve bu

uygulamanuzda yok.

tilkelerde 90k fazla zorlama olmadm1 bu

~effafl1k

zaten geryekle~ir.

Bir de ikinci tip iilkeler var ki, burada akluna ralunetli hocam Bahri

$imdi aklnna gelen bu hususlardan sonra, panel boyunca dcginmck

~eyi

gerektigini duydugum baz1 noktalar var. Simdi ayiktir ki, mali kaynaklann vcrimli.

Savel 'mn bir

elkin ve tutumlu kullanmu, en ba~ta soyledigim gibi zaten olmas1 gerekcn ~cy. Bizi

bir de bizim gibi iilkcler var, yani soziin

buradan uzakla~tiran ~ey ne? Benim akhma en 90k tak!lan demcycyim de, en 9ok
bunun nedeni iizerinde dunnak gerekiyor zmmediyorum. Bunun ne oldugu

halifc sultan ki, bunlar halk1

hakkmda birazdan fikrimi, kanaatimi soyleyecegim, ama bu konuya arkada~lar da

olu~umuna ili~kin

zaten degindi biiyiik 6lvlide. Simdi burada perfonnans denetimi olmas1 ivin a9Iktir
ki, ~effafl1k veya saydamhk olmas1 laZlln. Yani denetlenecek veriler gcrvck. dogru

clit ziimrelercc yurtdi~mda olu~tundmu~ bir takun bask1 gmplan film1. i~te yasama

biyimde herkesin bilgisine sunulmu~ olacak, bu da ~cffafl1k veya saydamhk olarak

miicadelesinden yola yikmadigi ivin, onlar da pek fazla

ifade edilebilir. Tabi sunumda da uluslararas1 normlara uygun bilanyolar ~eklindc

hakkmda fikir sahibi dcgil. Tabi bu tip iilkelerdc de, Burhan Hoca da belirtti biraz

vs. bilgiyc sunulacak, degerlendinnedc de bunlar esas ahnacak. Bu vok kolay bir

once, bu istckler

~ey degil benim inancuna gore. Neden vok kolay degil? Bir kcrc ~cffafl 1 g 111

normaldir. Onemli olan bizim bu ~effafla~ma istegine ne olviide cevap

saglmmmsi, bizde ~effaf toplum ozlemi diyc bir slogm1 da vard1r. bu ozlemi

vcrebilccegimiz. Tabi oturumlarda geyti, bu

Tiirkiye' de gervekle~tinnek 90k zordur.. Ned en zordur? <;:tinkii ~effafhgm

IMF bunu niye istiyor filan. 0 konuda herhalde hiybirimizin

saglanmasi, bir iilkede iki ka~11aktan gelen baskiyla olur. Birincisi, i~te

bunu isterken, aman T.C. mali disiplinini saglad1ktan sonra luzh

1215 'lerden, Magna Carta 'lardan gel en, miikelleflerin veya tabi o zaman bunlar

iktisaden kalkmsm, adil gelir dag1lnm saglasm filan gibi bir

halk kitlesi degil, asiller, lordlar filan, krala kar~I ayaklanan, ama yine de bir

Hepinizin bildigi gibi IMF'nin 2. Diinya Sava~mdan sonra olu~tunJlma sebebi,

istekleri var. Yiiriitmeyi bask1 altma alma veya kontrol altum alma istcgi

uluslararas1 odeme giivliiklerinin
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dii~iindiigiindcn

orgam

geldi, bize her dcrste tizun uzun anlattigi halife sultan gelcnegi,
ba~mda

dii~iiniiyor,

emin, beni birileri

da soyledim, bir gelenck var boyle

halkuu

dii~iiniiyor

dii~iinenler

ve balk da halk1

diyor. Halkm yasama orgamnm

miicadelesi filan da halk katmda olu~mu~ degil, boyle 90k kiiviik

olu~turuluyor.

yasama organuu

d1~andan

gelecektir,

olu~turanlarda

~effafla~ma

a~IlmasL
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tabi bir toplumsal halk
~·iirtitmeden

istekleri.

~effafla~ma

ne istedigi

Bu son derece

isteginin onderligini yapan
~iiphesi

yok. IMF

gcli~me

saglasm,

endi~esi

yok.

daha dogrusu uluslararas1 ticaretin dalm
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ko~ullar

diizgiin

i<;:inde yapiimasi, iilkelerin
kumlu~.

a~In d1~
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bor<;:lanmaya gitmcmesi. Yani
~ey.

ki, dedi ki vatanda~lara gelin biitiin mal varhgimzi beyan edin, ben ne geriye dogru

Esas ana amac1

vcrgilendirme, nede som~tunna yapacagnn. Hatta aile reisi beyamm kaldirdi ve o

uluslararasi ticaretin aksamalara meydan verilmeden yiiriimesini saglayacak bir

scrveti bcyan ederken de 1g ya~nu a~m1~ <;:ocuklanmz varsa onlann arasmda

tak1m organizasyonlar olu~turmak. Nasii

de biliyomz. Bu <;:er<;:eve altmda

b6lii~tiiriin, bolii~tiiriin oyle beyan edin, biitlin imkanlan verdi. Ona ragmen

gayet tabi biz IMF'nin bizden istedigi saydamhk gerek<;:csinden, ancak bu

arkadan biiylik bir bask! gcldi ve sonu<;:ta dort y1i ertelendi bu uygulama. Simdi bir

saydamhg1 kendi y6netimimizin, kendi hiikiimetimizin Tiirkiyc ir;:in daha gcr;:crli

ar;:Iklama ~ekline gore deniyor ki, Tiirkiye'de vatanda~Jan iki k1sma ay1rabiliriz:bir

amar;:lar i<;:in faydalanmasi, faydalanmay1 becermesi ile istifade edebiliriz. Yani bu

kismi servetini legal yollardan cdinen, bir kiSmi da illegal yollardan edinen.

saydamla~ma

mali miladm ertelenmesi konusunda ikisi de birle~ti. Niye birle~ti '! Simdi legal

tamamen gii<;: odakh bir

~ekilde

i~ledigini

kamu harcamalarnun toplumsal ihtiya<;:lara daha iyi ccvap vcrccck

yaplimasma,

i~te

iyile~mesine

bir 6l<;:iide

Bu herkesin bildigi bir

bu

saydamla~ma

iilkede <;:ok bozuk olan gelir daglimunm
dondiirfdf~rsc

vs. olumlu katk1lan yapacak mccraya

o

zaman ger<;:ekten bundan biiyiik bir fayda elde edebiliriz. Burada vurgulamak
~ey ~u

istedigim
geni~

geli~imin

asii sonu<;:ta, saydamhk

saghkh bir

~ekilde

sl!rinesi:

kitlclerin, halkm buna sahip <;:Ikmasi, siyasal bilin<;:lenme, yasamanm idari

giidiimlii yasama olmaktan <;:1kip ger<;:ekten yasama gorcvi yaparak idarcyi

voldan servetini elde eden Devlete glivcnmiyor. yiiksck bir enflasyon var. ahnacak

~ararlarda

istikrar yok vs.,

~u

andaki mali yonetimdeki

bfltiin olumsuzluklan

siralayip servctini legal yoldan elde edenlerin Devlete giivenmediklerini ifade
edivor. illegal yoldan cdinense, zaten bunlar da Devlet ilc yasad1~1 <;:1kar ili~kisi

i<;:e~isinde

biiyiik olr;:iide. Bunlar da mali milad1 istemiyor, onun i<;:in de milat

ertclendi. Tabi benim ~ahsi gorii~lim, bunlarm her ikisinin de dogruluk payi var.

oldugu

Ancak burada vine nasii vatanda~ siyasete, yonetime, mensup oldugu sosyal sm1f111

bagh. Yoksa IMF'nin bizc gonderdigi

yikarlanna vs. ilgisizse, bu konulara da ilgisiz, yani burada ben <;:ok biiyiik ol<;:iide

6nerileri, anacak intemetten IMF'nin sayfasma girip bizim verileri orada

Dcvletc kar~ 1 scn,etini legaL illegal yollardan clde edenlerin ~effafligi sevmedigi.

saydamhga zorlamalan ve yonetimin de bu yonde bflrokrasinin
adnnlan cesaretlendirmesi gibi bir dizi
~effafl1k

i~te

bulmaktan

ba~ka

bir

i~e

~arta

atnu~

yaramayacakt1r sonu<;:ta. 0 bakundan sonm sadece Maliyc
<;:ah~malar

<;:ah~malar

saklanmak istedigi gibi bilin<;:li davram~ i<;:erisinde oldugunu zannetmiyonun.

vcya

Burada nasii ki ~effafl 1 g 1 y6nctim sevmez: halk da pek sevmcz. Bir laf var ya,

ile snurh olmas1

parayla imanm kimde oldugunu Allah bilir lafi. i~te onu arkasma Sigimimi~ ~eyler.

mlimkfln degil, mutlaka topluma maledilmesi laznn. Topluma

Burada da diyeccgim yine gerek kamunun gerek halkm varhguun ~effafla~masi,

maledilmeyen, yani sorgulayan siyaset<;:iyi bulup se<;:meycn, yasama organm1

yani Tiirkiyc 'nin mali varhk bakumndan ~cffaf bir yap1ya kavu~mas1, <;:ok kapsamh

ylirtitmenin giidlimiinden kurtannayan bir ortamda a<;:Iktir ki hi<;:bir siyasctr;:i.

bir egitim siirecini zorunlu k1hyor zannediyonun.

Bakanhg1'nm saydamhk konusunda yapacag1
Dam~tay '111

halinde

etkin performans yonetimi flzerinde yaptigi

ba~an

ve yapt1g1

<;:ah~malar

siyaset<;:i derken icra makammdaki, ~effafhg1 istemeyecektir. istemeyeccktir, <;:iinkli
saydamhk oyle pek ho~ bir ~ey degil. Tabi
Simdi yine deginildi,
~effaf

~effafl1k

olmasm1 istiyomz da millet

ya~annu~

ho~

~ekilde ifadc cttigi bir kom1 var. Biz uygulayiC!lar olarak biit<;:ede, biitr;:e gelir,

oldugu yerler de var.

biitiinciil bir yakla~un gerektirir. Yani devlctin
~ef£<1f

bir olay, bir de onun yomm

1111 filan, o da s6ylendi. Bu konuda

~ekli

var, bir makalede rastlad1gnn. Olay

bildiginiz gibi mali milat olay1. Mali milat, yani Devlet o kadar biiyiik bir
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Simdi iki konuya deginmek istiyorum. Birisi Ostiin Dikc<;:'in diin <;:ok giizel

~ey

yapt1

bakanz. ncrcdc ihtiya<;: var. hangisinde ihtiya<;: yok, hangisindc para arti~"Of filan
ama, uygun faturalar bulunup

0

para harcamr. Bu herkcsin bildigi bir ~ey. Tabi

burada su<;: biit<;:e sistcminin degil tamamen, burada su<;: yoneticilerin. (iinkii bizde
··
· ·1 ennm
· · b uyu
... ··k k1s1111, bunlarm en btiYtik
kismi da fmiversitclcrdcdir.
kamu yonctlCI
..
.
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ne biit9esini a91p bakar. ne biit9e haz1rlanmasma kat1hr. bu

i~i

yapan lise mczunu.

biitye fonnlanm ezbere bilen, ozellikle fonnlan ezbere bilen iki iii' lane memurcuk
otururlar, ge9cn sene odenek neydi, bu kadardL hadi bu sene nc yapahm,

~oylc

yapahm m1, yapahm, yazarlar, ondan sonra bunlar dckana gider. dckan da bakar.
tamam bitti mi, bitti, hadi bir imza at der, yolla rekt6rliigc. i~te Biitvc Dairc
Ba~kanlarnmz

var burada, onlar da biliyorlar. Oradan da iinivcrsitc biitvcsinde

bunlar savunulur gider. Yani bizim harcamac1 birimlcrimizin yoncticilcri de. ifadc
etmek laznn, mali konularda bilgili degildirler. Odenek talebi nasd yapd1r.
gerek9eler nasd haz1rlamr, bu talebi yaparken hangi olviitlcre bakmak laznn, bu
konularda hi9 bilgileri yoktur. i~te perfonnans yonetimi sorunu. da buradan 91 k1vor
ortaya, bnu vurgulanu~tnn. i~te bu uygulamaya ge9incc asd zorluk vekilecek yer
yonetici bulmak. Ciinkii bizim klasik uygulamada 90k basit, Tiirkiyc'dc yonctici
o~mak 90k kolayd1r mali a91dan, son derece kolayd1r. (:iinkii bir Dcvlct ilplc

Kanunumuz vard1r, siz Devlet ihale Kanununa gore hiv suv i~lcmcden Hazincyi
zarara sokarsnuz, hi9 suv da i~lemezsiniz. i~tc Say1~tay'a sorarsamz burada. (:iinkii
usuliinii

yazm1~,

muhammen bedel isterseniz

be~

firmadan, mukammcn bcdcl gclir.

Zaten muammcn bedeli yollayanlar sorarlar. bunu kim istiyor diye. Oniversitc
istiyor derlcr. onu

i~ittimi

iiv kat fiyat yollar muammcn bedcl olarak ve siz de
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hi9bir ~cy yapamazsnuz. Onivcrsitelcr kendilerinc kaynak yaratmak zorunda ki bu
kaynaklar

da

biiyiik

bedellcndiriyorsunuz,

ol9iide hizmet
bir

klsnundan

bazh.
ben

diyorsunuz.

150 000

Liraya beige

vcriyorsunuz.

baz1

hizmetlcr

saglayacaksm1z.

sunuyorsunuz,
Demek

kantin

istedigim

once

~ekilde

nc bask1 makincnizi

yaratt1g1

gclir
bu

BASKAN: Efendim Prof.Dr. Naci Muter'e te~ekkiir ediyoruz. Simdi soz
s1ras1 Saym Maliyc Bakanhgt Biit9e vc Mali Kontrol Gencl Miidiirci Dunnu~ Oztck
Bcyefendiyc ait. buyun.m.

bu iiniversiteler fakiiltelerini !Sltma imkanma sahip dcgil. Vcrilen odcncklcrlc

i~letcbilirsiniz,

iinivcrsitelcrin

bunlar.

uygulama ba~anh olacak. Hcpinize sayg1larnm sunanm.

veya gider disiplini ay!S!ndan fazla yiiklendik gibime geliyor. Vcrilen odeneklerle

odeneklcrle ne fotokopilerinizi

tabi.

~unlar.

a~amaya gclindiginde herkes biliyor ne oldugunu. 0 baknndan in~allah bu

Diger bir husus da en son deginecegim, biraz iiniversitelerc biitvc disip.lini

hizmct arac1.

hizmetleri,

zaman ki in~allah ge9ilir, ben iimitliyim, 9iinkii bir birikim oldu. Yani art1k bu

bunlarla bagnnh ohnayacak. Onun sorumlulugu

makam dcmiyorum,

ama

oldugu kadar iki cephesini de cle ahrsak, ileride performans yonetiminc gc9ildigi

gorevi yapacag1 mali kaynag1 en vcrimli. en elkin, en tutumlu

yiiriitcmiyor,

~eylcr

donor sermayeden yapacak, kullanacak filan. Yani sorunlara bakarkcn mcimkiin

kullanmas1. bu olacak.

hizmet ara9lanm

Utandacak

olmayan yerde her ~ey olur. Ancak bir de 90k az maa~ veriyorsunuz adamlara, tabi

.

verilmi~

mecbursunuz,

kaynaklann denetimsiz olmasm1 ben asla savunmuyorum, dcnctim ~artt1r. dcnctim

ge9tiginiz zaman art1k yoneticiye sorulacak, sen nive bu kadara aldm veva
. .vonctici
kendisine

Ama

hizmcti

mecbursunuz, yap1yorsunuz, ondan gclir saglayacaksnuz. Ondan sonra ogrenciyc

malzemeyi piyasanm iii' katma ahrsnuz sonu9ta. i~tc pcrformans yonctimine

~unlarla

utamyorum.

gotiirdiigii

yap1yorsunuz. Mesela ogrenci gcliyor. ogrenci belgesi istiyor, 150 000 Lira vcr

ihaleyi yaparsm1z, hepsi usuliine uygun, hi9bir suv unsum yok, ama aym

art1k muammen bedellerle

ogrenciyc

Vcrilcn

i~lctebilirsiniz,
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TURK KAMU MALi YONETiMiNiN YENiDEN YAPILANDIRILMASI VE
BU YAPILANMADA PERFORMANS YONETiMi VE DENETiMiNiN
YERi
(Sunu~ Metni)

sevilmcsini saglayan ve bunun i9in de nicelikscl analizlerin kullamlmasma ncdcn
olan planlama-programlama-blitveleme sistemL karar vcriciler i9in oncmli bir ara9
olmu~tur.

Program biitve kamu

Durmu~ OZTEK
Maliye Bakanhg1 Biitve ve Mali Kontrol Gene! Mlidlirli

ekonomisinin ozcl

ckonomi

kurallanna

gore

dlizcnlcnmcsini, kamu kaynaklarnun daha ctkin ~ckildc kullamlmasm1 vc kamu
harcamalannm voncldigi ama9lara gore program maliyctlcrinin belirlcnmcsini csas

1-GiRi~

ahnaktad1r.
sonucu

Olkemizdc planh donemle birliktc mali reform ihtiyacuun belirmcsiylc.

dcvletin bu gorevleri yerine gctircbilmesi ivin de sumh

program blitve sistemi 1964 y1hnda ba~latilmakla birliktc uygulamaya gcyme

Glinlimlizde klasik devlct
devletin

i~levleri artim~,

anlay1~mda

meydana gelcn

dcgi~melcr

haz1rhklan

kaynaklann etkin ~ekilde kullamlmas1 geregi ortaya 91knu~t1r.

I969 yilma rastlamaktad1r. Dort yilhk program blitve haz1rhk

Klasik blit9e sistemi ile hizmetlerin etkinligi vc bunun denctimini izlcmck

vah~malanndan soma 1973 mali yilmda program blit9c sistcminc gcyilmcsi

mlimkiin olmad1gmdan devlct blitvesindc bir ycnilik vc gcli~mc gereksi1iimi

hliklimet tarafmdan bcnimscnerck, I 973 mali y1h blitvesi program blit9c olarak

dogmu~tur.

ylirlirlligc ginni~tir.

Ekonomi ve maliyc bilimleri birbirini ctkilcycrck tcknik analizlerin

biitve sisteminde kullamlma geregini dogurmu~, bfltvc bir ckonomik ara9 halinc

sistcmin csas ozelligi olan sistem analizi vah~malan ba~Iatdamanu~. hatta

gelmi~tir.

Blit9e,

Ancak. program blitvc sisteminin geli~tirilmcsi vabalan k1sa slirmli~. bu

9agda~

anlanu ile kalkmina plan ve programlarnun uygulama arac1d1r

ba~latilanlar

bile durdurulmu~tur.

ve ekonominin kamu kesimini yonlcndirmek amac1 ilc kullamlmaktad1r.
<;:agda~

blitye, hizmetleri esas alan, hizmct

geli~imini

izlcycn ve dcnctlcycn

bir sistemi benimsemektedir. Kamu faaliyctleri ama9lara yonlcndirilcrck. bu
amavlara en

dli~lik

maliyetle nasii

tekniklcr kullamlacag1 lizerinde

ula~Ilacagm1

ve bunun i9in ne gibi anal.itik

planlama-programlama-biit~>cleme

9agda~

blit9e sistcminin gcli~mcsL

sistemi ilc devam etmi~. program blit9c bu

sistemi

Klasik Biitvc Sisteminin uygulamadan kaynaklanan sorunlan

yanmda

dcvletin

olagand1r.

bte yandan, yeni idari ve teknik yontemlerin blitve sistcminc

aktanlmasmdaki yctcrsizlik sistemin zay1f ve eksik yonlerini daha bclirgin hale
gctirmi~tir. Klasik blitvc sisteminin aksak1Iklann1 ~unlard1r:

sistemle e~ anlamh olmu~ onun bir par9aS1 dunnnuna gelmi~tir.
Planlama-programlama-blitvelcmc

KAYNAKLANANSORUNLAR
toplumun diger birimlerindeki aksakhklann da blit9c sistcminc yans1mas1

yogunla~maktad1r.

Program ve performans biitve ile ba~layan

11-NEDEN PROGRAM B(JT<;:E? KLASiK BUT<;:E SiSTEMiNDEN

hizmctl crinin
ili~kiyi

1-Hedeflerde belirsizlik:

Klasik sistcmdc harcamalar yoluyla yapilacak

kurmay1

faaliyetlcrin sonuvlarnu tespit etmek zordur. <;:linkli. kamu harcamalan ile yapiian

amavlamaktad1r. Kamu hizmetlerinin plan ve programlara gore yerine getirilmcsi

liretimi ol9mck mlimklin dcgildir. Bu da kaynaklann optimum dag1lnmna engel

bunlara gore parasal degerlendirmeyc tabi tutulmas1, etkinligin saglanmas1 i9in

olmaktad1r.

planlanmas1,

programlanmas1

ve

blityelenmesi arasmdaki

seveneklerin haz1rlanarak bunlar arasmdan amac1 en 1y1 gervekle~tirecck olanm
446
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2-ihtiya~lardan yola ~·kmas•: Klasik blit<;c sistcminde ilgili kurum vc
kurulu~lann

ne kadar eari, yatmm vc transfer hareamasma ihtiyae1 oldugu

noktasmdan harckctle 6denckler tahsis edilmcktedir.
girdilerdir.

Yani tahsiste temel nokta

Fakat yap1lan bu hareamalarla nelerin ba~anld1gL nclerin yaplidJgJ
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9-Etkinligin Ol<;iilemeyi$i: Klasik sistemde. sadecc mcvzuata uYgunluk temcl
k1stas olarak almnu~, vcrimlilik ve etkinlik oi<;Litlerinin gcli~tirilmesi ihmal
edilmi~tir.

1O-Bilgi ah$veri$inde ortaya ~·kan aksakhklar: Kurumlann biiylikliigli
arttrk<;a gcrek alt kadcmelcr vc gcrcksc ast ve iistlcr arasmda gcrekli bilgi ak1~1

konusu pek dikkate almmaz.
3-K•sa vadeli olmas1: Biit<;enin y!l!Jk ohnas1 ilkesinin bir sonueu olarak.

zayd'lamaktad1r. Klasik blit<;e sistcmindc, yaplian hizmetlerin ya aynntdL ~ckilscl

blit<;eler k1sa vadeli olarak haz1rlanmakta olup, uzun donemli hizmctler vc ozclliklc

vc a~m bir kontrolli ya da aksinc o hizmctc kar~1 ilgisizlik ncdeniylc, hizmet

birka<; y1h kapsayan projcler i<;in yetcrsiz kalmaktad1r.

hakkmda gerckli haberle~mc ve i~birliginin aksatrldJgl g6rlilmektcdir.

4-Hizmetlerin maliyetinin hesaplanamamas1 ve uzun vadeli harcama
plamnm yapliamamas•: Klasik blit<;c sistemindc maliyctleri hcsaplamak zordur.
Biit<;elcrde faaliyetler bazmda aynm yap!lamad•g• i<;in hizmctlcr aras1 maliyct
kar$Ila$tirmalan ~·aptlamamaktadir.
5-Biit~e

gelir ve giderlerinde her mali y!lda yaplian ar!I$1ann gelenek

haline gelmesi: Klasik blit<;clcrin en bclirgin 6zclligi, blit<;c gelir vc gidcrlcrinin
hcp mt1~ y6nlinde olmasJdJr. Gclenekselligin bir sonueu olarak. blit<;c gclir ve
gidcrlcri i<;in son birka<; y1lm rakamlan esas ahnmakta vc gelir ve gidcrlcr buna
gore dlizcnlcnmektedir.
6-Biit~enin

yasalhg1 hcp one <;1kanlnu~. nc kadar elkin oldugu konusu isc ihmal cdilmi~tir.
sisteminin esneklikten uzak tutulmas1: Biit<;cnin ydhk, gcncllik.

tahsis etmemc gibi ilkcleri <;ok kat1 ~ckildc yorumlannu~t1r. Oysa, blit<;c sistcminin.
gliniimlizlin toplumlannda ortaya <;1kan iktisadi vc sosyal gcli~mclerc paralel bir
esnekligc

kavu~turulmas1

y6netiminde kurulan Dcvlet Ylirlitmc Orgam Organizasyonu Komisyonu cliger bir
ad 1yia '·Hoover Komisyomi' sokmu~tur.

Pcrformans biit<;e tcmeldc devletin

fonksiyonlanm dikkatc alan. biit<;e slirceinde programlara yer vcrcn dolay•s•yla
hcdeflcri dikkatc alm1 bir sistemdir.

Dikkatlcr girdilcr Ozerine dcgil <;1ktdar

uzerinc, diger bir dcyi~le pcrsoncl lizcrinc degil hcdcfc g6tlireeck fonksiyonlar ve
faaliyctlcr

lizerine

yogunla~tmlnu~!Jr.

Pcrfonnans

blit<;e:

programlann

maliyctlerini vc her program altmda yerine getirilcn i~leri 6l<;cn say1sal vcrilerin

sadece mali fonksiyonuna agu·hk verilmesi, etkinlik ve

iktisadilik ol~iitlerinin dikkate ahnmamas~: Klasik biit<;c sistcmindc biit<;clcrin

7-Biit~e

111-PERFORMANS BUTCE
'·Performans Blit<;c" tcrimini blit<;e Jiteratlirlinc 1949 yJ!mda Herbert Hoover

g6stcrildigi blit<;cdir.
lizerindc toplanmasJclJr.

Bir anlamda. blit<;e slirccinin fonksiyonlar ve programlar
Ama<; ve hedeflcri, programlann maliyctlcri iizcrinden ·

gerektirdigi odcnck miktanm ve her program i<;inde yap!laeak i~lcrin. faaiiv·etlerin
ve lirctilecck maddclcrin, birim maliyctlcri (izerinclen hesabnu belirtir. Yani.
vanlan hcdcf. ba~anlan i~ vc onun maliyetini a<;1kilga kavu~turan bir sistemdir.

gerckir.

8-Genel biit~e di$1113 ~·kanlan kamu hizmetleri ve kaynaklan: Biit<;cnin

IV-PROGRAM BUT(:E
.
1955 y!lmda '·Hoover Komisyonu"' ikinci dcfa kurulmu~tur. Ilk kurulu~unda

birlik ve gcncllik ilkelcrinc aykm olarak baz1 kamu hizmctlcri gene! blit<;c dJ~mda

pcrformans blit<;c terimini litcratlirc sokan komisyon bu kez '·Program Bflt<;c'·

ylirlitiilmcktc, kamu kaynaklan da aym ~ekildc gene! blit<;c dl$111da idarc

kavram 1111 ortava atnu~t1r. Haz1rlanan raporda, '"Ylirlitme orgam bflt<;esi, program

cdilmcktcdir.

maliyctlcri ve sonu<;lan hakkmda bilgi a!Jnmas1 vc yaplian i~lcrin idari linitcleree
tckrar gozdcn gc<;irilmesi yoluyla desteklcnen fonksiyon, faaliyet ve projclere
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dayah olmaya devam cder. .. Yiirlitme daircsinin biitvelcri maliyct csasma gore

bclirlcmcktir. Programlama daha kisa .bir donem i<;indc soz konusu planm daha

yonetilir vc fonnfdc edilir" denilmektcdi'r.

ctkin bir

Prog ram s··t
u 90 kavram1. 11011!

perforn1ans biitvenin dcvanu vc daha geli~mi~ bir tiirii hem de '·PJanlama.
Programlama, Biitvclcmc Sistcmi'' (PPBS)'nin hazirlayiciSI vc bt1 sistemin bir

~ckildc

uygulanmas1 ve kontrol edilmcsidir.

planlamanm biitcelemcvc
giri~cccklcri

programm uygulamaya

onlann ycrinc kullamldigi goriilmcktcdir.

klasik

yap!lan

hizmet ayiS!ndan dcgerlendirilcrck

snuflandmldigi

ve

kaynaklann

haz1rlayan vc kamu idari birimlcrinin

hizmctlcri bclirlcyen bir siire<; olmaktad1r. Biit<;clcme ilkc olarak

uygulama aract olmas1 nedeniyle zaman zaman iki kavramla da aym anlamda vc

Program bfilyC, mcvcut ekonomik vc sosyal yap1da dcvlet yiikiimliiliiklcrinin

donii~iimiinii

Boylccc, programlama,

biit<;e

gcrveklc~mesi

donii~tiiriilmcsi

sistemindcn

farkh

olarak ifade edilebilir. Burada biit<;cleme,

tcmellerc

dayanmaktadn·.

Programlann

i<;in, kaynaklann programlar aras1 dag!lmum bclirlcmcktedir.

PPBS 'nin klasik uygulamadan aynldigi ba~hca noktalardan biri, fonksivonel

aynnunda, faaliyctlcrin yerine gctirilmesi vc siirdiiriilmcsindc ''hizmcti" csas alan

snuflandmnava dayanmasidir.

bir biitvc sistemidir. Bu biitvc sistcminin uygulanmasmdaki tcmcl yakla~ 1111

analiz tekniklcrini, sistemin degerlcndirilmesi vc rasyoncl csaslara dayandmlmas1

tannnlanan hizmctler vc bunlann vrc•I.!II.
,
arav Iar ku II am 1ara k 6 1vii 1mcsi . ve
dcgcrl endi ri lmcsidir.

i<;in bir harcket noktas1 olarak almasidir.

PPBS · nin diger nitcligi, kamu harcamalannm

Analiz tekniklcrinin

gcli~tirilmesinin

temcl amac1, her toplumun kar~IIa~tigi kaynak probleminc kar~I, mcvcut kaynaklan

vc

biit<;c siircci aracihgiyla vc en etkin ~ekilde kullanmaktir. Sistcm, <;Iktiiann,

Biitvc vcrilerinin yikti tcmclinc

kullamlan girdilcrlc vc ama<;larla baglantiSII1I kurmay1 vc iiriinler ilc maliyctlerin

dayah olarak sunulmas1 vc vikti csash amavlan gcrvcklc~tirccek scyencklcrin

k1yaslanmasnu saglamak amaCI ilc is olciim \'ontcmleri vc kistaslar gcli~tirmi~tir.

analizi gcrekmcktcdir. Sonuyta, hcdcfc g6tiirccck en uygun program scvilcrek

Siirecin izlenebilmcsi ivin, bilgi toplama amacma dayah beige vc raporlann

Program Biitve ilc, dcvlctin ycrinc gctirccegi ana fonksiyonlar
gerveklc~tirilecck hedefler ortaya konmaktad1r.

0

hazirlanmasi, uygulamaya ili~kin sonuvlann ve <;Iktiiann kontrolii, nihayct

program ivin odcnck tahsisi yoluna gidilir.

uygulamaya ili~kin sonu<;larm ve yiktiiann kontrolii ilc gene! bir dcgerlcmcsi ve
gozden ge<;irilmcsi sistemin bir digcr 6zelligidir.

V- PLANLAMA-PROGRAMLAMA-BUT<;:ELEME SiSTEMi
PPBS, girdilcrin kontroliinden vok, viktiiara oncm vcrcn, birdcn vok biitvc

PPBS ile Performans Biit<;c mukaycsc edildigindc:

PPBS, Perfonnans

Yilmm csas ahndigi vc nclcrin harcandigmdan <;ok. nclerin yap!ld 1gnun ortaya

Biitycye kiyasla daha geni~ kapsamhdir, PPBS biitiin i~letmeyi clc ahrken

konuldugu, hiikiimctin saptadigi ama<;lan gcr<;cklqtirmek i<;in mcvcut kaynaklann

Pcrformans Biitve

altcrnatif yollar arasmda dagitnmnda isabctli kararlann almmasma yard1mc 1 olan

sistem analizinden ahrken, Performans Biit<;e ise ana fikrini yonetim ve i~

bir sistcmdir.

6lviimiinden ahnaktad1r.

Bir anlamda, onccliklcrin <;Ikti temclindc tcspit cdilcrek mevcut

i~letmenin

boliimleri iizerinde durmaktad1r ve PPBS ana fikrini

kaynaklarm bu 6nccliklcr arasmda dagitnmdir. Sistcmin tcmcl nitcligi planlamava
dayanmas1d1r. Planlama orta vadcli bir projcksiyon ilc ama<;lann vc maliyetlerin
saptanmasidir. Onemli olan, gelccck y!llara ait hedcfleri sadcce belirlemck dcgil.

gc<;mi~ y!llardaki uygulamalarm bugiinc vc bugiinkii kararlann da gclcccgc nc
~ekiJdc

\_ 'a!lSidig;lllll1

orta)·a kOilt!l!llaSidir.

s·IS!Cmlll.

.
I'k·111CI. mtcJigi,

kamu

hizmctlcrini programlama ilc ayn~tmnak vc her programm kapsad 1g 1 alt-hizmctleri
450

VI-TURKiYE'DE PROGRAM BUT<;:E SiSTEMiNE GE<;:iS
NEDENLERi VE <;:ALISMALARI
Ulkemizde de kaynaklann daha etkin kullamlabilmesi, kamusal biitvc
sistemimizin verimli hale getirilerek kaynak israfnun onlenmcsi amaCiyla yeni bir
biitve sistemine, program biilve sistcminc geyilmi~tir. 1973 y!lmda klasik biit<;e
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sistcmi uygulamasmdan program bUt<;c sistcminc gc<;ilirkcn tcspit cdilcn tcmcl

haz1rlanmasma neden olmaktadiL Bu da biit<;clcrin ckonomik kalkmmamn bir arac1

problemlcr <;er<;cvcsindc ongoriilcn hcdcfler 1973 yiii program bUt<;e hazirlama

alma ozclligini kaybettirmcktc. kaynaklann belirli bir plan dahilindc tahsisi

rehbcrinde ~u ~ckildc yer alnu~l!r:

mckanizmasm1 da bozmaktad1r.

I) Kamu hizmctlcrinde ge<;i~mc ve tckrarlar onlcncbilccck, hizmctlcrin

3, Her bir programm yoncldigi ama<;lann tam

oncelik, onem vc kapsamlanndaki degi~ikliklere paralcl olarak biit<;eye esneklik

uygulamasm1 aksatmaktadiL

kazandmlacaktiL

hizmetlcr mevzuatla bclirlcnmcktcdir,

2) Biit<;cnin haz1rlama ve uygulama a~amalarmda ycr alan yoncticilcrin
yonctscl sorumluluklan bclirgin hale getirilcccktir,

tannnlannm a<;Ik bir

Kamu kurum vc

olmas1 biit<;c

kurulu~lannm

yUrUtcccklcri

Ancak, kurum vc

~ckildc yapilmami~

gorevlcri yiirUtmek ilc

bclirlcnmcmi~

kurulu~larm

gorcv

olmas1 bir <;ok kurumu aym tlirdcn

kar~I kar~1ya birakmi~tiL

Bu da program ama<;larmm

3) Hizmct-Maliyct, Maliyet-Fayda ili~kilcri a<;Ikhkla ortaya konulabilcccktir,

temelsiz kalmasnu bcraberinde gctinni~tir, Omegin, Tamtma Fonu ilc Turizm

4) Biit<;c haz1rlama siirccindc yoncticilcrc, hiikiimctc vc yasama organlanna

BakanhgL Kamu Ortakhg1 Fonu ile Karayollan Gcncl MUdUriUgU vc Dcvlct Su

sorunlarla ilgili <;c~itli <;ozUm yollanm sunma vc ncticcdc en rasyoncl sc<;nmn

i~leri Gene! Miidiirliigii. Sosyal Yardnnla~ma vc Dayam~may1 Te~vik Fonu ilc

yapilarak karar vcrilmesi olanagnu saglayacaktiL

YUksck Ogrcnim Kredi ve Yurtlar Kurumu aym tiirdcn faaliyctlcri yUriitmcktc bu

5) Kurulu~ biit<;clcrindc ycr alan hizmct programlannrn, belirtilcn hedeflcrc
ula~1p

ula~mad1gnun

ctkinlik,

vcrimlilik

vc

fayda

kavramlan

yoniindcn

da kaynaklarm etkin dagilnnnu engcllemektcdir,
4, TUrk bUt<;c sistcmi tcmeldc kanunlara uygunluk dcnctimini csas

almi~llL

dcgcrlcndirilmcsi, hukuki dcnctim yamnda fiziki dcnctim olanaklannm da

Kaynaklann ckonomik ve elkin kullannm dcgiL yasal vc

saglanmas1 i<;in gcrekli ortam yaratiiacaktiL Projc vc faaliyctlcrc tahsis cdilcn

kullanmu on plana vlkmaktadiL Dolayisiyla, yap1lan denetimlcrin vcrimlilik.

odeneklerin sadcce o proJc vc faaliyct

etkinlik ycrinc hukuki uygunluga

i<;in harcanmas1 saglanarak

israf

onlenebileccktiL

a.

Sistemimizde Mevcut Aksakhklar

gene! ozclliklcrine dayah olup, bu

sistcmin aksakhklanm

da bUnycsindc

Bu aksakhklar ~unlard1r:

koyan bir bUt<;e sistemi fiilcn bulunmamaktadiL
2, Biit<;e sistemi:

plan-program,

cdilmeye

ba~landiktan

91karmak

genellikle

sonra o idari birim ve odenekleri gercktigindc sistemdcn
olanaksizdiL

kaybettirmekte ve onceliklerin tcspitini

I, BUt<;cnin haz1rlanmasmda kumlu~larm hizmct vc maliyct ili~kilcrini ortaya

program-bUt<;e

ve

plan-bUt<;e

ili~kisini

Haz1rlanan planlar arkasmda gerekli alan siyasi taahhlidUn

donmcsi, bUt<;e haz1rlanmasnun haz1rlanan hizmet programlan

<;er<;evesine

bUt<;elcrin daha <;ok plan ve programlardan kopuk olarak
452

6, Odeneklerin

belirlenmesinde

Bu

1se

biit<;e

yap1smm

csnckligini

zorla~tmnaktadiL

sadecc

yap!lan

harcamalar

dikkatc

ahnmaktadiL Odeneklerin tahsisi yapiian hizmetc gore degil satm alman mal vc

bulunmamasi, planlann zaman i<;inde her ~eyi kapsayan niyet metinleri haline

oturtulmamasi

vc denctim sisteminin yctcrli

5, Mevcut sistcmde, bir idari birim kurulduktan vc bUt<;cdc odcnegi tahsis

Cumhuriyettcn bu yana TUrk Kamu Biit<;elemcsi klasik bUt<;c sistcminin

kuramanu~tiL

uygun

bagnns1zhga sahip olmamas1 kontrol sUrecini ctkinlikten uzakla~tmm~liL

Biit~e

ta~nnaktadiL

donii~mcsi

~ckilscl ~artlara

hizmet tutanna gore yapiimakta, bu da yap1lan hizmetlerin kalitesini yok
etmektedic
7, Yctki devri uygulamas1 istenilen diizeyde <;ah~mad@ ve siyasi ve yonetscl
sonunluluklar arasmda onemli

<;aki~malar

ve hukuki sonmlar oldugu i<;in harcama

sommluluklanmn yetkiye gore dagi!IIdignu soylemek mlimklin degildic
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idare cdilcn kaynaklar ve birimlcr

mcvcuttur. Bu birimler topladtklan gclirler ve yapttklan harcamalar baknmndan
gene! biili'C ilc yanw dumma

Fonlann, .biili'C birligini vc disiplinini

Vergi harcamasma, Vergi Usul

Kanunun 279 uncu maddesinin 1999 yt!mdaki uygulamast verilecek en iyi vc
giincel omek olmaktadtr. 1999 yth i9inde uygulamast bir ytl crtclcnen bu hiikmiin

ve yoklugu, transfer

yo! ayllgt vergi kaybt veya ilgili sekt6re bu uygulamayla aktartlan kaynak yakla~tk

dt~mda

I katrilyon lira diizeyinde oldugu talunin edilmektcdir. ilgili ·Biityc Kanunun

kamusal nitclikli vaktfvc derncklcrin iirctmcyi hedcfledigi kamu hizmct

madde gerek9esinde veya diger destek doktimanlarda bu tasamtfla ilgili herhangi

bozan biitye

d1~1

varhgt doncr scrmayclcrin

tertibindcn yararlanan
yah~masi,

gclmi~lerdir.

oi,ulememesini beraberinde getinnektedir.

kurulu~larm

kurulu~lann

ye~itliligi

biit9e kontrol vc bilgi siircylcrinin

yaptlmanu~ttr.

yakt~manm

maliyct

dt~mda

zorunlu

ll.Biityc vc biit9e d1~1 faaliyetlerin birbiriyle koordineli bir ~ekilde kamusal

politik vc

karar alma siirecindc biitiin olarak ele ahndtgnu soylemek miimkiin degildir.

biirokratik rant miicadelelerine komt olmas1 mevcut biit9c sistcminde stk

Muhascbc, kodlama vc raporlama yaptsmm yetersizligi de bu koordinasyonsuzlugu

kar~tla~tlan

giiylendirmektedir.

tannnlan ile biityesel
vc gelir

olu~umlanna

hizmet tammlan arasmdaki

yansmmst yardnn sandtklan yoluyla biityc

niteliktc kamusal kaynak transferi yaptlmast

v~

bunlann biityc siircci

dt~I

olgulardandtr.

9. Devletin varhklan ilc ilgili kaytt vc kontrol sisteminin yeterli ctkinlik
diizcyindc olmamas1 ncdeniylc yan mali nitcliktcki
yiikiimliiliikleri

biit9e

haztrlama

vc

uygulama

i~lcmlcri

ko~ullu

ve

siircylcriylc

yetcrincc

bir hesaplama veya kapsamh degerlendirme

12. Uygulamada Maliye Bakanhgt ile harcamact kumlu~lar arasmdaki ili~kilerin
diizenli ohnamast ve nesnel ktstaslann bulunmayt~t sonucu, biit9c kararlarmda
siyasal pazarhgm ve baskt gmplanmn etkileri btiyiik rol oynamaktadtr.

ili~kilendirilmcmektedir. Otc yandan, dcvlet, taahhiitlcri konusunda tam bir bilgi

setinc sahip degildir. Taahhiitlerin muhasebe disiplini i9indc kaydcdildigi vc
biitycdeki

odeneklcrlc

ili~kisinin

kurulabilcccgi

bir

modiil

hcniiz

b.

Turk Program Bfit~e Modelinin Ele~tirisi

I. Bir taknn kummsal diren9 noktalanmn da etkisi ile sistemin uygulanma vc
geli~tirilme donemlerinde tutarh ve dinamik bir yapt kurulamanu~ttr

olu~turulamanu~ttr.

tcmel

2. PB'nin temel ozelliklerinden alan planlama-programlama-biitl'eleme ili~kisi,

problcmlerdcn birisi haline gelen dolayh harcamalar, kamusal biiyiikliiklcrin

Tiirk biit9e sisteminde net olarak ortaya konmanu~ttr. Ozellikle plan ve program

gizlcnmcsinde kullamlan ara9lardan biri olarak bir9ok iilkenin kamu mali

arasmda siirekli bir ili~ki ve ge9i~meyi saglayacak yapt kumlamamt~llr. Bu ise

IO.Geli~mekte

sisteminde

alan

kar~nmza

Ulkclerin biityc uygulamalannda

kar~tla~tlan

91kmaktadtr. Yasal dayanaga sahip alan ancak birer harcama

olarak degerlendirilmesi gereken ve devletin

te~vik

politikalanyla yaratttgt vcrgi

indirimleri ve mitafiyetleri de bunlann arasmdadtr ve miktan bilinmemektc,
biit9elenmemektedir. Devletin ekonomik veya sosyal gerekyelerle
gruplara digcrlerine gore bir vergi avantaj1 saglamast

~eklinde

9e~itli

kesim ve

ozetlcnebilccek alan

vergi harcamalan 90k yaygm bir politika aract olarak kullamlmaktadtr. Ancak soz

gclcneksel yapt ilc, siyasi ve biirokratik ah~kanhklardan kopulamanu~ olmasmdan
kaynaklanmaktadtr.
3. Program
yapthnamt~ttr.

gelmi~tir.

stmflandtrmast,

fonksiyonel

esasma

gore

Program smtflandmna ile organizasyonel stmflandtrma list iiste

Program smtflandtrmasmda devletin temel fonksiyonlan

edilmi~tir.

konusu uygulamalar makroekonomik sonu9lar yaratmakta vc en oncmlisi biitvc
a9tgmm ya da kapsamh bir ifade ile kamu sekt6tii bor9lanma gcreginin dogru
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bilgi toplama, raporlama, denctim vc g6zdcn

ge<;:irme slire<;:lerini gerektirdigi Imide, mevcut uygulamada bu yondc bir

gcli~mc

ihtiya<;: duyar. Aynca bu bilgilerin siirekli izlenmesi ve degerlendirilmesi

gorlilmemektedir.
5. Muhasebe sisteminin

yeniden

diizenlenmesi

ve

maliyct

muhascbesi

temellcrine dayandmlmas1 gcrckmektedir.
6. Hizmet

programlannm

olu~tumlmasi,

dcgi~tirihnesi

vc

gcrekiyorsa

yenilcrinin iiretilebilmesi gibi biit<;:enin etkinligini vc giincclligini saglayan bir
dinamik

VII-PROGRAM BfJT<;:E SiSTEMiNiN UYGULANAMAMA
NEDENLERi VEYA UYGULAMADA YARA TTIGI GU<;:LUKLER

·a-) Kamu Yiinetiminden Gelen Gii~liikler
Program biit<;:e sistemi kamu ydnetiminde koklii bir reform yapilmasmi
ba~anh

olabilmcsi, kamu

kurulu~lannm

program yap1s1 ile organizasyon yap1s1 arasmdaki uyumun saglanmasma baghd1r.
Etkin bir idari refonna ihtiya<;: duyulmaktadir. idari rcfonnun amacL dcvlet
te~kilatnu

mevcut kaynaklarla daha fuzla hizmet iirctecek hale gctirmektir. Bunun

i<;:in kamu ydnetiminin fonksiyonlanmn yeniden tammlanmas1 vc fonksiyonlann
kurulu~lar

Mali y onetim Projesi ve gcrcksc Say2000i projesi bu amaca yonclik <;:ah~malann
oziinli

tqkil

ctmektedir.

Ancak,

Say2000i

projesi

tahakkuk dairelerini

yapacag1 dii~iiniilmcktcdir.
Dolayisiyla otomasyon <;:ah~malannda mutlaka
tahakkuk daireleri de kapsam i<;:ine almmahd1r. (:iinkii 6zellikle y1h biit<;:clerin
uygulanmasmda tahakkuk daireleri 6nemli bir fonksiyonu ycrine getirmektcdir.
c) Muhasebe Sistemimizden Kaynitklanan Gii~liikler
Program biit<;:enin uygulanabilmesi i<;:in muhasebc birligi gereklidir. Mevcut

A-TEKNiK NEDENLER

Program biit<;:enin

gerekmektedir.
Bakanhgnmzda bu yonde <;:ah~malar siirdiiriilmckte olup, gerek Kamu

kapsamamaktad1r. Bunun da otomasyondan beklencn fayday1 azaltiCI yondc ctki

i~leyi~ kumlamanu~tir.

gercktinncktedir.

b) Program Analizlerine Uygun Bilginin Toplanmas1 ve
.
.
. .
Degerlendirilmesine ili~kin Gii~liikler
Program biit<;:c aynnt1h bilgiye ve program anahzlennc uygun bilgilcre

muhasebe sisteminin gene! biit<;:eli idareler ile katma biit<;:eli kumlu~lan kapsamas1,
bunlann ct 1 ~ 111 da kalan kummlann kendi ozel muhasebc sistemlerini olu~turmas1
sonucunu dogunnu~tur. Program biit<;:eye uygun muhasebe sisteminin, iiretilen mal
ve hizn1et miktan ve maliyetler hakkmda bilgi vermesi zorunludur. Devlet
muhasebesinin, devletin mal varhgnu da gdsterecek ~ekildc diizenlenmesi
gcrekmektedir. Maliyct-fayda analizine uygun yani kar~1hkh <;:ah~acak hesaplar
aracihgiyla mali yet muhasebesi tutulmahd1r.
Muhasebe sistemimizden kavnaklanan gii<;:liikler ~u ~ckilde siralanabilir:

arasmda yeniden dagitilmasi gerekmektedir.
hizmct ama<;:lannm ·tck

1-Mevcut muhasebe sistemi tamamen biit<;:eye endekslenmi~ olup, muhasebeden

tek belirlenerek, yeniden dagi!Imnu saglamak, gerckirsc baz1 kurumlann baz1

sadece biit<;:e uygulama sonu<;:lan izlenebilmekte, devletin ger<;:ek faaliyetlerinin

birimlerini kaldmnak uzun bir .<;:ah~may1 gerektirccektir. Daha sonra siyasi

sonucu hakkmda bir fikir edinilememektedir.

Ancak iilkemizdcki mcvcut kurum vc

kurulu~larm

nedenler arasmda da sayacagmuz gibi bu dunnnun siyasi <;:evrelercc kabul edilmcsi

2-Muhasebe sisteminin yetersizliginden dolayi, raporlama tekiiiginden yeteripce

yararlamlamanu~, mevcut bir <;:ok raper muhasebe d1~1i1daki kay1t ydntemleri ve

zor goriinmektedir.

veri tabanlan ile iiretilmi~tir.
3-Devlet muhasebesi sisteminde hesaplar sistemli bir kodlamaya sahip olmayip.
snuflandmlmamaktad1r. Bu· nedcnle mevcut sistemden anlmnh raporlar liretmek
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zor olup, tiim kullamcilarm anlayabilecegi ve yorumlayabilccegi mali raporlar, c
bilgiler sunulamamaktad1r.
4-Kodlama sistemi ve tam otomasyona ge<;:ihnemi~ ohnasmdan dolay1 mevcut
muhasebe sistemi detayh bilgi liretmeye elveri~li degildir.

B- SiYASi NEDENLER
Bilindigi iizerc devletin tarihi. siyasi, toplumsal ve geleneksel

geli~imlcrinc

gore, siyasi fakt6rlcr biit<;:e vc kamu yonetiminde etkili olmaktad1r.
PPB sistemi olaylara objektif bakilmasuu saglamakla birliktc bu sistemde de

d.l Denetim Sistemimizden Kaynaklanan Gii~liikler

politik baskilar ~on bulmaz. Bu nedenle once parlamenterlerin bu sistcm hakkmda

Odenekler hizmetin ama<;:larma gore degil. cmek ve malzcme almmasma

aydmlatilmasi gerekmektedir.

yonehnektedir. Verilen odeneklerle hangi hizmetin ba~an ilc icra edildigi vc

1973 mali v1hnda program biit<;:enin hayata ge<;:irilememesinin en oncmli

denetimi yapilamamaktadir. <;:iinkii denetim etkinlik denetimi dcgil kanuni

ncdenlerinden biri hiiklimet<;:e benimsenmeden ve iilkedeki siyasi istikrarsizhk

dcnetimdir.

doneminde tam bir haz1rhk olmaks1zm uygulamamn ba~latilmasidir. Uygulamada.

Asil sonm, etkinlik denctiminin ger<;:eklqtirilmesinin zorlugudur. Say1~tay

siyasi kararhhgm ycterince gii<;:lii olmamasi, yapiimasi gerckli olan ve 1973 Biit<;:c

TBMM adma kanuni denetimi yapmaktad1r. Sadcce bir tak1m harcamalann

Haz1rlama Rehberinde ongoliilen mekanizmalann kurulamamas1 klasik blit<;:e

kurallara uygun olup olmadigi denetlenmektedir.

sistemi uygulamasmm devam etmesine neden

olnm~tur.

Geleneksel denetimde denetim gorevi mali belgelerin ve mali bilgilcrin

Aynca bilindigi gibi Tiirkiye'de <;:ogu kez siyasi nedenlerle kurumlar vc

dogmlanmas1 ile suurhd1r. Yap1lan denetim mali disipline ait bir raporla

organizasyonlar kuruldugundan hizmetin ama<;:lan, yaran, ctkinligi dcnildigindc

soi1u<;:lanmaktadir.

baz1 <;:Ikar <;:cvrclerinin bundan etkilenmesi miimklindiir. Bunu ger<;:ckle~tirmck <;:ok

Perfonnans denetiminde ise verimlilik, etkinlik, tutumluluk ilc ilgili
standartlar tespit edilmekte ve tespit s1rasmda denetimi yapilacak kurum
yoneticilerinin de fikri almmaktad1r. Perfonnans dcnetiminde standartlar gene!

biiyiik bir <;:abay1, benimsemeyi, sahip <;:Ikmayi gerektinnektedir. 1973 yiimda da
baz1 <;:evreler belirtilen sebeplerle program blit<;:eye kar~I <;:Iknu~lardir.
Program

biit<;:e

sisteminde

biit<;:c

haz1rhgi

<;:ok

uzun

bir

siireyi

kabul gormli~ idarecilik prensiplerine dayah olabilmektcdir. Aynca bunlar bilim

gerektirmcktcdir. Bilgilcrin toplanmasi, raporlanmas1 vc maliyet fayda analizlcrinc

ve tcknikteki son geli~melerden. mesick kumlu~lanmn tebliglerinden. cndiistrinin

uygun bilgi sistcminin kurulmas1, yeni orgiitlenme yap1smm

ba~an standartlanndan veya denetlenen kurumun ge<;:mi~ pcrformansmdan

Eiakanhgi vc diger kurumlar arasmdaki koordinasyonun saglanmas1 gerekmcktedir.

<;:Ikarilabilmektedir.

yonetim

kalitesi,

elemanlarnun

yeteneklcri,

kaynaklannm

yeterliligi, uygulamadaki program tipleri ve altematif programlan uygulamay1
kisitlayiCI

yasalar gibi

Maliyc

Herne kadar, biit<;:c ve plan arasmda Yiiksek Planlama Kumlu ve Bakanlar Kurulu

Bu tiir denetim standartlannm belirlenebilmesi i<;:in denetime konu olan her
organizasyonun

olu~turulmasi,

<;:ok

<;:e~itli konularda ciddi ara~timmlar yapmak

diizcyindc

ba~langi<;:ta

bir uyum saglansa da alt diizeydeki teknik

<;:ah~malarda

koordinasvon vetcri kadar saglanamamaktad1r. Yatmm projclerinin incelcnmcsi
Sirasmda cari harcamalarla
Miidiirliigiinden

ili~ki

bagnns1z

kurulamamaktad1r. Biit<;:c vc Mali Kontrol Gene!

olarak

yatmm

biit<;:eleri

gerekmektedir: Aym zamanda verilen faaliyetlerin ama<;:lara hizmet edccek ~ckilde

hazirlanmaktadir. Aynca Hazinc'nin Maliyc Bakanhgmdan

etkinlik i<;:inde yiiriitiiliip yiiriitiilmediginin ara~tmlmas1 gereklidir.

ili~kilcrinin gcli~imini

engellemcktcdir.
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C-HUKUKiNEDENLER

Enflasyon olgusu bizim gibi geli~mekte olan tiikelcrde program biitvenin

Program btitvc sisteminin ycrle~tirilcbilmesi 19111. biitve ile ilgili yasal

uygulimamama nedenleri arasmda onemli bir fakt6r olarak sayilabilir. (,:iinkii

vervevenin yeniden gozden gevirilmesi, devlet muhasebe sisteminin. devlet ihalc

gelccege yonelik saghkh tahminler yapabilmek zordur. Sosyal vc ckonomik yap1.

sisteminin ve denetimle ilgili mevzuatm, Say1~tay Kanununun bu sistcme gore

planlamaya, programlamaya uygun degildir.

degi~tirilmesi dli~iiniilebilir. Ornegin Y eni Zelanda 'da 1989 yiimda '·Kamu

Aynca, bilginin elde edilmesi, ar~ivlenmcsi, payla~Ilmasi konusunda

Finansman Kanunu" ile kamu kesimi ivin tamamen degi~ik bir finansal yonctim vc

s!lont!lanmiz bulunmaktad1r. Omegin: biitve gorii~meleri csnasmda kurumdan

mali sonunluluk sistemine ge9ilmi~tir. Sistemi ~ckillcndiren vc bu kanunun

ahnacak bilgilcrlc program biit9c esasma gore analiz yap!lmak ama9lanmaktad1r.

getirdigi tcmcl dcgi~iklikler ~unlarchr:

Fakat kurumlar klasik

-

Performans ve onu olu~turan unsurlann net bir ~ekilde tanunlamasi

yanh~

anlayi~Ia

bilgilcri eksik vermckte, saklamakta, bazcn de

vermcktedir. Kamu yonetiminc glivcn esasmm getirilmesi gcrckmektcdir.

yapilmi~!Ir.

-

Perfonnans sozleomelerinin
llazirlaJllllllS!, Ivengi
. . -. vc uygu lanmas1 1'I c 1'I gil..I
,
diizcnlemeler yapilnu~!Ir.

Vlll-KAMU MALi YONETiMiNDE MEV CUT KURUMSAL YAPI
VESORUNLAR
Olkemizde kamu harcamalan 90k sa)·Ida ve farkh yap1daki biit9clcr ilc fon

Daha once program ve bu programlann altmda yer alan simflandmim 1 ~

vc doncr scrmayc i~letmeleri arasmda dagilmi~tir. Kamu harcamalarnun yonctimi:

girdilere dayanan bir kaynak aynnu sistemi varken ~imdi nihai mal ve hizmctlcr

gene! biit9e, katma biit9e, ozel biityc, ozerk biitvc, tonlar ve doner sermaye

\'Ikti sistemi ile tahsisat sistemine ge9ilmi~tir.

i~lctmcleri

-

-

Bu kanun ile boliimlerin mali yonetim ve kontrolii kurumlann kcndisinc

verilmi~tir.

-

aracihgiyla yapilmaktadir. Aynca, kamu kununlan nezdinde kurulu

baz1 vak1f, dernck veya sand1klara da vergi bagi~Ikhgi tanmarak, gene! biit9eden
pay verilerek veya Dcvletin vcrdigi hizmetlcr kar~1hgmda vatanda~lardan bu ·tip

Oretilecek mal ve hizmetleri tanunlamakta kullamlan \'Ikt!lar ilgili y!l ivindc

haz1rlanan taluninlerde ve birimin y!lhk raponmda gosterilmektedir.

orgiitlenmelcr i9in aynca odemc talep edilcrek, kamu adma kaynaklar clde
cdilmcktc, harcamalar yap!lmakta ve biit9e birligi ilkesinden uzakla~IImaktadir.
Yinc kamu gelir ve giderlerinin bu denli birbirinden farkh ve birbirindcn ayn

D-SOSYO-EKONOMiK YAPIDAN KA YNAKLANAN NEDENLER

kurumlarda toplamnas1 ile harcanmasL 90k say1da kamu tiizel

Bilindigi iizere iilkemizde vergilerin ve diger gelir kaynaklarmm harcamalan

olu~turulmasi

izleyecek ~ekilde artmlmasmda Sikml! vekilmektcdir. Bu nedcnle kaynaklann ctkin
kullamm1 vok onemlidir. Digcr yandan cnflasyon 1974 y1h petrol krizinden sonra

hareama

disiplinini

bozmakta,

Tiirkiyc'de kamu mali yonetiminin kununsal yap1smdaki
gcli~im itibariyle incelendigindc, geli~en

programlar her nc kadar planlara uygun olarak haz1rlamrsa da, giiniin dcgi~cn

kavrayacak rejimlerin geli~tirilemedigi goriilmcktedir.

yatmm projelerinin y!llarca tamamlanamadigi goriilmektedir.

460

inamrhhgm1

vc

giivenirliligini azaltmaktad1r.

iilkcmiz ekonomisinin temel sonmlanndan birisi haline gelmi~tir. Bu nedcnlc

ko~ullan ve yiiksek cnflasyon nedcni ile planlann hedeflcrdcn sapt1g 1 vc ozelliklc

devlctin

ki~iliginin

gcli~meler

tarihsel

teknoloji ve dcgi~en devlct anlayi~Im

Otc yandan, kamu hizmetlerinin tek tek sunrlan iyi belirlenemcdigi gibi,
herhangi bir kamu hizmeti vcya gorcvinin bir den fazla kurum arasmda

461

PANEL. XV. TOrkiw 1-laliv.: Sempozvumu. 15-17 !vlavu; 200(). Anta[va

PANEL. XV. Ti.lrkive

payla~tmldigi ve bunun sonucu olarak da kamu hizmet ve g6rcvlerinin luzh vc en

az maliyetle y(irlitiilemedigi g6riilmektedir.

mevzuatm, merkeziyetvi bir yap1ya dayanmas1,

etkinliktcn vok uygunluk

degerlendirmesini one 91kannasi ve kall kurallar ivennesi, sistemin esnekligini
engelledigi gibi, denetim ve mevzuat d1~ma kavi~m bir gerekvesi olarak
kullamhnasm1 saglamaktad1r.

ta~ra te~kilatlan

ile sivil toplum 6rgiitlcri de katilmah vc ilgili kurumlar

haricinde karar alma siirecinc katilanlar kurumlann 6rglit yapdan vc pcrsoncl
~ekildc

saydan yerinde dcgerlcndirmc yapdmasma imkan verecck

ycnidcn

dlizenlenmelidir.
• Hizmctlcrin

yerme

getirilmcsi

ta~ra

slirecindc

tqkilatlannm

rolii

artmlmahd1r.
o

IX-KURUMSAL ANLAMDA YENiDEN YAPILANMA
0
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• Yapilacak hizmetlcrin belirlenmesy1c y6nclik slirccc mcrkczi idarcnin yam
Sira

Aynca, kamu kumlu~larnun harcama esas ve usullcrini dlizcnlcycn

~!alive

Mali y6netim koordinasyonundan ve takibinden sorumlu

kurulu~lann

digcr

Yenid en yapiianma diizenlenirken:

kummlann karar alma ve uygulama slircci iizerindeki g6rev vc yetkileri yeniden

Maddi ve be~eri kaynaklann ve bunlann kullammmm, merkczi vc ycrcl

belirlenmelidir.

kamu mali y6netim birimlcri arasmdaki hizmet vc kaynak payla~nmnm etkin bir
planlama anlayi~Iyla yeniden tasarlanmasL

i~birligini harekete gevirecek mekanizmalarm olu~tumlmasL

•

• Mali y6netimle ilgili g6revleri ylirlitecek g6revlilcrin scviminin saglam
6lviitlere baglanmas1,

• Kamu harcamalannm etkinlik ve performans avismdan degerlcndirilmesini
ve denetlenmesini y(iriitecek denetim mekanizmasmm olu~turulmas 1 ,
vc

dogru

bilgi

mckanizmas1

Ba~bakanhk

degerlendirme yapmasnu saglayacak mekanizmalann vah~tmlmas1,
• Kamu harcamalarnun miimkiin mcrtcbe yasama orgam kararlanna dayah
olmasm1 saglayacak hukuki statiive
- davandmlmas1
,
• Yetki ve g6revlcr ile bunlan iistlenecck kurumlann, hizmetlerin h1zh vc
uygun bedelle temin edilmesini saglayacak ~ekilde organize cdilmesi,
ilkeleri gozetilmelidir.

yapmalanm saglamak iizerc bir

Kurumsal yapdann ekonomik, toplumsal, y6netsel ve siyasal yapdardaki

d6nii~lime ko~ut

olarak slirckli bir yenilenmcyc a91k tutulmas1 mutlak gcreklidir.

Kamu maliyesi sisteminde ycni vc koklli politika
aray1~111

dcgi~iklikleri,

ycni hcdcf vc

tcmcl harcket noktas1 olan planlama isc

~unlan

ivermclidir:
• Planlama merkezdc
a~ag1dan

olu~tumlarak

yukan-yukandan

a~ag1

yukardan

kadcmcli

a~ag1ya

bir

dayatdmamah katihmcL

kar~Ihkh

ctkilc~im

ivindc

gervck lc~tirilmclidir.
•

Uygulama

vc

denetim

slirevlcri.

idari

yapdanmayla

uyum

ivindc

vali~mahdir.

siyasi yap1 tarafmdan planla

ili~kileri

ili~kisi

giiylcndiren k1sa vc orta vadcli politikalar

kurularak ayiklanmahdir.

ise ~unlard1r;
-162

gene! ilkclcrin bclirlcnmcsi

kurumunu ylirlitmenin iist diizcy koordinasyon birimi olmaktan

• Biitveyle plan arasmdaki

Bu ilkeler vervevesinde geli~tirilen temel fonksiyonel ve kurumsal 6nerilcr

biityclcrinin

olu~turulmahd1r.

stratc:jilcri ivermelidir. Bu
cdincrck

i~birligi

kurulu~lann

91kararak dagm1k bir yiiriitme birimi hal inc gctircn yap1 tcrk cdilmclidir.
•

• Devletin yaptigi harcamalar kar~1hgi maksimum fayday1 elde cdebilmesi,

olu~turulmas1,

slirevlerindc birbirleriylc daha s1k1
c~glidiim

• Kabul gormii~ blitve ilkelerinin uygulanmasmm engcllcnmemesi,

harcamalar hakkmda kolay

Mali y6nctimin koordinasyonundan sorumlu

hazirlanmasi, yatmm planlannm

• Mali y6netimle ilgili e~glidlimli saglayacak kunnnlar arasmda sil<I bir

• Kamuoyunun

•

-163
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Planlarda ve biit<;clcrdc gerekli olan kaynak vc bu kaynak yap1s1mn nc

~ckildc olu~acag1

siyasi tcrcihler tarafmdan ortaya konulmah vc buna miimkiin

oldugunca uyulmahd1r.
•

yonctim ile ycrcl yonctim birimlcri arasmdaki gorcv-yctki-sorumluluk vc kaynak

•

•

Be~

ylihk kalkmma plan ian. hcdeflcri bclirlcycn ama uyulmayan niyct

mcktuplan olmaktan <;1kanlarak ''plan-program-biit<;clcmc ., siircci i<;crisindc daha
gcr<;ck<;i

Mcrkczi Y6nctimin kcndi i<;indcki birimlcri arasmda oldugu kadar. mcrkczi

payla~nm, <;akl~ma

P:\NEL. XY. Tilrkiw l\laliw S<!mpozvumu. 15-17!\l;ms 2000. :\ntalva

i~leycn

bir yap1ya sokulmah ve bu siircci biitiin

bir mekanizma kurulmahd1r.
plan lama vc biit<;clcmc arasmdaki

a~amalannda

Bu anlamda odak noktas1 politika
ili~kinin

dcnctlcYcn
olu~turma,

kurulmas1 olmahd1r.

vc <;at1~ma ohnakslZin, a<;1k olarak bclirlcnmclidir.

Karar vcrmc, uygulama vc dcnctim siirc<;lcri ilc hukuh idari vc mali yap1

arasmdaki uyumu saglamak, ana ilkclcrdcn biri olmahd1r.

YARARLANILAN KA YNAKLAR
Co~kun, Giilay. ''Biit<;c Refonnu Ncdcnlcri vc Program Biit<;c Sistcmi" Ankara.
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kamu kaynaklannm kullannm isc dcvlctin yonctim sorunudur.

Kar~da$11an

sorunlar vc
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1998, Sayc 60 .

• Olkcmizdc siyasi partilcrin fclscfclcrinc, ckonomik vc sosyal politikalanna
uygun hcdcflcrin bclirlcnmcsi vc bu hcdcflcrc uygun politikalann ara<;lan
olmahd1r.

Falay, Nihat. '·Program Biit<;c Vc S1f1r-Esash Biit<;c Sistcmlcri" Filiz Kitabcvi.
istanbul, I 995.
Kamu Mali Yonctiminin Yenidcn Yap1landmlmasJ vc Mali Saydamhk Ozcl ihtisas

• Giinii kurtarma
planlanacagJ

anlayJ~111dan SI~Tiilp.

dii~iiniilmeli

hizmctlcrin nasli ctkin yiiriitiilcccgi vc

vc kaynaklann ctkin kullanlimas1 fikrinin ycrlqtirilmcsi

gcrckmcktcdir.

Komisyonu (On Rapor), 8. 5 Y!lhk Kalkmma Plam Haz1rhk <;:ah$malan.
Mart 2000.
Karabacak, Serkan. '·Kamu Mali Yonctimin Yenid en YapiiandmlmasJ" "isvc<;

• Kamu y6nctiminin fonksiyonlanmn
birimlcri vc

Egeli, Dr.Halis. 'Turk program Biit<;e Sistemindc

kurulu~lar

:ycnidcn tanunlannws1 vc y6nctim

arasmda ycnidcn dagJtlimasJ gcrckmcktcdir.

• Pcrformans dcnctiminin yapliabilmcsi i<;in Maliyc BakanhgL Hazinc. OPT.

Orncgi" OPT, Tcmmuz 1979.
Ozyildiz, R.Hakan. ''Kamu Harcama Politikalannm Dcnctlcnmcsi vc Pcrformansa
Dayah Biit<;e", Hazinc Dcrgisi, Ocak 2000-SayJ: 13.

DPB, TODAiE, TSE, MPM, DiE vc akadcmik <;cvrclcr tarafmdan ortak kritcrlcr
bel irlcnmclidir.
• idari

Ydmaz, H.Hakan. '·Kamu Mali Yonctimin Ycnidcn Yapllandmlmas1 Ycni

rcformla

birlikte

pcrsoncl

rcformunun

da

gcr<;cklc~tirilmcsi

Zclanda Ornegi" OPT, Haziran 1999.

gcrckmcktcdir.
•Bilgisayar agmm tiim kamu kurumlannda yaygmla~tmlmasJ gcrckmcktcdir.
• Mcvzuatta program biH<;c uygulamasm1 cngcllcyccck diizcnlcmclcr varsa
diizcltilmcsi ya da

kolayla~tmcJ

• Mcrkcz vc mcrkcz

d1~1

ycni diizcnlcmclcrin yap1lmasJ gcrckmcktcclir.

kurumlar orgiitlcnmcsinin ycnidcn gozdcn gc<;irilmcsi

gerckmcktcdir.
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Avrupa Birligine gmne vabalan da ozellikle 2000 ydmm

Durmn$ OZTEK (Panel Konu$mas1)
ba~larken

Hocam le$ekkiir ederim. Sozlerime

Maliyecilerini, btirokratlarumzi, k1saca tOm
Ba~kan

istiyorum. Simdi Saym

tOm Univcrsitclerimizin sc9kin

meslekda~lannu

sayg1yla selamlamak

ben maalesef ilk iki glinkli toplantdan baz1

I

glindemimizi yogun bir bi9imde mqgul etmeye ve bizi bu yonde
zorlamaya

onu ozetlcyerek sozlerimc ba~lamak istiyorum. Oncelikle nedcn bu performans.
~effafl1k

kavramlan glindeme geldi, ikincisi ozellikle bizim btitvemizdc yap1smda

ya~anan,

ba~layarak

Osmanhdan

nclcr

ya~ad1k,

ozclliklc

program

blitve

uygulamasmda ne tlir hatalar yapt1k, eksiklerimiz nelcrdi, sonra bu noktadan
itibaren neler yap1yomz. sikmtdarumz hangi noktada, ben onlan arz ctmck

Simdi bu toplantdarda samyorum

konu~mac!lar

s1k9a bu ihtiyacm ncdcn
~cydcn

glindeme geldigini dile getirdilcr. Ben de kendime bir not 91kardun. Her
konu~mac!larm

blitlinlqme ve

soyledigi

benze~me,

blitvc tekniklerinin

~eyini

klireselle~mc.

gibi

uluslararasJ

ckonomik

yani ozellikle ben bizim avumzdan btitve kavramlannm.
bu kavram iverisinde degerlendiriyorum.

benze~me.

yani

ekonomik dtinyanm btitlinlqmesinin bir neticesi olarak biz bir benzqmeyc dogru
ister istcmcz gidiyoruz. Bir
aravlanndaki

geli~me,

b~l<a gcli~me,

ozellikle

habcrle~mc

vc bilgiyc

cri~im

bu aravlan kullanan insanlann ortaya vikmas1. daha dogrusu

toplumun bilgiyi kullanmadaki
yone dogru zorlamaya

ba~lad1.

vcrcnlerin, bu uluslararasJ

geli~mcsi

Bir

bizi bu tOr

ba~ka

kumlu~Iar

onemli

~cyler dli~linmcye.

gcli~mc,

bizi bu

s1k9a soz cdildi, borv

olabilir, uluslar olabilir. borv verirken sizden

hesap sormak kayg1s1 ivindedir. Bu hesap sormanm bir neticesi olarak. ozcllikle
IMF, Dlinya Bankas1

ba~ta

olmak lizerc. bizdcn, bu paray1 vcrccegiz ama veya

kolayhg1 saglayacagiz.ama, her
gormek istiyorum

~eyden

once sizin hesab1mzJ

~cklinde kar~umza geldi.

~u

~u

aynnt1ya kadar

DolayiSiyla bu yondcki harekcte bu

~cy

de etkili oldu. Ozelliklc Dlinya Bankasmm maddi dcstegi. daha dogrusu borv
venne

~eklinde

destegi de sozkonusu oldu. Tabi bu yondeki

vah~malara,

bizi bu

yone iten hususlardan birisi de ozellikle Avmpa Birligi, Avrupa ilc birlqmc,
466

dli~iinmcyc

Yani biz buraya gireceksek bu standartlara uymak zorunday1z

Simdi k1saca bunu ozetledikten sonra bence daha saghkl" daha gcrvck9i bir
tespit, bir yol bulmak aviSindan bizim blitvc tarihimizdc nelcr

ya~ad1k,

g6nnekte bliyiik yarar var. Ben k1saca bunu 6zetleyecegim. Osmanhnm
harekctinden

ba~layarak

onlan

BatdJ!a~ma

biz blitveler hazirliyoruz. Bu 70'Ii ydlarm

ba~ma

gelinceye kadar -sizler bcnden daha iyi biliyorsunuz, tarihini incelediginizdc
gormli~stinlizdiir-

hemen hemen idari yapdanmanm idari tarzuu csas alan ihtiyaca

yonelik bir btitveleme sistemi.
adlandmyoruz. $imdi bu

istiyonun.

once

ba~lad1.

itibarcn

kavuuhnaz olarak.

nedenlerle izleycmedim. Ancak haz1rlanan paperlardan yaptigun incelemclere gore
bir degerlendinne yapmak istiyorum. Simdi ben burada nelere deginecegim. k1saca

ba~mdan

geli~melerin

etkisiyle,

anlay1~

girmi~iz.

~eyleri

btitveleme

diyc

giden

akademisyenlerimizin.

tilkeye getirme vabalanyla bir program btitvc

olmu~,

~ikayct

ettigimiz konulann1

yani hedeflerde belirsizlik sozkonusu

girdileri dikkate ahyoruz, lirlinti, y!kt!lan dikkate ahmyomz. k1sa vadeli

baklyoruz olaya
blityeye

yurtd1~ma

Burada da klasik biitvenin

biliyorsunuz, hareket noktalan da o
demi~iz,

k1saca klasik

I 973 y!lmda ozellikle ABO' deki bu yondcki

bizim

maliyecilerimizin gordlikleri
9abasma

Biz bunu

ginni~iz.

ivindeki insam

demi~iz,

Program blityeyi ne

degi~tirmemi~iz,

yapm1~1z,

boyle bir noktada

deginecegim, program blitve konusundaki
nelerdi. Ben

~imdi

demi~iz

ve program

avikvasJ elbiseyi

degi~tirmi~iz.

maliyetleri hesaplayanuyoruz

kronolojik olarak gitmeye

ka!mJ~Jz.

yanh~larnmz

vah~1yonun.

Ben tabi daha soma
nelcrdi, cksiklerimiz

8()"lerdcn sonra btitvcnin

yap1smda bir takun degi~iklikler gozlemlenmeye ba~lanm1~. Ozcllikle 12 Eyltildc.
samyonnn burada
konusu

tartJ~Ilnu~,

tartJ~Ihm~.

kaydedilen odenekler konusu, otomatik odcneklcr

burada vok olumlu bir adun

at!lmJ~,

blitvenin %50'Icrinc kadar

Parlamentonun dogmdan venncdigi, dolayh olarak verdigi vetkivi kullanarak
biitvecilik anlay1~mdan vazgevilmi~. Kaydedilen odenekler bir hayli kls!lmJ~. Yani
%50'lerden %10'lar noktasma kadar

gerilemi~,

degerlendinnem oyle.
467
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aray1~mdan

kaynak i<; kaynak

biitc;emizin onemli bir biiliimiiniin biit<;e d1~mda dondiigiinii, dolayis;yla yonctimin

dolay1 <;ok biiyiik c;aph. biiyiik paralar dondiircn fonlann ortaya <;Iktigmi

biit<;csine

goriiyoruz. Bu tabi biit<;c a<;Ismdan. biit<;cnin ilkelcri a<;Ismdan, bu kaynag1

goremeyeceginizi a<;Ik<;a Biit<;e Gene! Miidiirii olarak soY!emck istiyorum. Yani

kullanan, yapt1g1 yatmmlar a<;ISlndan anlamli
bir

biit<;cci

a<;Ismdan,

bizim

~eylcr

bakmunuzdan

olabilir ama salt mali a<;Idan.
olumlu

bir

geli~me

diYe

sistemin

bakt1gnuzda

d1~ma itilmi~tir.

bir

c;ok

Burada ozclliklc

net

bi<;imdc,

ba~langi<;ta

nasi!

yonetildigini

bizim Maliyc Bakanhg,··nin

bu konuda ~eyi olmu~ ama, son yiilarda bizim di~muza <;Ikmi~. tasarruf genclgcleri.

dcgcrlendiremiyonnn. Ama gerc;ckten iyi i~lcr de yap1lnu~, onu da bir tarafa

tasamtf anlayi~L

koymam1z gerckir. Sonra yinc bu y11larda ozellikle doner sermaycler var. Ancak

tasarrufsuzluga iten, baz1

90'h yillardan itibaren doner sermayclerin biit<;eleri, iiniversitclerimizdc goriiyoruz

de burada ozcllikle biit<;enin

bu

tasarruf anlayi~I

benim

~cylerin olu~umuna

neden alan c;ok onemli bir beige. Bir

d1~111da

bir sistemin

ki~iscl

gorii~iim

olu~masmda

tamamcn

giivcn unsuru. yani

degi~im

biz Maliyc Bakanligi olarak kurumlara giivcnmiyoruz, kurumlar da bize

gostcnni~. Yine 1980'li yillarda -Saym Eski~ehir Bclcdiyc Ba~kannmz, Hocam1z

giivcnmiyor. Oniimiize getirdigi rakamlar, -siz samyorum hocalanmm bir k1smt

iyi bilirler- mahalli idarelere gene! biit<;edcn veri len pay onemli ol<;iidc artmi~. Yani

idarecilik de yaptiiar- nasii olsa Maliye bunu kesecek.

mcrkezi biit<;enin onemli bir kismmi almi~Iz, ~eye vermi~iz. Bu da biit<;.c"nin

~i~irerek

doner sennayeleri, katma biit<;edcn daha biiyiik bir hal

a<;Iklannda onemli bir yer tutan bir

~ey.

ahm~,

~ey

yap1sal

Yani bir taraftan yeni vcrgilcr

konmu~

ama

oncmli bir boliimiinii, %l4'lere kadar varan bir biiliimiinii oraya

aktarm1~1z.

Bu da

geli~me.

ba~lannda

fonlan

biit<;e a<;ISlndan onemli bir
biitc;eye

alnu~Iz,

odenek olarak

90'lardan itibaren, 90'lann

almi~Iz,

ancak harcama esaslanm

bu onemli bir adm1. Gelirlerinin bir kismmi gene! biit<;cye
bunlann da bu kontrol altum alma,
kaynag1 alma vak1flan

dogurmu~.

i~in

degi~tirmemi~iz,

aktanm~Iz.

Daha sonra

temclini, esasm1 irdelemeden c;ekip bu

Simdi giindemimizde vakiflar bulunuyor. Simdi

~ey

doniiyor. bir taknn

giiven unsuru, yeni tasarruf
gcr<;cktcn bu
i~in

i~in

anlayi~I

anlayi~mi

Bu gozlemlerimden sonra
ba~layarak

~eyler

~cy

var ki gerc;cktcn nasii

yapiiabilir.

-hocalanm burada ifade cttilcr-

sahibi Maliye Bakanligi veya

sahibi yoneticidir

Biz aym

biz de nasil olsa

geldiler diye, maalcsef oyle. Dolayisiyla burada biit<;enin d1~mda c;ok

onemli bir

bu

~i~irelim:

Sayi~tay

dcgil, bu

i~in

cgitilmi~

sahibi biziz,

nasii gctireccgiz, problemimiz orada.

~imdi

biz program biit<;c konusunda 1973 ·den

bir ~eye geldik. Oguz Hocamm dedigi gibi ad1 var. kendi yok. dogrudur

ba~ans1zhgm ya~anmasm1

Biit<;c Gene! Miidiirliigii olarak istcmiyoruz.

ozelliklc ben burada, daha once dcginildi, kaydedilen iidenekler. otomatik

Belki bu konuda biraz miitereddidiz. Ancak bu

odcnckler a<;Ismdan, 98'den itibaren bunlann biit<;enin samimiyctini bozdugu

inamyoruz. Bu program biit<;eyi irdeledigimizde neler bu

anlay 1 ~ 1 yla

yiiriimesine engel oldu. Her ~cyden once personel konusu. Pcrsonel nitclikli vc

indirmeye

Maliye Bakanhg1 olarak olabildigince kisitlamaya, asgari diizcye
c;ah~tik

ve bunda da eger biit<;enin, Parlamentonun verdigi odeneklc

harcamalan k1yas!arsamz son ii<; yiida oncmli bir noktaya gelindigini goriirsiiniiz.
Her

~eyden

once bu konuda politikaciyi ikna etmenin, biit<;eyi Parlamento · da,

kamuoyunda saVlmarak politikaciyi ikna etmenin zorlugunu ifadc etmek istiyorum.
Simdi efendim ben bu noktada program biit<;c ile ilgili degerlendirmelere
gec;meden once bu konuda

~u

soylediklerimden neler <;Ikarabiliriz. Ben k1saca

~tmu

soyleyeyim: Biz, -Bedii Feyzioglu Hocanun bir soziinii ammsattiiar, biitc;eni glister.
ben sizin nasii yonettiginizi soyleyeyim gibi bir
468

~eydi-

bu a<;Idan aldigmuzda bizim

yeterli say1da, (ist d(izeyde bir uzmanlar grubu
degerli insanlar, biit<;e uzmanlan grubu

i~in

yapiimasi gerektigine
i~i

olu~turulmu~.

olu~turulmu~.

tikadL neler bu

i~in

Gerc;cktcn yetcnckli.

Ancak daha

a~ag1

seviyede

tahakkuk memuru, yonetici. muhasebe memum bazmda nitelikli elemana sahip
olmanu~Iz.

Muhasebeylc ilgili olarak I 050 Say1h Kanuna

dokunmam1~1z.

Devlct

Muhasebe Yonetmeligindc bu i~in esasma yonelik degi~imleri yapmam1~1z.
Bunlardan daha onemlisi idari yap1lanma. idari yap1lanmada siz. bugiin Biit<;c
Kanunun arkasmdaki kurumlar listesine bakm veya biit<;eden transfer

~eklinde

yard1m alan kummlann listesine bakm, bu kummlardan ben size I 0 tancsini
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itibariyle. Siz bu yaptlanmay•

oturan insanlan ortadan kaldmnadan

yapamazsmtz. Neden? Ben diyclim Maliye Bakanhgt'nt ttk1r t1k1r

vah~•r

hale getiririm ama, oradaki insan siirekli digerine bak•yor, Bu yatarak para alan
insanlar oldugu siirecc digcr kunnnlan da

yah~ttrmam

ozcllikle idari yap1lanmamn, yani kurumlann

bu

9ah~mada ba~anh

olabilmek i9in ne yapmanuz laznn? Yine biz samyonnn aym

Slkmttlarla kar~t ka~tyay1z. idari yaptlamna konusunda hi9bir ~ey yok. idari
yapllanma konusunu halletmeden, iddia cdiyorum, ger9Ck9i bir

~ey

yapnu~

olamazsnuz. Devletin mali orgiitlenmesini gozden ge9irmcniz laZIIn. ~imdi ger9i

bu vcrvevedc mali

Hazincci arkada~lar bu i~te biraz ahnganhk gosterdiler ama kamu finansmam, yine

Tabi personcl yasalannda.

nakit idaresiyle odenek idaresini ayn ayn ycrlcre koymanuz ger9ek9i dcgiL Benim

te~kilatlanmasl,

dii~iiniiyonm1.

orgiitlcnmc vs. hepsini bu vervevedc

miimkiin degiL Burada tabi

aymuzdan onemli bir 9ah~ma oldu, boyle bir 9ah~ama devam ediyor, ~imdi burada

program biit9e ilc bir takm1 degi~ikliklcr yapt!nu~. ancak siirekli insanlar bu. i~i

gordiigiim Diinya orneklerindc boyle bir

dogal olarak parasal yoniine yekmi~. i~in, o nitelikli insanm gorcv tanum, kadro

konumu 90k onemli bu yapt!anmada. Biz kanunlara bakt1gnmz zaman, Maliyc

standardizasyonu, gorcvde ~iikschne, -90gtinuz Bat• omcklcrindc gormii~siiniizdiir

Bakanhg• 'na bir siirii yetki vcrmi~iz. Ancak Maliyc Bakamnm bizatihi konumu

kesinlikle gorev tammt, goreve almacak
bunlar net bir bi9imde ortaya

ki~inin

konnnt~tur,

tammt,

tc~kilat ~cmasmdaki

veri,

Bunlan yapmadan boyle bir program

biityeyc ge9menin zorlugu ortada. Bunlardan da oncmlisi, program biit9c
konusunda, otomasyon ayagt

gervckle~tirilememi~.

bazmda 90k iddiah bir bi9imde
sonra I OO'ler bazma

vekilmi~,

9tktlnu~,

Bu kadar ayrmtll1 bilgiyi, I 'lor

daha sonra IO'lar bazma

vekilmi~.

daha

tabi bu vasd'ta insanlarla bilgisayar olmadan

ba~ans1zhkta

bir de

~ansstzhk

~imdi

yok Bir de Maliye Bakanhgt 'nm

bir X bakam, Maliye Bakamna

~tmu

yap dedigi zaman, sizin prensipleriniz falan hi9 onemli degil, yaptmyor, bir yere
kadar

direnebiliyor,

Ba~bakan,

koordinasyonu saglayan bir

ki~i,

styast

koordinasyonu

veya

biitiin

mali

Maliye Bakam da mali koordinasyonu saglayan

bir ki~i. Koordinasyonu saglayan ki~inin digerlerinin bir adnn oniinde .....
..... otomasyonuna ge9ildi. ilk tespiti okullann harcamalan. Aynt ogrenci
saytsma sahip iki okuldan birisi 50 milyar, digeri de 500 milyar ayhk harcama

yapmamz miimkiin degil, burada da t1kannu~.
Bu

digcr icract bakanlarla aym noktada.

~ey

.var, program bUt9c konusunda. Tabi Saym

oniimiize geldi. Burada 90k basil bir

~ekilde

yakaladuuz, ondan sonrasm•

yapmak

irdelersiniz. Y eter ki bu noktaya gelinsin. Bu konu da ihalesi yapt!mak iizere, 90k

da ifade etmek istiyorum.

onemli bir noktadaytz. Y eti~mi~ personeL Y eti~mi~ personel konusunda ge9mi~te

ozellikle biityecileri btrakm program biitycyi,

program biit9ede 1973'lii ytl!arda stkmtt vardt. Ancak bugiin ozellikle ya~!tsmdan

klasik biit9eyi yapma konusunda s•kmttya dii~iirmii~tiir, Yani scncnin ba~mda bir

gencine herkes iyi kotii bilgiye eri~mede, haberle~me ara9larnu kullanmada farkh

dcger koyuyorsunuz, daha senenin ortas• gelmeden oradaki degerler alt iist oluyor,

noktada. Bu noktada daha iyi durumdaytz. Tabi bu konuda, ~effafl1k, saydamhk,

Nihat Falay Hocanun kitabmda 90k giizel
istemiyonnn ama, ben burada
Enflasyonun onlenemez

gidilmi~

ya~anan ~ansstzhgt

yiikseli~i,

daha fazla

~ey

Belki program biit9ede sabit rakamlar

performans ol9iimii konusunda yapt!mas• gereken, belki de ilk ba~lanmast gereken

olsaydt bu yonde onemli adnnlar at•labilirdi, Benim bir

yerlerden birisi transfer kalemleri. Transfer kalemleri denince akhnuza ne geliyor?

Dolaytstyla samimi bir biit9e
iizerindcn

anlattlnu~,

yapamamt~tz.

KiT'Ier geliyor, bor9 idaresi geliyor, Bu konuda ilk once herkesin goziine batan

gozlemim de bu enflasyon ohnu~tur,
~imdi

biitiin b11 anlatllanlardan sonra biz hangi noktadaytz, hangi noktada

stkmttlannuz var, onlan arz etmek istiyonnn. 1994'1erden

ba~layarak

kamu mali

cari harcamalardtr, goziimiiziin oniinde oldugu i9in. Ancak esas geride olan
~effafltk

konusu pek tartt~tlnuyor, Bugiin bor9 idaresinin sadece yiiksek faizlerin,

yonetimi diye bir projc giindemc geldi, halen giindemimizde, Diinya Bankast ile

borcun olu~umunun, kamu a9tklanndan, merkezi idarenin bor9lanmasmdan

9ah~malar devam ediyor, Bir ktstm, ozellikle Hacettepe Onivcrsitesinde bizim

kaynaklandtjjl ~eyi var. Bunlan ~effaf bir bi9imde gorebiliyor muyuz? Haytr. Yani
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bankac1hk sektortiniin faizler iizerindeki etkisi, tanma vcrilen siibvansiyonlann

Bakanhg1'nda kadro

etkisi, ttim bunlann ozellikle transfer kalcmlerindcn ba~layarak ~cff:~f hale

ogretmeni

getirihnesi belki ilk yap!lacak i~ler.

ac1lara katlanacaksnuz. Bir de para. Yani siz bu k1sa donemde eger bu ogretmeni

Simdi efendim, bir ba~ka ~ey de, tabi sadcce merkczi idarcyi dii~iinmcmck
laZlln. Ben hocanun goziiniin iyine baklyonnn. Mahalli idarcler konusu belki

d1~an

ba~ka

standardizasyonuna gittiginizdc

Ankara· dan. pck

90k

bir yere gondenneniz gerekiyor. Bu bir acidir, sikmtidir. Bu tiir

gonderemiyorsamz, bir siirc o ay1gnuz olan ycrde standard! tutturmamz i9in

adam almamz gerekir. Hocam tc~ekkiir ederim, burada bitirmck istiyorum.

bizden daha kotii bir noktada. Mahalli idarclcr Reformu tasans1 var giindcmimizdc.

BASKAN: Ben 90k

te~ekkiir

ediyonnn Saym Genet Miidiiriim. Evet, Saym

Baklyorsunuz, bu konuda tamamen kaynak aktarma noktasmdan hareket cdiliyor.

Dunnu~ Oztck sozlerinde hep siyasi miidahalelerden yakmd1 ve sistemi genellikle

Dogrudur, hakhd1r, bir ~cy demiyorum, kaynak yctcrsizligi var. Ancak mahalli

siyasi miidahalelerin zaman zaman aksattignu s6ylediler.

idarelerin biityelemesi ilgili olarak kadro standardizasyonu, bir tak1m hizmctlcrin

demokrasilcrdc, ozellqtinne biitye konUSUnda kendine ozgii -benim soyledigim bir

mahallile~tirilmesi, saghk gibi, egitim gibi, bunlann hi9birisinin oldugunu

soz vard1r-paradoksal bir durum var. Kendi i9erisinde bir yeli~ki var. Bu

gormiivomz.

Bir yerdc,

Yani

daha yok

bir Koy Hizmetlcri

Genet

Miidiirliigii ·niin

i~te

Fakat maalesef

9eli~ki ~u:

bir plan, program ve biityeleme sistemi diyoruz, bir planlama

mahallile~tirilmesi desek, buradaki biiviik bir \'Ogunluk mahallilqtirilsin dcr.

te~kilati

Ancak o konuda bile bir adnn maalesef at!lanuyor. Dolayisiyla saydamhk.

vc bunlar bir plan yap1yorlar, buna gore bir program yapi)·orlar ve bunlar

performans dedigimizde biitiin kamunun, merkezi idarc d1~mda digerlerinin de clc
ahnmas1 laZlln.

biliyorsunuz kamu sektiirii i9in emredici oluyor ve bu da biitye ile

kuruyoruz ve iyerisine uzmanlar oturtuyoruz. Bu

, Giirdiigiiniiz gibi uzmanlann

yapm1~

oldugu bu

i~

i~i

en iyi bilenler diyelim,

somutla~Iyor.

tamamen rasyonel bir bi9imde

Bir ba~ka komi, girdi ve ylkt!larla ilgili standartlann tcspiti. 0 da biiviik

ortaya y1k1yor. Ama Magna Carta'dan beri halkm kendisinin biitve iizerinde bir

olyiide idareye dii~en bir ~ey. Yani siz bir analizi yaparkcn her ~cyden once mcvcut

hakk1 var. Bunu da demokratik siirey iyerisinde parlamenterler vasitasiyla

~eylerle de bir ~eyler yapabilirsiniz, Mal Miidiirliigii orneginde oldugu gibi. Ancak

gcrvckle~tiriyor.

birini yarg!layabilmek iyin, sonnnlulara gidebihnek iyin bir taknn kriterleri

Koylii

koymam1z gerekir. Yani kullandigi girdinin standardL ogrenci ba~ma elcktrik

vergi vermek istiyor. Bunlar da bask1 gmplanyla gerek planm haz1rlanmasmda ve

llikctimi, ogrenci ba~ma su tliketimi gibi, basit bir ornek veriyorum. (:1kt!lan ay 111

de ozellikle de biilyenin komisyonda ve genet kuruldaki miizakerelerinde bu

~ekilde olyecek kriteri koymak yoniinde yah~malann da yap!lmas1 gerekiyor. Tabi

rasyonel bir bi9imde haz1rlanan, bu siirey iyerisinden gelen biilyeyi bozmaya ve

arz ettigim gibi oncelikle ve ozellikle kadro standardizasyonu. Bu konuda Milli

dchneye vah~I)'Dflar. Ama bu, birisi demokrasinin geregi, birisi bilimin gercgi. i~tc

Egitim Bakanhg1 ile bir yah~manuz oldu. Geryekten bu konuda atihm~ onemli bir

ben diyorum ki, bir iilkede bu iki

adnn. S1kmt!larnu ya~Iyoruz, yani her i~in bir maliyeti oluyor. Burada bir gcyi~

vaki~abilirse,

donemi iyin kadro ~i~kinligi sozkonusu olacak, bunlar bu i~in maliycti. SSK · da da

biityeden o nispette siiz edilebilir. Bundan ne kadar uzaktawsak, uzmanlann

a)"'l ~ekilde boyle bir ~eyin 9abas1 iyindeyiz. Tabi ozelliklc politik miidahaleler. bu

haz1rlanu~

i~te oniimiizii tikayan ~eyler. Ben s6zlerimi ozetle · ~u ~ekilde bitirmek istiyonnn.

ve ne kadar biiyiik ay1klar meydana gelirse, biz bundan bu kadar

Reform, bu konuda atiiacak adnnlar idarelerimizi, insanlanmizi ya s1kmt 1ya

Yani komi esasmda burada. Bunun i9in de pek tabi olarak ilk once halknmzm ve

ye~me

Nedir bunlara da en biiyiik etki eden? Siyasi bask1 gmpland1r.

istiyor, kasabah yo istiyor,

~ey

miite~ebbis, i~veren

birbiriyle ne kadar

yani biz, rasyonaliteye siyasiler ne kadar

yaki~Irsa,

yaklnla~Irsa,

ne kadar

bencc program

oldugu biitye, komisyonlarda ve Parlamento'da ne kadar 90k delinirse

sokarak, yani ac1 9ektirerek olur. Az once soziinii ettigim gibi Milli Egitim
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TOLGA DEMiRBAS (Uiudag Oniversitesi): Efendim tc~ckklir ediyorum.

vazgeyebiliriz, ne de bilimden vazgeycbiliriz.
ikincisi, benim gordligUm plan program blityc, biliyorsunuz bu anlay1~

hakkmda. Ashnda yizilen tablo daha yok kotii oldu, ozcllikle performans denetimi

gore mi kuruldu'l Vc hizmctin de en

ayismdan. Ama bundan ozellikle ben bagimsizhk ayismdan yakla~mak istiyorum.

list birimi bakanhklar. Yani oturacagiz, ilk once idari bir reform yapacag1z. Hizmct

Diin Arifc Hamm ve buglin de k1smen Sacit Bey de belirttilcr, ashnda baktignmzda

anlayi~ma

dayah idari bir reform yapacag1z ki bundan sonra bir plan program

performans denetimi ve yasama adma yapiian yiiksck denetim, yiirlitmcdcn.

blityeden bahsedelim. Bu idari rcformu yapmadikya zatcn biz istcdigimiz kadar

yasamadan ve denetlenen kurumdan bagunsiziik iizell igini ta~unakta. Ama

bcnce plan program biit('eden bahsedelim. Simdi idari rcformu yapmmyoruz.

bakt1gmuzda ingiltere'de, hep omegini veriyoruz, ingiltere'de ashnda Sayi~tay

Neden yapanuyoruz? Bir koalisyon oluyor, bu koalisyonda ben 5 bakanhk

yasamava bagh bir birin1 ve buna ragmen ingiliz· Sayi~tay'I harcadi[li bir pounda

istiyonun, oblirti I 0 bakanhk istiyor, obiirfi de 8 bakanhk istiyor. biz 12 bakanligi

~ar~IIIk.

18 bakanhga yikartiyomz. Bu oldugu miiddetye idari reform da yapmak mi:1mklin

Finlandiya 'da Sayi~taylar hiikiimete bagh birimler ve yok ilgin('tir. ashnda

degil gibi gcliyor bana. idari reform olmadan plan program biitycnin csas

Finlandiya Say 1 ~tay'I yasamayla raporlamasm1 kendisi gibi bir birim olan

fonksiyonlara dayah birinci ayag1 oturmuyor. Birinci ayag1 oturmad1ktan sonra da.

Parlamenter Devlet Denetyileri gibi bir kuru! aracih[liyla saghyor ve bu kuru! cgcr

program da oturmaz, alt program da oturmaz, bundan sonra faaliyct vc projclcr de

izin verirse raporlardaki yorumlar Parlamcnto· ya aksettirilcbiliyor. FinlandiYa

otummyacaktir.

Say 1 ~tay' 1 98 yiimda %52 oranmda performans denetimi yapnu~. Yine bakal1m,

dayamyor. Yani plan program biitycde

Pekala bizim idari yap1m1z hizmet

Efcndim ben ('Ok

te~ekklir

anlayi~ma

anlayi~.

Bcnim kisa bir yorumum olacak, ozellikle yasama adum yapiian yliksek denctim

anlayi~I.

hizmet

anlayi~ma

TARTISMALAR

hizmet

•

ediyonun. Simdi idarcdcn bir yaz1 aldun.

geciktirdim, saat 11:30, saat 13:00'de odalanmiZI

bo~altmak

7 poundluk bir tasarmf saglayabiliyor. ilgin(' bir iirnek. isvey vc

Amcrikan Say 1 ~tay.-, General Accounting Office, %90 oramnda kongrenin talcbi

zorunday1z, saat

iizerinc dcnctim yap 1yor. Boyle bir ortamda bagimsiziiktan nc iil('iidc bahscdilcbilir

samnm bir giin!Ok daha otclc para 6dcmck

ki. Ozellikle ABO Sayi~tay'nun siyasal yiinden bagimsiziigi tarti~Iimakta. Ashnda

otununu gey b1rakacak olursam vc bu paralan da siz

odeyecek olursamz, bana rticu edebilirsiniz, ben bu korkudan bunu 13:00'dc

Tiirkiye a101 smdan bu ko~ullar son derece uygun. Belki geryek program biityc yok.
olmayan bir ~eyin de aksakhklanm tarti~Iyoruz. Yinc muhascbe sistemi de yok

bitirme zonmdaynn efendim. Simdi o zaman dogrudan dogruya sorulara gcyiyoruz.

ashnda, ama bunlar sadece pcrformans denetimine baglanmamahd1r. Tiim

13:00'de odalanmiZI
zonmdav1z. Ben

bo~altmazsak

~ayet

Hepsini toptm1 alahm. Tolga

Demirba~'tan ba~layahm

o zaman.

kununlannuzm pcrformans deneti1;1ine iizen giistenncsi gcrekmektedir. Tc~ekkllr
ederim.
BASKAN: Evet ~imdi Mustafa Akkaya.
MUSTAFA AKKA YA: Benim pcrformans odakl1 olyllmlemc ya da

sempozyum boyunca kullamlm1 bl.cY 1'1111')'ie pertlormans denctimi bag>lammda iki
noktada sonun olacak. Ancak izninizle bir iin a('Iklama yapmak istiyorum.
.. 1cmcye bag-II olarak clde edilcn verilcrc nasi! sonuylar
Pcrfonnans oda kl 1 o"I yum
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baglanacag1 ile ilgili. Birincisi, Saym Muter de bahsetti. bunu belli makamlann

analizinc imkan vcnmyorsa, verimlilik, tutumluluk ve ctkinligi saglayacak bir

degerlendinnesi ve buna sonu9lar baglanmas1 gerckiyor.

yap1dan uzaksa, bu durumda o biit9cyi uygun hale getinneksizin: biz ki 27 yiid1r

Hukuki

sonu 9 Iar

ta~ koymam1~1z,

baglammda soylemck istemiyonun. <;:unkii denetim mckanizmalan i9crisindc. dUn

program biit9e sistemimiz (izerinc herhangi bir

Saym Co~kun da bahsetti, i9 denetim, d1~ denctim. viiksck dcnctim.

tutarsak, bunca siire boyunca sanki bizim program biit9c sistcmimiz ·('Ok

Benim birinci sormak istcdigim. acaba gcli~tirilcn modcllcr i9crisindc bunun

son iki yii1 hari9

miikcmmcl bir sistcm, 73 'de ahr almaz en miikemmcl haliyle

alm1~1z.

hi9bir

hukuki 9eryevesinc ili~kin bir saptama yapiid1 nu'? Say1~tay Kanununa eklcncn bir

dcgi~iklik

ck, I 0. Maddeden bahscdildi. Ama anlad1gnn kadanyla, maddcyc de bakt1gnmzda,

dcnetimini ctkinlc~tirmeyc yah~1yoruz. Ben ufak bir ornek de vermek istiyonnn.

bu cklcmcnin Say1~tay'm TBMM'nc bu konuda da ctkinlik. vcrimlilik, tutumluluk

brncgin, bizde Arahk ate~i dencn bir olay var. Kurumlammz Arahk aymm sonuna

9eryevcsindc bir rapor vermesinc yonclik. Simdi ben fazla uzatmadan dirckt soruya

geldiklcrinde hepsinde birden harcama trendleri yiikseliyor, Aral1k ayma mahsus

ge9mek istiyorum. Gcli~tirilcn modellcr arasmda acaba pcrformans odakh

olarak. Bunun en iinemli nedeni aslmda sistemden kaynaklamyor. Ni9in'' <;:iinkii

6l9iimlemeyi kim yapacak? Yani bu yeni bir yapiianma 1111 olacak vc bu baglamda

kurumlar Arahk ay1 sonuna kadar ellcrinde kalan 6denekleri harcamad1g1 takdirdc

hemcn sorumu yoneltmek istiyorum, acaba Say1~tay'm ~u andaki anayasal konumu

bir sonraki y1l daha fazla odenek alamayacaklan korkusu i9erisinde. Bu durumda

bu 9erycvcsi 9izilen performans odakh 6lyiimlcmeyi yapabilccck durumda 1111 ·>

ctkinligi nasi! saglayacag1z biz? En iyi performans yonctimini kurahm, en iyi

<;:iinkii yap1lacak dcnctimin kapsam1 baglammda vcrimlilik. tutumluluk vc ctkinlik

~ekildc i~letelim

baglanunda yapiiacak denetim, hukuki a91dan bakt1gumzda tam bir ycrindclik

takm1 ~eylere zorlad1gmda, bence ister en iyi yonctim ya da denctim sistcmi

denctimi. Takdir yetkisinin denetimi. 0 zaman bunu gerycklc~tirecck organ 111 da ya

kumlsun, 90k etkili sonu9 alamayacag1z gibi geliyor. 0 nedenlc biit9e rcformu

kaynaklan tamamen baglmSIZ bir ~ekildc yiirlitmeden ya da biit9c kaynaklan
d1~mda bir ~ekilde finanse edilcsi gerckir ki, performans dcnctimindcn bcklcncn

acaba gcrckiyor mu vc gerekiyorsa nas1l bir reform olmah?

yap1myoruz vc o sistcmle de biz ~imdi pcrfonnans yonctimini ya da

ama, sistem bizc bu imkam saglamad1gmda, insanlan sistcm bir

Te~ekkiir

ederim.

BASKAN: Efendim ben tqekkiir cdcrim. Saym Arife Co~ktm.

sonu9 elde cdilsin ya da o zaman pcrformans denctimini yapacak organm da

ARiFE COSKUN: Ben Saym Hocanuz Burhan Scnatalar ·a te~ekkiir ctmck

pcrfonnansmm iyi olmad1gmdan soz ctmck gerckir mi diyc dii~iiniiyorum.

istiyorum. Ger9ekten 90k dikkatli irdelemi~ benim tebligimi. Tcbligimdc ycr alan

Te~ekkiir ediyorum Saym Ba~kan.

abart1, hocanuzm deyimiylc ger9ektcn bir abart1, benim de katiid1gnn bir abart1. Bu

BASKAN: Ben te~ekkiir ediyorum. Saym Tiilin Canbay.

dcnetim litcratiir(mde ycr alan bir ~ey. Benim tcbligimdc miimkiin oldugu kadar
kcndi

gorii~lcrimc

ycr vcnnedcn bir bilgilcndinnc, alana ilgi 9ckmc olsun diyc bu

Oniversitesindcn Yrd.oo 9.Dr.):
Benim Durmu~ Beye bir sonun olacakti, Dunnu~ Oztek'c, ~u an kcndisi yok ama

alandaki literatiirii aktannaya 9ah~tnn. Ama yine de bir eksikliktir. kabul ediyorum,

yine de sorabilirim. Tiirkiye'de acaba bir biit9e rcfonnuna ihtiya9 var nu'' Egcr

biraz daha irdclemcm gerekirdi o konuyu. Yalmz bir a91dan dogru yam da var

biit9e refonnuna ihtiya9 varsa bu reform nasi! bir reform olabilir'' <;:iinkii bcnim

abartmm. <;:iinkii Say1~taylann yaz1h literatiirii, denetim litcratiirii 6zelliklc 1980

oturumlar boyunca hep kafamda ~ekillencn bir ~ey oldu, gerck Tiirkiyc 'de mali

sonrasma dcnk gelmi~tir. Diin de biraz bahsettim, yasalannda ifade bulduktan

y6netimin yeniden yap1landmlmas1 gcrckse perfonnans yonctimi vc dcnctiminin

sonra 70'li, 80'li yii!arda literatiir olu~maya ba~Imm~t1r ve bu donemdc de

saglanmasmda hence tome! ara9 biit9c. <;:Unkii sizin biit9cniz cger girdi-1' 1kt 1

hepimizin bildigi gibi Diinya bir yeni diinya diizeni diye, bu kavram altmda
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toplanan koklii bir donii~iim diizeni ya~ami~tir ve bunun denetim litcratiirlinc

RAMAZAN KILl<;:: Ramazan K1h9, Adnan Mcndcrcs Onivcrsitcsi. Bcnim

yansunas1 olarak alg1hyorum bu tespitleri. Ama irdelenmcsi gerektigini kcsinliklc

Saym Yoriiker'c bir sonun olacak. Kendisi Diinva orncklcrindcn bahscttikr.

kabul ediyorum. Zaten ~oylc bir ~ey vard1r: Say1~taylar siyasi kararlann

Dlinya

yerindeligini sorgulamazlar ve soru soran bir arkada~muza da bir olviide ccvap

Cours des Comptes ile ilgili birkav

olacak belki bu ama, Amerika Sayi~tay·, d1~mda hivbir Say1~tay siyasi kararlann

Frans1z

degerini sorgulamaz, sonuvlanm degerlendirir ve nitekim ingiltere Sayi~ta~.-,

ba~bakana

National Audit Office hem Theacher Hlikiimetinin Max Top Initiative diyc

tarti~malara

sahne olur, biiyiik gazcteler ve tclevizyon programlan bunu

isimlendirilen reform hareketini irdelemi~tir, sonuvlanm sergilcmi~tir -Dcgcrli

man~etlerine

alarak kamuoyunun bilgisinc sunarlar. Fransa'da bir digcr bizdcn

meslekda~un Yoriiker ifade ettiler- Modern Analizing Government refonnunu

farkh olan durum, La Cours Rcgionalc des Comptcs ismiylc Ycrcl Yonctimlcr

irdelemi~tir. Simdi burada siyasi kararlann degeri sorgulanmadigi

ivin, si~·asi

Say1~tay ·, var orada. Sa)'m Oztek de bir iilviidc bahsctti. ozclliklc 198(rJi viilardan

otoritenin aldigi kararlann sonuvlanmn sergilenmesi sozkonusu oldugu ivin bir

sonra ycrel yonetimlere oncmli iilviidc biitvc gclirlcrinin aktanlmas1 giindcmc

anlamda Dlinyadaki donii~iime paralel denetime yansunalan oldu. Ama HocanllZ

gclmi~ti.

hakh, kesinlikle irdelemeliydim metinde, onu kabul ediyorum.

yonetimlcrin yetkilcri artmld1 ve bu

Bir konuda daha bir ~eyi aviklamak istiyonun. Dcgcrli Hocanuz yinc 1960

Sayi~taylan

hakkmda

Say1~tay'uun

vc~itli

orneklcr verdiler. Ben de Frans1z

yilhk olarak

~cy

Sayi~tav·J

La

soylcmck istcrim. Hakikatcn Fransa·da

haz1rlanu~

oldugu raporlar

cumhurba~kanma.

vc parlamcntoya ayn olarak sunulur vc kamuoyunda vok cidcli

Fransa'da da

1980'li

~ckildc

Acaba Tiirkiye'dc de bu

ve 70'li yillardaki Karayollan konusundaki bir tespitini aktard1, performans

Say1~tay'm

yonetimi konusunda. Biz 4-5 yil once Karayollannda bir vah~ma yapt1k, dlin de

pcrformans dcnctiminin

aktardun. Aym Karayollannda ~oyle bir tablo vard1: sadecc Dlinya Bankasmdan

cderim.

mevcut

i~

yiilarda
~ckildc

yapilan

dcsantralizasyonla

Ycrcl Yonetimlcr

yercl yonetimlcr

Sayi~tay·I

say1~taymm

ycrcl

kuruldu.

kurulmasL

yiikiiniin azaltilmasi vc ozlcncn dcnctimin vc claha sonra cia
gcrvcklc~tirilmcsi

Tc~ckkiir

avsmdan faydaii olabilir mi''

Tc~d<kiir

Ba~ ·m.

ahnan kredilerde o projelerde fayda maliyet analizi yapilmaktayd1 vc kritcrlcri

BASKAN:

Diinya Bankasmm belirledigi kriterlerdi ve o kriterlere gore ~oyle bir sonuv

HASAN BAS: Hocanuz Saym Senatalar performans dcnctimi konusunda

vikiyordu. Giinliik ortalama ta~It trafigi 17 000 olan yola, yo! yapilnuyordu, oncclik

Say1~tay'm vabasmdan ovgiiyle soz cttilcr. Ozclliklc tc~ckkiir cdiyorum. Ancak

ahnnuyordu o yo!, giinliik ortalama ta~It trafigi !000 kamyon olan yo! bcton asfalt

belirtmck istiyonun,

olabiliyordu, Diinya Bankasmm kriterlerine gore ve kesinlikle Karayollan Gene!

viknu~!Ir.

Miidiirliigiiniin karar mekanizmasma yansunayan sonuvlardi bunlar. Yinc aym

denetimine tabi

kununda 1975 yilmda tammlannu~ gorev tanunlan vard1.

kullandiklaruu denetleme gorcvini

0 giinkli unvanlarla

Nivin

cdiyoruz cfcndim. Soz sirasi Saym Hasan

Say1~tay'm

vikmi~!Ir?

bu dcnctimi art1k bir tercih sorunu olmaktan

1996 y1hnda 91kan 4109 Sayii1 Kanun,

kurulu~larm

Say1~tay.- a

kaynaklan111 ne dcrecc vcrimli. ctkin, tutumlu
vcnni~tir.

Ancak yasalann bu gorcvi vcrmcsiylc

gorevler tanunlamyordu, bugiin giiniimiizdeki yapilan vah~malarla hiv alakasi

i~

yoktu. Saym Hocanuz da gervi degerli meslekda~muz ihsan Goren 'in tebliginc

tcknik.

a!Ifta bulunarak soyledi, gervekten bir mantalite, bir zilmiyct degi~ikliginc

Oniversitelerden siirekli katki almanuz gerekiyor. Kcza biraz once ifade cttigim

ihtiyacmuz var. Ben biraz tebligimi cevaplamak istedim. <;:ok te~ekkiir cdiyorum.

gibi bu dcnetim tliriiniin gcrcklcrinc adaptc olmanuz gcrckiyor. Sacit Bey

BASKAN: Efendim vok te~ekkiir ediyoruz. Ramazan K1h9.
~78

bitmiyor. Bu dcnctim tiirii ycni bir dcnetim,
Elbctte

arkada~un

ki

bizim

kcndimizi

karma~1k

ycti~tirmcmiz

bir tcknik, sofistikc bir
gcrckiyor

6nccliklc.

ifade ettiler. hepsini saymayacagun, sozgclimi bu tckniktc. bu dcnctim
~79
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tiirlindc idarcylc 90k stkt bir i~birligi gcrckiyor. Uygulamadan bir 6rnck vcrcccgim.

~ckilde,

Saym

fazla almayacagnn. t;:ok

Scnatalar da ifade ettiler,

YOK

uygulamasma.

YOK

konusunda,

zannediyorum TIP fakliltelcrinin tedarik sistcmleri konusunda, bu ycni tcknigc
gore ycni bir

9ah~ma

yapmak istcdik. Keza bir

Scmpn;~sumu. 15~17

\l:t\"ls 2000 .. \ntal\";t

tamamcn tasarmfsuzluga itiyor diyc ifadc cttilcr. Efcndim zamanmtzt daha
te~ekklir

cdiyorum, sagolun.

BASKAN: Ben tqckklir cdiyorum. Saytn Escr

Karaka~.

yurtdt~ma cgitim-ara~ttrma

konusunda yapmak istedik. YOK. aman aman, ne olur dursun dedi. Vakta dlin

ESER KARAKAS: Tqckklir ediyorum cfendim. Bir Burhan Bcyc, bir de

ifadc cttim. Saym Ann Hocamtz bu bir katthm meselesi dedi. Dogru. gcrvekten

Dunnu~

dogur. Bclki tam bir dircnv yok ama, 6ylc bliylik bir mcmnuniyctle aldtk. kabul

yqitli a~amalan var hcrhaldc ama denctimin cnindc sonunda en elkin gcrvekle~tigi

cttik diye bir

yakla~nn

da s6zkonusu dcgil. Burada Hocamm dcdigi gibi. att zorla

suya gdtlinnck mlimklin ama zorla su ic;irmek gcrvektcn 90k zor. ifade etti. Savtn
Gene! Mlidlirlimliz, Maliyc,

Sayt~tay

bilincindc olmast gcrckiyor. Bu

i~in

i~lcvlcri

Beye iki klivlik sorum olacak. Burhan Bcyc ydnclik sorum ~u. Denetimin

tamam. Fakat idarcnin bunun

Tlirkiyc' de yakla~tk vah~abilir nlifus saytst 40 mil yon civannda, 16-65 ya~ arast

sahibi aslisi biziz diyebihnesi gerckiyor. Bumt

nlifus 40 milyon civannda. Bildigim kadanyla bcyannamcli gclir vcrgisi mlikcllcf
saytst da 2 milyonun altmda. yani 2()'dc I, %5'in altmda. Simdi

olacak.

var. bilmiyorum Burhan Bey nc

Yinc mcslckta~nn Sacit Bcyin sdyledigi gibi, ktsmen Akkaya Bey de ifadc
Sayt~taylar

Amcrikan

Sayt~tay'mm

ya

da ba~ka kurumlar nastl c;ah~trsa vah~sm sonuc; almak mlimklin dcgil. Simdi

diycbildigi an accountability denilen mesclcde de c;ok bliylik adnnlar attlmt~

ctti, arttk

Sayt~tay

ycr herhaldc mlikcllcf dlizeyi. Mlikcllefin denetlcmedigi bir sistemdc

kcndi performanslanm da 6lvmck durumundalar. Galiba

dli~linlir''

~6yle

Tlim kamu ve 6zcl scktdr

bir sorum

vah~anlanntn

bcyannamcli gclir vcrgisi mlikcllcfi olmadtgt. Tlirkiye · nin demografik yaptst
nedeniylc tanm scktdrlindc vah~anlann gervck usuldc vcrgilcndirilmcdigi bir

accountabilty rcporfundan sdz ctti. Biz ulus olarak

sistemde, bir kamu mali vdnctiminin denctimi gervcklqcbilir mi'? Beyannameli

ayrammtz ck~idir dcmcyc pck yatkm dcgiliz. Ancak korkanm ki bu konuda 90k

gelir vcrgisi mlikcllef saytsmtn bu kadar dli~lik oldugu bir sistcmdc dcnctim ne

ciddi bir stkmttmtz var. Nedir o stkmtt' 1 Buglin -dlin tartt~tldt- ttpkt TBMM gibi.

dcmck'' Kim kimi denetliyor. vlinkli

Cumhurba~kanhgt

kcsinliklc mlikellcf bilinci yok. Mlikellcf bilinci bencc. bu bcnccnin alttm

gibi Sayt~tay da hcrhangi bir dcnetime tabi degildir. Dcgil

performans baknnmdan dcnetlcnmcsi. stradan bir dcnetime bile tabi degildir. Saym
Hocamtz

sormu~lardt

dlin, ncdir bu durum'> Bcndcniz kanuna ayktndtr. Anayasaya

ayktrtdtr demi~tim. Sayt~tay ivin de bu Anayasaya aykmhk, kanuna aylmtltk

yurtta~lann

yOk bliylik bir bollimlindc

viziyorum, ancak beyannameli mlikcllcf olundugu zaman

gerveklc~cbilcn

bir

~ey.

Stopajla vcrgi 6dcycn bir ki~inin vergi mlicsscscsinc yabanctla~ttgt kcsin. Tc~ekklir
cdiyorum.

maalcscf vardtr. Patolojik bir durumdur. Yine Saym Senatalar Hocamtz, bu

Durmu~

Bcye bir

~cy

soracagtm. Bu

tartt~malar

strasmda en az

konu~ulan

harcamanm az olmast illc de fazilct midir. az olmast her zaman fazilet dcgildir.

konulardan bir tancsi ihale Kanunu oldu. t;:linkli ihale Kanunu tartt~tlmadan kamu

gcrcgi kadar harcama yapmak gcrekmcktcdir. Gerc;cktcn de geycn haftalar ic;inde

mali ydnctiminde nastl tartt~thr 90k iyi bilcmiyorum. ihale Kanunu tartt~tlmadt.

Ankara'da bir vaktf tarafmdan bu tasarruf genclgclcri tartt~t!dt. Sonuyta da Oguz

$6ylc bir sorum var

Bcyin Ba~kanhgmda, bcndcniz de kattltmct olarak bulunmu~tum. Bu vabalann

cdiyorum. Bliti:m kamu alnnlan piyasalanmn, mal tedariki vc hizmct altmlan.

nafile oldugu sonucuna vanlmt~tt. Saym Gene! Mlidlirlimliz de c;ok veciz bir

Glimrlik Birligi kapsamma almmast konusunda Maliye Bakanltgt nc
t;:ok
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tc~ekklir

Durmu~

Bcyc,

ki~iscl

cdiyorum.
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olarak nc

dli~lindliglinli

de mcrak

dli~linli\'or''
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BA~KAN:

DolayiSiyla btma dikkat 9ekmemck, bu konuda clqtiri vc

Ben tc~ckkiir ediyorum. Saym Oguz Oyan.

OGUZ OYAN: Te~ckklir ederim Saym Ba~kan. Blitiin panclistlerc de
tc~ekklir

cdiyomm. Gervekten iyi bir final oldu. emeklcrinc saghk diyclim. Simdi

efcndim Tlirkiye 'de, Saym Senatalar"dan, 9ok sistematik bir bilgi de sundu bize.
ba~layarak

belki bir iki nokta, daha avmak gcrcgi nedcniylc bir iki

istiyorum. Simdi Scnatalar

~unu

~cyi

sormak

soyledi bizc, IMF'dcn gcldigi ivin buna

91kamayn, vikmamahyiz veya oradan gcldigi ivin

yanh~

ba~ka ~ey,

dcmemcliyiz. Yani bu konuda, viinkli baz1 on

a91dan zor olacak. viinkli bu saydamhktan

yanh~

dli~iiniiyorum.

Saydamhk olmadan performans denetimi veya perfonnans odakh

yonctim olamayacagma gore, galiba birinci meselcmiz bu. Tt1rkiyc'dc bunun

hepimizc 90k gayrct
Say1~tay

bu

i~e

iyi

dli~iiyor.

ginni~.

Sayi~tayCilann

hakikatcn,
oldugunu Tlirkiyc'de

Yani Tiirkiyc'dc kamu mali yonetimindcki alt list

olu~.

bizim

giizfnniiziin onfmdc cereyan ctti. Bu 1983 sonras1 sf1rcvtir ve bunda hcpimlzin

Scye kat1hyorum.

aferin nc giizcl de

Saydamhk mcselcsine gelcyim. Bu saydamhk mesclcsi, yani blitvcnin art1k

Ama bu scfcr

blitvc. faiz d1~1 biitvc olarak blitvc ortadan kalkt1. Oylc bir blitvc olmaya b~lad1.
Yani biitvcnin hivbir esnckligi kalmadigJ gibi. blitvcnin ashnda hivbir kamusal
nitcligi kalmamaya

ba~lad1.

Simdi bu bizim gozlimiizlin oniindc cereyan ctti vc

bunun arkasmda IMF vc Dlinya Bankasmm da ro!U vard1r. Yani Tlirkiyc'dcki
sadecc kotli yonctim degiL bu kurulu~lann da aslmda ctkisi ve katk 1s1yia
gervcklqmi~tir.

Ama birinci sorumlular kukusuz Tlirkiyc'yi yoncten siyasal heyct

ve om! ·yanh yonlcndiren blirokrasidir. Bu biirokrasi ivinde en az sorumlu olan
Maliyc Blirokrasisidir. (:Linkii Maliye Blirokrasisi kamu

maliycsi disiplini

konusunda en titiz olan kcsim olageldi. Buglin de eskidcn oldugu gibi. Hazine ve
Maliye birligini. yani gclir gider birligini savunmaya devam cdiyor ve btn·ada
ashnda yapdan gerek Diinya Bankasmm 94 sonras1 gerckse ~imdi son stand by ilc
yaptlgimiz ashnda Ozal onccsine doilL..J'L
, ..In ko'tJ!lariJll
,
aramaya 9a1I~Iyoruz.
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vah~nu~lar ...

~eyi,

her

Boyle bir

topu at1p

~ey

olamaz

kcndisi soy!Uyor. Bir de biz burada madalyonun sadece

isteyemeyccegim, ama avikvasi biz burada
Sayi~tay'm

Sayi~tay'm

Oysa

kamu kcsimini temsil niteliginin azaldigJ 8(J'Icrde bclliydi, 90'1arda baz1 ~cyleri.
ba~laddc

SayJ~tay·a

bir yiizlinli gorliyoruz. Saym Sacit Yorliker'den bu soruya cevap vcrmcsini
Say1~tay · m

olumlu yiizlinli goriiyoruz.

Co~kun,

olumlu yiizlidiir.
Sayi~tay

Saym Gene! Sekretcr burada, saym Y orlikcr, bunlar
Say1~tay'm

yiiziinii agartan tarafid1r.

1980'den itibarcn aym tahribati

ya~an 11 ~ur.

sevimindc gerckse uzman denetvi seviminde 90k kotli tcrcihler
esasmdan 90k

uzakla~nu~tir

gorcmiyorum. Bu ncsil

yapnu~,

cskimi~

~cy

Say1~tay'm

bir ncsil aynca, yeni gelen gcnvler bu kadar iYi

meselemiz

~u:

tabi

Sayi~tay' 111

da

da liyakat olvOtlerinc gore personcl ahmuu, pcrformans

denetimi yapabilmek ivin bir kere buradan
i~ dU~iiyor

liyakat

o kadar karanhk ki burada 90k aydmlik

degiller nc yaz1k ki. boyle bir problemimiz de var. Dolayisiyla, evct
denetlemnesi.

gcrek Oye

vc Sempozyum'm gelecegi ne yaz1k ki karaniiktir. Ben

karamsar ohnak istemiyonun. Ama her

vok

arkada~lanm

en sevkin heyetini gorliyoruz. Gerek diin tebligi sunan

Saym Goren, Saym

sorumlulugu vard1r.

fon gibi bir takm1 varpd( uygulamalan biitvc ivinc a! maya

o kadar

yonelebiliriz. DolayiSiyla bu tutumu akademisyenlerin de yapmas1 gerekir diye

vok gorliyomz. Bu bazcn buraya da yans1yor. ikincisi. bu olay bizim onlimlizclc
gcrvcklc~ti.

9Ik1~

saglanmasi avismdan galiba bu liv yd ycterli olmayacak gibi gozlikiiyor. 0 yiizdcn

IMF'den gcldigi ivin dogrudur da

ko~ullanmalar

~u

yapmadan bir

kolay ki. yani liv yd sonra yeniden biraz kendimize gelip yeniden btma dogru

diycmcviz. Dogru.

Nitckim bizim bildirimiz bunu ozclliklc vurguluyor, IMF'den gcldigi ivin
diyemeyiz gervekten. Ama galiba bir

kar~ 1

sonuca gitmek galiba

ozclc~tiri

~imdiki

ba~lamak

galiba gcrckecek. 0 yiizdcn

yonetime de ama olanaklan sumh. Bizim biitiin

bir arkada~muz biitve reformu dedi, biz anayasal mali yap1ya

tekrar anyoruz. Tiirkiye 'de Anayasa bir kere delinmcklc bir

~ey

donli~O

olmaz diycn

Cumhurba~kanlan, ba~bakanlar gordlik. i~te o nedenle buraday1z. Su an bizim bir

Anayasanuz var ve bu Anayasanm ongordligii mali yap1 var, bunu tebligimizde
belirttik. Bu yap1ya donii~ esas. Bir kere once oradan ba~lamah. Tabi birilcri
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te~his

diyccck ki. bOyle Anayasa 1111 olur'? Bir anayasa vard1r, bu anayasanm 6ng6rdii£i.i

soranlar da olay1

ettilcr, rahatstzhklan

bir mali disiplin vard1r, ilk once bir kcre ona uymay1 saglamabyiz. Birilcri gclip

belki baz1 (:OZiim 6nerileri de yapdd1.

tc~his

ettiler, sendromlar ortaya ('Iktt.

bizi buna zorlamamab. bunu bizc diktc etmemcli. Ni('in bu diizcnlemeleri yap1yor

Ben Saym Ba~kan miisaade ederseniz iki lane biraz da hukuki dayanag1 olan

gibi bir anlamb sorunun mutlaka cevaplanmas1 gcrekiyordu. Berckct vcrsin, Saym

ayik oneri getirmek ve bu 6neri konusunda da panel konu~macdanmn g6rii~lerini

Sonmez ilk giin btma bir cevap arad1. Bugiin Saym Muter bunun bir nedcnini

almak istiyorum. Onerimin bir tanesi acaba diger yiiksek yarg1 organlannda oldugu

soyledi. <;:iinkii ni('in sorusu olmadan bilim olmaz. Ben bunun niye soruldugunu.

gibi, 1982 Anayasasmda ('6ziimiin ('Ok zor oldugunu biliyorum ama

yani niyin yagmur yag1yor sorulmazsa. ni('in IMF bu dltzenlcmelcri yap1yor diyc

parlamenter golgedcn (:Ikanhp tam bagm1s1z bir denetim mahkemesi durumuna

sorulmaz diyc bir ~cyi yontembilim a('Ismdan tiiyler iirpertici olarak gordiigiimii

dii~iiriilmesi

soylemek isterim.

dii~iiniiyorum.

Sayi~tay·m

da

halinde daha rasyonel kararlar, tcknik insanlann alabilecegini
Bu konuda bir yah~ma yapdabilir mi? Ciinkii Oguz Bey de bahsctti.

ikinci bir konumuz ~u: ozel kesim ne yap1yor, 6zcl kesim nc 6l('iide saydam

son iii' senedir Say1~tay ~aibe altmda kald1. Ve bundan sonra ben de a,·n1

sorusunu Saym Senatalar·a belki sonnak laz1m. Yani sadecc kamu kesimindc

karamsarl@ dcvam ettiriyonnn Say1~tay hakkmda maalescf. ikinci bir konu da.

saydamhg1 saglamakla bu i~ olur mu'' Ben bir vcrgi yiikltmliisii olarak cgcr batan

Tiirkiye'de hastabklar tc~his edildikten sonra iyile~tirmeler, rc('etelcr de \'azdt~'Of

bankalann yiikiinii ta~Iyorsam. o zaman ben 6zel kesimin saydambg1 hakkmda soz

ama. bu re('etelerin bazdannda denctime ('Ok onem verildi ve dcnetimden

soyleme hakkma sahibim. Ben almmayan vergilerin hesabmm sondmasmdan

kaynaklanan aksakhklardan bahsedildi. Ornegin, hem Say1~tay hem de Durmu~

yanaynn. Yani ben ~u sektore ~u kadar vergi harcamas1 yap1yorum. pekala acaba o

Bey kendi bakanhg1 ilgili olarak sorunlan yok samimi bir

ama(' dogrultusunda kullamhm~ nud1r. kullamlnu~sa ne kadar performansl1

cttiler, Ben kcndilerine aytklamalanndan dolay1 ve samimi itiraflarmdan dolay1

kullamhm~tir, ben bunlan bilmek istiyorum. Yani Tiirkiye'de mevduata %100

te~ekkiir

giivence oldugu bir ortamda, sadeee vergi miikelleflcri degiL biHiin tasarruf

ifadeyle

sahipleri, ('iinkii tasarmf fonu oradan kcsilerek olu~uyor, acaba bu konuda hak

peki~tirilebilir

sahibi dcgiller midir gibi yani bu bir('ok sckt6rii ilgilendirir. Yani Tiirkiyc'de

trafik fahri miifetti~i ('Cr('cvesinde 6needen vas1flan sumlandmlm1~ ve belirlenmi~

asbnda sadece kamu kcsimi saydamhg1 degiL biitiin bir milli biit('c sistemi i('indc

baz1 ki~ilere Devlet adma gorev vererek i~lem yapllabilir mi? Duydugum kadanyla

yeni bir ekonominin gene! dengesine ula~manuz gerckmiyor mu diye bir son1

da Ankara·daki Emniyet Gene! Miidiirliigii bu konuda 90k ba~anh sonu9lar aldtgtm

sorarak bitinnck istiyorum. Te~ekkiir cderim.

ve dogrudan dogruya elkin bir denetimin saglandtgmJ ve hatta kcndi polislcrinden

BASKAN: <;:ok te~ekkiir ediyon1z. Saym Ostiin Dike('.

DiKE<;:: Tqckkiir ederim Saym

Ba~kan.

~ekilde

bu panelde itade

ediyorum. Acaba bu denetimin yani personel yonetimi denetiminin dogru
ger('eklqtirilebilmesi

son

dort

ydda

(:Ikanlan

iki

yapdanmayla

mi? Nedir bunlar? Bir tanesi trafik rahatstzhklan ile ilgili olarak

daha iyi yonlendirici oldugunu ifade cttiler. Bir tanesi de 3568 Say!11 Yasayla

0\' giindiir Tiirk mali

Y cminli Mali Mii~avirler, ben son klsmim ba~ilgnu vermek istiyorum kanunun,

yap1smm yeniden yapilandmlmasi, performans yonetimi ve denetimi konusunda

('Ikanlan bir denetim sistemi. Ger9i Parlamento 'da son anda 91kanhrken biraz

degerli teblig sahiplerinin degerli bilgilendirmeleriyle dolduk, ('Ok da sevindik.

sulandmldi. bu konudaki tabirimi mazur g6riin, fazla yayt!dt ama Devlet adma bu

bundan 6neeki benzeri toplan!Jlarda oldugu gibi. Biryok konu~macdar ve soru

konuda ihtisas yapnu~ belli 6zellikleri olan ki~ilerin de kamu hareamalannda

USTUN

denetimi yapaeak belirlenip ~ekillendirilmesi ve uygulamaya sokuhnasmm kamu
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harcamalan

bakmundan

1y1

olacagnu

zannediyorum.

Ozellikle

ita

anun

redistribution· drr. istismar edilcn, ekstrom hale

gctirilmi~.

kotii ama9la

kullamhm~

pozisyonunda bulunmu~ ki~ilerin, tahakkuk yetkileri ve bu sorumlulugu ta~um~

orncklcr hari9. Ben yrllarca yoneticilik yaptrm. Sunu ifade edeyim. Gcrek Plan lama

ki~ilerin

Tc~kilatr'na

veya bu konulara yatkm olan ki~ilere acaba YMM'lerdc oldugu gibi belirli
ba~anh

gcrck Maliye'yc gotiirdiigiim teklifleri sanki bir ozel sekt6r gibi

olacagma

fizibilitc sayllabilecck raporlara baglad1gnn halde hi9bir tancsini normal yollarla

inamyorum. Nitckim bakm Maliye Bakanhg1 itiraf ediyor. 2000 civarmda denctim

fizibrl olanlanm kabul ettirebihne imkamna sahip olamadun ve itiraf cdiyorum.

clcmanun var, gelirleri denetleyemiyorum diyor. bunun fiili lOOO'in altmdad1r.

hcrbirisini senaryolar haztrlayarak dolamba9h yollardan fiiliyata soktuktan sonra

Saym Oztek gayct iyi bilir fiili denet9i say1sm1. Say1~tay Ba~kanhgmda da 750

onlann taktirlerini ve aferinlerini alarak ondan sonra destek g6rmeye

bir standart veya kapsam i9crisindc yetki verilsc bunun

eivannda, belki biraz daha fazla kadrosu var, kadrosunun aneak 2/3'ii dcnctim
yap1yor, o da yaz aylannda s1rayla. Bunu bu

~ekilde

yaptlandmnayla Tc1rkiyc 'de

Simdi yammda oturan delikanhyla az once d1~anya 91kttgunda tam~tun.
buradaymr~,

Abisi diin

Sivil

ben 90k iyi denctim yapaeak Salih Beylerin olduguna inamyorum. Boyle bir oneri

kurdugumuz

hakkmda panelistlerin gorii~lerini almak istiyonun.

ba~vurdugumda,

Te~ekkiir

ederim.

BASKAN: Saym Ostiin Dikey'c te~ekkiirler. Saym Prof.Dr. Y1lmaz
Biiyiikcr~cn.

Evet kcndileri aym zamanda Biiyiik Schir Bclcdiyc

siyasct hem bilim herhalde ikisini

birlc~tircrek

Ba~kam.

Hem

Sivil Havae1hk Okulu'ndan .rnezun,

Havaerhk

Okulu

19111

YILMAZ BUYUKERSEN: Hay1r hay1r, ikisi de kalmad1. Simdi tabi her

Devlct

Tiirkiyc ·de o sektOriin

geli~tirilebilmesi

19111 msan giicii

pilotmu~.

Bizim

Planlama

Te~kilatr'na

kar~1

91kttlar. Q,·sa

gerckli odcncgi Maliyc'dcn istedigimdc hcpsi

ycti~tiren

bir kaynaga

ihtiya9 vard1. Hava Kuvvetleri ...
... muaftr u9ak getircbilmck Tiirkiyc 'ye,

bizc ncler soracak.

ba~ladun.

te~vik

i9in. Ama sektor bir tiirlii

take off yapanuyordu. Scbebinc gclince gerekli insan giieiinii yeti~tiren kaynak

ediyorum. Ashnda dordii de 90k onemli noktalara

yoktu. Bir tck Ordu 'ydu. Ordu'yu da zayrflatryordu her pilot aynh~1. Onun i9in

farkh iisluplarla da olsa temas ettiler. Simdi aslmda bugiin bizim mali yonetimi

Silahh Kuvvetler de pilot vermemek i9in gayTct cdiyordu. Projcyi gotiiriip

dart

konu~mac1ya

yeniden

da

tc~ckkttr

yap1landtrma~

performans y6netimi, denetimi gibi konulara egilmcmizin

nedeni, Tiirkiyc'nin bugiinkii gcldigi noktanm

ba~lang1c1

neresidir. Bana gore

ba~lang1c1,

Tiirk Mali Sisteminin Maliyc Bakanhg1'nm ortodoks

yrllar once

degi~tirilcmeyi~i.

anlay1~1

verdigim zaman Planlamadakiler hayrr dcdiler. Maliycdckilcr hay1r dcdiler. Bir tck
noktadan harekct ettik. Ne biliyor musum1z'' Ogrcnci Har9lar Fonundan.

ncdcniylc

Ogrcncilcrin bcslcnme, bannma. sportif gidcrlerine kullamldrg1 i9in Havacil1k

bugiine kadar bunun siiriip gclmesidir. Simdi ncdcn?

Kuliibtl kurduk ve Havacrlrk Kuliibiinc para~iit kulcsi yapacagrz. Dii~iiniin 200Crti

Meseta, i~te zaman zaman deginildi, nitckim saym Oztck de dedi ki, cfcndim

yillara gircrkcn para~iit kulcsi. art1k o tiir para~iityiiliik kalkmr~, daglardan

fonlara krzd1k, fonlan disiplin altum almaya
yah~1yon1z

i~lere

yapnu~trr

yah~ryoruz,

denetim altma almaya

para~iit('iiliik

yaprlryor spor halindc. Onunla ba~lavan yatmm Havacil1k Okulu'na

dendi. Su soruyu sonnak laZl!n: acaba

dogru gitti. Simdi dcmck ki mcrkczdc, Ankara 'da oturanlar Tiirk Biirokrasisi

fonlar, daha sonra vakrflar neden icat oldu? Yani neden mali sistemde bir

iizcrindc karar vcrmck durumunda olanlar, dcvletin kcndilerinc gorev vcrcrck

ama faydah

de

mekanizma olarak kullamlmaya

b~land1.

Bana gore yoneticilerin performanslanm

vatanda~tan

aldrgrm vcrgilcrlc onlara kar~r yapmak zorunda oldugum hizmctlcri en

etmesinden,

iyi ~ckildc sen yaparsm di;·c atadrklan adamlara kar~r, yani yoneticilcrc, hizmct

etmesinden ileriye geldi. Meseta vakrflar,

vereccklcrc kar~1 Ankara 'daki biirokrasi plan lama ayrsmdan olsun, Plan lama

biit('clerden parayr vakrflara aktarmak, vakrflar eliyle kullanmak, aslmda yeniden

kadcmesinde olsun; Maliye kademesinde olsun, digcr bakanhklar biirokrasisi

-186

-187

artmnak istedikleri Imide mevcut mali sistemin kendilerine engel
mali

anlay1~111

kendilerine engel

te~kil

te~kil
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degi~iklikleri

tarafmdan olsun, evvela yoneticiye itimat etmemek ki, bizdc bir biiylik hastahk da

ve bu konsey Avrupa Konseyi olarak yerel yiinetimlerde yap1sal

devletin yoneticisini, ita amiri yetkisine sahip olanuu, parasm1 kullanam pqincn

ongdren bir taknn kurallar getirirken, bir taknn yasalar <;Ikanrken ve tavsiyelerde

lurs1z goziiyle gozlemektir. Bir bu fikirden vazge<;mek zorunday1z. <;:ok basil

bulunurkcn, biz onlardan habersiz tamamen merkeziyet<;ilige giden. ycrel

konu~uyorum,

basil anlatmaya. Onun i<;in belki

yonetimlcrin iizgUree, ozerk olaralc yercl olarak karar venne yetkilerinde bir taknn

bilimscl bulmayabilirsiniz ama, pek <;ok ger<;egi de orta ycre koyuyor. Simdi Aykut

kisitlayiei maddeleri getiriyoruz o kanunla. 2) Y ere! yonetim admdan da

bilir, matbaa istedik Universitc olarak, matbaa vcrmcdiler, odacilan kadro

anla~Ilaeajji

degi~ikligiyle

biit<;eye cl a<;an, avu<; a<;an

<;linkii

ah~!Ik

halka baz1

~eyleri

matbaa i~<;isi gostcrdik, i~<;ilerc para 6diiyoruz, makinemiz yok

gibi, belli bir bolgede yapaeajj1 hizmetler i<;in merkezi idareye ve gene!
kurulu~lar

olacaksa yerel ydnetimlcr yoktur. Bunlan

dedik, ancak ondan sonra matbaa makincsi 6dcnegi ald1k, makineleri getirdik. Yani

se<;imle sc<;mek bile gereksizdir. Atama yapnuz, eger merkezden 6denek alacak ve

her bir ~ey bir senaryoyl<f bir yeni oyun kurularak fiili hale getirihni~tir, en azmdan

merkezin karanna, siyasi tercihlerinc gore, merkezin programlanna gore iidenck

benim donemimde bizim Universitedc.

verilecelc mali yap1s1 ·idare cdilecek bir yerel yonetime yerel yonetim demck

Simdi ba~ka bir ~cy soyleyecegim. Biliyorsunuz 8()"den sonra oldu. TBMM

mUmkUn degildir. Baknuz, Dogu Bloku iilkelcri, Avrupa Birliginc dahil olmas1

Biit<;e Komisyonunda her yii Kesin Hesap Kanunu kabul edilir ve ~imdi nasildu·

dngiirUlen iilkelerde, Cekoslovakya 'da, Polonya 'da, Romanya 'da , hepsinde yeni

bilmiyorum ama, benim gorevde oldugum ve Meclisc Biit<;e Komisyonuna gittigim

yeni mali sistemler, yeni

donemlerde, orada her kurulu~un, her masraf<;I idarenin harcanmm111~ odenekleri

bizden fevkalade ileriye gittiler. Yerel yonetim o yiireye bir hizmet vereeckse

iptal edilir. 0 iidcnek niye verilmi~ti, kit kaynaklardan'' 0 hizmetin yapilmasi i<;in.

vatanda~a,

Ama kimse ni<;in harcamadm o odenegi, yani neden o hizmeti yerine getirmedin

TUrkiye'den toplanan pay yerine. kendisi o biilgenin gelir eldc edieisi olmahd1r.

sorusunu sormamaktad1r. Ne Parlamento 'daki milletvekilleri sormaktad1r. ne de

kurulu~

halinde olduklan i<;in, yeni modeller kurdular.

kendisinin de orada gelir elde etme yetkisine sahip olmas1 laz1m. BU!iin

K1saca

~tmu

soylemek istiyonnn. Ben dart

arkada~nm

da kutluyorum. Ne

kamunun herhangi bir kurulu~u. Ancak Say1~tay, ~u kadan kullanilmami~!Ir.

derseniz deyin, Burhan $enatalar veciz bir

iptaline der ve parmaklar kalkar, oybirligiyle o odencgin iptaline onay verilir. Yani

gereklidir. Dikkat ettiyseniz bir soz daha kullandL alaturka dedi. Alaturka bizim

Parlamento 'daki denetim, oysa o masraf<;I kurulu~un yiineticisine bu hesab1 sormak

icat ettigimiz bir kelime dcgildir. Avmpahmn Tiirkler i<;in ieat cttigi, buldugu bir

lazun, bakansa bakan, gene! miidlirse gene! mlidUr. rcktiirse rektor. Neden

kclimedir, ama biz de o kadar

harcamadm'?

TUrk usu!U yapmak <;ok giizel bir

Efendim ~imdi bir noktay1 daha siiyleyeyim. Yere] yonetimler diyoruz, yerel
yiinetimler reformu diyoruz. Tiirkiyc'nin bir hastahjj1 da reform kelimesini

~ekilde

benimsemi~iz
~ey,

ifade etti, zihniyet

ki, her

~eyi

degi~ikligi

TUrk usulii yap1yoruz.

eger rasyonel yapabiliyorsak, verimli

yapabiliyorsak. Verimliligi iil<;mek de fazla gU<; degildir. <;:ok tqekkUr ediyorum.
BASKAN: Efendim ben <;ok

te~ekkiir

ediyorum. Saym

Biiyiiker~en ·in

kullanmasidir her yasa degi~ikligindc. Refonnu da biiylece dejenere etmekteyiz.

doneminde birlikte, o bizim rekt6rUmUz,

Haz1rlanan yasa tasariSI reformla ilgisi olan bir yasa tasans1 degildir. Aksine. bir

yoneticilik yapt1k. Evet ben de biliyonnn, hep yasalan dele dele bir

yandan Tiirkiye, Avmpa Birligine katilabilmek i<;in gayret giisterirken. Avrupa

Ama bunun sonunda da bir biiyiigUmiiz sonunda dedi ki, Anayasay1 da delmek,

Konseyi, i~te Parlamenter Meelisi efendim, Bakanlar Meclisi ve Yerel, Bolgesel

Anayasay1 da bir iki sefer ihlal ctmek hi<; onemli bir ~ey degildir. i~te boyle geldik

Yonetimler Meclisi ihdas etmi~ken ve Tiirkiye'den de buralara delegeler kat1hrken

buna. Evet ben son olarak sdzU Saym Hoeam1z Bedii Feyzioglu'na venyorum.
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olarak <;ok uzun bir diinem
~eyler

yap11k.
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Biliyorsunuz biitye konusunda duaycnimizdir.
yazmt~

daha hepimizin

Yaznu~
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oldugu iki eiltlik cscri, hala

oldugumuz escrlcrc en biiyiik kaynakttr. Kcndilerinc siizii

veriyonnn efendim.
BEDi FEYZiOGLU: Efendim Saym Ba~kan vc tcbligcilcrc 90k tc~ckkiir
cdcrim.

~imdi

Saym

Bii)iikcr~cn'in konu~masmdan

sonra biz tam klasik vc cski

Efcndim bugiinc kadar ileri siiriilcn

'

I

g6rii~lcre

vc yap1lan tebliglcrc.

j

arkada~Jara

I

saydam diyebilecegim vc 9c~itli gorii~leri bir araya gctircn miicsscselcr ve bu

bilhassa tqckkiir ederim vc bu mcmlckette bu dcrcccdc, bir baloma

scmpozyumu yapan arkada~lara, onun ba~lang1emda vc bugiin de ba~anl1 olan
Saym Ba~kana biraz daha tc~ekkiir edcrim.

boca damgasmt ycmcklc birliktc siizlcrimizi s6ylcycecgiz.

BA~KAN: <;:ok te~ekkiir cdiyonnn Hoeam,

sagolun. ~u anda tckrar

Hiybir kaytt ve kuyut olmadan bir mcmlcket idaresi miimkiin dcgildir.

panelist! ere diiniiyomz Slfayla. Evet. Saym Burhan ~enatalar cevaplara ba~lavaeak.

Pcrfonnans sadccc biitycdc olamaz. idarcdc vc Anayasa dahil hcpsindc. biitiin

Efcndim siireyi 5 dakika ilc klSltlamak zonmdayun. Samyorum sualdcn 90k da

mevzuatta bir

yenile~mc

olursa o zaman gcryck bir performansa

Bu

zatcn yonnn yapild1.

konu~mam1zda

BURHAN SEN.ATALAR: Evct. htzlt konu~mak zorundaynn, tc~ckkiir

yinc biitycnin genclligi ve birligi prcnsibinc gcliyor. Ncrclcrc.

cdcrim. Saym Co~kun 6zcllikle bu mii~teri memnuniyeti ve bcnzer kavramlar

kim, nc sarfcdiyor, bunu bilcbilmesi laz1111, merkczi idarcdc olsun, mahalli

ctrafmdaki bir anlamda ideolojik sattr aralan ile ilgili olarak, 90k olumlu vc yOk

bakundan Saym
i~

diiniiyor

~cnatalar'm

ula~tlabilir.

dola~Jyor

idarelerdc olsun vc her

giizcl siizlcri bir noktada. ayak tJzcri

vatanda~m,

her vcrgi miikcllcfinin bunlann sonucunu yinc

olgun bir yamt verdi, bu konudaki hassasiyeti payla~tigmi belirtti. Ben buna iki

g6rebilmesi laznnd1r. Bunun iyinde saydamhk birinei dcrccedc, pcrformans ondan

ciimle daha eklcmek istiyorum. Bu literatiirii. bu tcrminoloj iyi biz a!Jyoniz.

sonra geleccktir. Fakat bunlann hi9 unutulmamas1 gcrckir.

Kanada, Fransa, ingilterc bizdcn daha ileri, kabul, ama unutmayahm ki Tiirki,·c'nin
ba~tan

de 90k ciddi bir kamu y6nctimi gelcncgi vard1r. Kcndimizi kiiyiimscmeyclim vc

vc tamanu birdcn ele ahnmahdtr. Yoksa sadccc bir tek miicsscscyc giivcnilcrck. bu

biitiin bu tcrminolojiyc vc literature clqtirel bakma ccsarctini g6stcrelim. ~imdi

Memlcketin biitiinii ilc ilgili nizam vc sistem

Siralarda 90k moda olarak
performans, kontrollerle
dii~iilmesidir.

SayJ~ta).-111

i~in

her

~cyi

ba~tan

kurulmah. yeni

yapabilcccgi, g6stercccgi numunc

halledilecegi zanncdilmcsi yinc bir hataya daha

Sagltk Bakanligmda da bu sonm var yiinkii. Mii~teri mcmnuniycti terimini. ben
hcrhangi bir tcbligi hcdef alarak

s6ylcmemi~tim,

ama dogru.

arkada~umztn

Sonra bu memlekcttc Millet adma vc Mcclis adma denctlcmc '"apar

tcbligindc var. Sagltk Bakanltgmda da bu sorun ya~amyor. hastalarla ilgili mii~teri

vc arkada~lann soylcdigi gibi kanun SayJ~ta,.-a her tiirlii biit9cyi dcnctlcmc yctkisi

mcmnuniycti. SSK 'ya gitmi~ adam, mii~tcri memnuniyctindcn bahscdi'"oruz.

vcrdigi iyin, o Imide biz Meclis'in biitycsini de, onun hcsaplanm da dcnctlcmc

Kavram bir kcrc zatcn tutmuyor. idcolojik agirltgJ

sbzii, sadcce yardnnct olmak ve onlann yapt1klan hcsaplan bir miJtchasSJS olarak

~imdi

Saym

Ba~·m

ba~ka.

s6yledigi nokta. tabi kanunlara madde cklcndi de Saym

g6zdcn geyirmektcn ibarettir. Yoksa nihai dcnetlcmc vc yctkisi mutlaka Mcclis'dc

Ba~,

ve halkm seytigi kimsclcrdedir. Bu hususu bclirttiktcn sonra rcformun biitiiniiylc

kokorc 99 i rcklanu gibi bu bir dcvrim, bu ciddi bir hadisc. Bu Say1~tay ve Maliyc

yaprlmast laznn geldigi memlekcttc vc Maliyc'nin uygulamada baz1 giiyliiklcri

Bakanhg1 ile

y1karmakla beraber bu memlekette kurulmu~ olan bir miicssese oldugunu vc digcr

kapstyor. Onun iyin hakikatcp yeni bir

biitiin miiesseseler de cger ona yakm dereccdc olabilir isc o zaman gcr9ck vc

olur dh-orum.
ohna ihtimalini daha -\"iiksck giiriiyorum. Olmasa da yani. TIP
.
fakiiltcsiylc ilgili s6ylediginiz olay bu i~in nc kadar zor oldugunu gostcriyor. Siz de

giivenilir bir idareye sahip oldugumuz kabul cdilcbilir.
-190

kanunlarda 90k maddclcr var. ~imdi burada hakikatcn Tiirkiyc ·de o kcstancci.

ba~lay1p

bitmc\"ccck. Bu blitim bakanltklan, bl"ltiin kurumlan
bak1~

~91

ayiSJ laznn vc

~u

anda ben

in~allah
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vurguladnuz ve bu mescla bana <;ok korkun<; geldi. TIP fakiilteleri Tln'kiye ·de

tabi ki vcrgi hareamalan ilc ilgili de saydaml1k ~artt1r. sosyal transferlcrlc ilgili

diinya kadar kaynak kullamyor. Bunun ara~tmlmasm1 Say1~tay istiyor ve YOK

~artl!r. ekonomik transfcrlcrle ilgili ~artt1r. Bunlarda bir aynhk yok zannediyorum.

engelliyor. Simdi bu hakikaten alaturkahk diye dii~(inciyorum.

Simdi iki noktaya deginmck istiyorum. Bir tancsi ~u. Performans denctimi noktas1

Saym Eser Karaka~ ·m sorusu, ~imdi miikellcf meselesindc ben biraz iiukh

<;ok 6nemli ama, diin Saym Ave( mn tebliginde vard1. kurulu~lan korkutmamak
ah~tmnak

dii~iiniiyorum. Miikellef beyannameli oldugu zaman <;ok bilin<;li oluyor. stopajh

laznn,

oldugu zaman az bilin<;li oluyor. biraz karikatlirle~tirmi~ oluyorum bclki ama. buna

dcgi~ikliginin

kat1hmyorum ben. Bilin<; olay1 egitim ile ilgili bir mcscle bilin<; olay1 orgcitlenmc

performans odakh y6netim noktasma geleccgim ki sonra da dcnetim ona gore

ile ilgili bir mesele. Mesele bcitiin o stopajh mcikelleflcr scndikalarda, buralarda

yapiism. Y oksa siz beni gctirmezseniz o noktaya, zaten dcnctlcmc hakknuz da

<;ok daha eiddi bir ag1rhga sahip ve biiyiik sermayenin temsilcisi olan TOSiAD

olmaz aslmda. haks1z bir dcnetim olur o. Onun i<;in biitlin kurumlarda denctim nasii

veya orta ve biiyiik sermayenin temsilcisi olan TOBB' un da saydamhk isteginin

yapliiL onu ayn tartl~ahin.

!Smdmnak

lawn,

lawn.

Onun

i<;in

6zii aslmda performans odakh y6nctimdir.

buradaki
Yani

zihniyet
ben once

nereye kadar gidecegine de kar~1 argiimanlar gctirebilirim dogrusu. Aym zamanda

Biitlin kurumlarda perfonnans odakh y6netim nasii olacak, buna kafay1

biirokrat diye sadece Dcvletin temsilcisi diye gordiigcimiiz vcya gormek cgiliminde

yormam1z lawn. Bunu da yapanlar var. bakm, istanbul Teknik Onivcrsitesi · nin

oldugumuz,

Rekt6rii uluslararas1 akrcditasyon i<;in bcitlin . iTO 'yii motive ctti. Say1~tay

Anayasa

Mahkcmcsi · nin.

demokratikle~mcyle ilgili bir siirii bcyannamcli miikclleften <;ok daha 6ncl"1 rol

denetiminden haberi yok bclki, say1~taymda bunlann tarti~Ildigmdan habcri yok.

oynad1klanna inamyomm. DolayiSiyla bu tart1~mayi daha uzun yapmam1z

Ama ben uluslararas1 bir Univcrsitc olacagnn dedi. Onun i<;in akreditasyon,

gercktigi kamsmdaynn.

uluslararasJ akreditasyon iinivcrsitclerin pcrfonnansmm en iyi kamtidir ashnda, en

Saym Oguz Oyan·m soyledikleri. <;ogu zaten katiid1gim ~cylcr. IMF'dcn

iyi kamtJd1r. bir numarah kamt1d1r. Onu hcdctlcdigi anda bir y6nctici. eminim

geldigi i<;in dogru da diyemcyiz otomatikman, yiizdc yl"1z katiiJyorum. Asl111da

performans denetimi ile ilgili de yliksck puan alacakt1r. Bamba~ka bir 6rnek

Tiirkiye'de belirli <;evrclcrin s6yledikleri dogru <;IktJ. Birinei giin Konukman da

soyleyccegim. istanbul Oniversitesi i~letme Fakliltesinin Saghk Kurulu~u ve

soylemi~ti, Ali R1za Aydm da soylemi~ti. Ama art I yinc Oguz 't111 soyledigi bir ~c,·c

Hastanc Y 6netimi programlan var. master dlizcyinde vc scrtifika dlizcyinde. Buna

ka!Ihyorum. SO'lerin politikalarmda tabi JMF'nin de giinahlan var.

biitcin 6zcl hastanclcr elcman yolluyor. TIP Fakliltclcri yollmmyor. <;ok iyi

Yani

Tiirkiye'dc fonlan vesaireleri Ozal koyarken bir ycrlcrden esinlcniyordu. Diinya

yap1yormu~

genelinde boyle bir hava vard1 ve bugiin geldigimiz noktada da hakikatcn ashnda

Hastancsi'ndc bir haftahk program yapild1. Blitlin Hastanclcrin ba~hekimlcri geldi.

IMF'nin herkesten fazla 6zele~tiri yapmas1 laznn. Yalmz tabi yigidi oldcircip

Askeri Hastaneler de demck ki value for money noktasma

hakknu da ycmemek laznn. Bu ele~tirileri yaparken Tlirkiye ·de <;qitli arkada~.lar.

noktasma

ben dahil, biz esas olarak konsolidc biit<;c, konsolide kamu kesimi perspektifh'ic
yapt1k ele~tirilerimizi.

gibi sanki. Ama bir ycr daha yollad1. Gc<;en yil Kasunpa~a Askeri

gchni~.

gelmi~.

etkin y6netim

Bir ycrlerden zorluyor hayat zaten.

Sayle bitirecegim, burada benim 6nemli gordligiim nokta katilun ve sivil

Performans odakh y6netim ve performans clenetimi

toplum kurulu~lannm bu i~c katiimasidu·. Bugline kadar burada yapilan toplant1

noktasma kadar gehnedik. o know-how d1~andan geliyor. onu da kabul edelim.

gibi bir<;ok projcyi TESEV yapnu~t1r, dlinyanm parasm1 d6kcrek. Su anda

Simdi yinc Oguz'un s6yledigi. yiizdc yciz kat1hyorum, samyorum hcrkes katii1r.

Ankara'da Sadettin Tantan ilc

~92

anla~ma

imzaladilar. DcinYa Bankasi'ndan 180 000

I
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Dolar gelecek vc yapiiacak ara~tmm corruption, 180 000 Dolarhk bir corruption
anla~masL yani ara~tmnasL Aym ~ekilde biraz evvcl Say1 Ba~ soyledi, Friedrich

Ebert Vakf1 diizenledi, Ankara'da saydamhk toplantJSIIlL bir Alman Val<1f
diizenliyor, Simdi sivil !opium kurulu~larnu miimkiin mertebe bu i~in ic;:ine
katmam1z laznn, Ben ~ahsen bir iiziintii hissetmeyc ba~ladm1 bu toplantnun

I

I

ba~kasmm.

kamu yonetiminin, denetlcnen

claha iyi gitmesine

yardnnc1 olmak ic;:in var, Gcc;:en sene 99 ylimda Paris'te yaplian EUROSAY

I

kongrcsinde bu bagm1sizhk meselesi

I

Mesela bir bilim adam1

I,

kurulu~lann i~lerinin

~unu

konu~uldu,

yiiksck denctim kurumlannm.

soylcdi: bag1ms1zhk kavrmm art1k yiiksck denetim

kurumlanmn pozisyonlanm, konumlanm izah etlnek ic;:in yeterli bir kanam

sonunda, (iinkl1 tam pratik programlar konu~ma noktasma gclmi~tik, dagiiacag1z,

degildir

Yani istiyonnn ki bundan sonra mescla, Ankara'da, istanbul'da, izmir'dc sadece

interdependence kavranum

bu konuda birkac;: tane toplant1 yapalnn, sivil toplum kuniiu~lanm da katahm,

kendinizc ben bagnns1z1m diyorsunuz, kimsenin talcbinc a<;1k degilsiniz. falan

biirokrasi ic;:indeki diger kesimdekileri de katahm, buraya gelmcmi~ Maliyecileri de

filan. Boyle bir bagm1s1zhk anlay1~1 <;agm gidi~at1yla ters dii~iiyor. Bir ba~ka

katalnn, Yani bu konu hakikatcn iizerinebir siirii toplant1 yapiimasL bir siirii yaym

arkada~muz, bu yerindClik meselcsine dcgindi, c;:ok hassas bir konu bu. Say1 0ta,

yapiimas1 acilcn gcrckli bir konu diye dii~iiniiyorum, Te~ckkiir cdcrim.

siyasal tcrcihleri, politika tercihlcrini sorgulamas1 mesclcsi,dogrusu dcnetimlerde

BASKAN: Tqekkiir ederim Saym Burhan Senatalar, Soz s1ras1 Saym Sac it
Y oriikcr" de.

bir

kavramd1r.
kullanmak

onun
la211n.

yenne
Yani

kar~1hkh

bag1mhl1k.

soyutlanmi~Smlz,

kendi

buna ozen gostermek laznn. Yani yoncticilcrin yonetim hakknu elinden almaYacak
~ckildc

SACiT YORUKER: Etendim denetim ilc ilgili c;:ok soru gcldi. clogrusu

cskimi~

dedi,

yaplimas1 laznn denctimin. Ba21 ~eylcr ,·oneticinin hakh yani performans

ol<;iim rc;jimlerini

olu~turmak,

performans sistemlerini

olu~turmak

denetleyenin

i~i

sevindim ben. Bilim insanlannm dcnetim mcselelerine daha ilgi duymalan dogrusu

degiL idarcnin i~i. Bu anlamda dikkatli olmak laznn. Mesela Kanada Say1 0tay·1 hie;:

bizi sevindirir, Boyle elqtirilcre de ihtiyacnmz var, yeni bak1~ ac;:Iiarma Say1~tay

etkinlik mesclelerine girmiyor. Yani a<;li<c;:asl etkinlik mesclclerini s1rf bu nedenlc

olarak, c;:ogu zaman biz kcndi kendimizi cle~tirmck zorunda kaltyoruz.

denctim

d1~1

b1ral<1yor.

ingiltere keza etkinlik mcselclerinde. biz politika

Once tebligimde atlad1gnn c;:ok oncmli bir kiic;:iik noktay1 soylcyeyim. hcsap

tercihlcrini sorgulamay1z. olsa olsa politika tercihlerinin olu~masma yo! a<;an

verme sorumluluk baglammda. Bu boyle bir s1rf yasa mcsclesi, ~ckli, performans

nedenler ncdir ona bakanz diyor, Her Say1~tay bu anamda ozen gostcriyor. Nihayet

anla~mas1 falan filan gibi soylcniyor, bir de i~in informcl taraf1 var, Yani bir

oziindc yiiksck dcnetim kurumu da olsa

dayam~ma ortanu yaratmak laznn, bir sahiplenme kiiltiirii yaratmak laznn. bir

organd1r. ona

payla~ma anlayi~I yerle~tirmek laznn. Bunlan yapamad1gimz, i~in bu taratlanm.

c;:ok hcyccanland1ran bir mcselc, yercl

moral tarafim yapamadtglm zaman yasal anlamda nc kadar istcrscniz h·i hcsap

verme

sorumlulugu

yapm,

sonu<;

alamazsnuz

diyc

dii~iiniiyorum.

Tolga

ba~ka

Say1~tay

dedigimiz

misyonlar yiiklcmcmck la211n. Fransa

Bilhassa Fransa

Say1~tay'mdan

sayi~taylar

~ey

bir biirokratik

Say1~tay1

mesclcsi beni

mcselesi. Ama zaman1m1z az.

soz etmcdim,

~ok

iyi bildigim, c;:ok merak

cttigim bir alan Fransa orncgi. Ama ~urada ~unu da kn<;1rmamak laz1111. Bir taraftan

arkada~nmz gitti, bagmlSlziik mcsclcsini ~cy yap1yordu. Su kadanm soylcyeyim.

yercl

~oylc diyorlar hep yiiksck denctimc, making have a diftercncc diyor, adding value

de ornck almam1z lazm1. Mesela Fmnsa'da KiT'lcr Fmns1z Sayi~tay1-n111

diyor, Yani yap!Ig1 i~ bir pozitif sonuc;: doguracak, bir katk1 saglayacak, yani SJrf

denetimindcdir. Yani oylc iki tane

bagmlSlz olmak ic;:in de dcnetim yap1hrsa. bagmlSiz olaynn diyc dcnctim yap1hrsa.

bir

say1~taylar

kurahm, Fran sa 'dan ornek alahm dcrken. Fransa ·dan

~cyler yaratdmi~t1r,

bizdeki gibi

ba~ka ~cderi

Say1~tay. ii<;

tanc bilmem nc yoktur. Yani orada

par<;alamm~

bir dcnetim organlar yap1s1 yoktur.

o zaman baglmSizltk anlanum kaybcdcr, (iinkii bagmlSizltk i~ yapmak ic;:in var.
495
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Bir

ba~ka

degi~tirmeden

komL iiye scc;imi mcselesi, dogmsu

bir

ba~ka

Say1~tay'm
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ikili nusyonunu

model bulunuyorsa, Parlamcnto yapmadan iiyc sec;imi

dedigimiz miicsseseyi gctirmcyc
ba~anrsak

gcrc;eklqtirilcbiliyorsa, dogrusu ben bundan mutluluk duyanm. <;:iinkii bendeniz de

c;ali~Jyoruz.

Bu bizim ic;in bir dcncme. Eger bunu

digcr kurumlara da yaygmla~tmnay1

dli~i.inliyoruz.

Eser Hocamm bir sorusu vard1. ihalc Kanunu ile ilgili. Kendisine tqekkiir
ediyorum, hatJr!attigJ ic;in. ihale Kanunu ilc ilgili olarak biz c;ah~mamlzl bitirdik.

iiyezcdc mi diyeyim, iiye scc;ilemcmi~ bir arkada~mlzlm.
Bir ba~ka onemli konuya dcginmck istiyorum. Sunu soylcdik biz Ozcl

kunnnlara da gonderdik, bu c;erc;evedc iiniversitclere de gonderdik. Avrupa Birligi

ihtisas Komisyonu Raporu 'nda. Kamu kurum, dcnctim kurum. organ ve

v.e Diinya Ticarct Orgiitii standartlarma olabildigince uymaya c;ah~t1k. Ozellikle

birimlerinc vcrilcn gorevlcr, denctim standartlan kabul cdildikten ve kamu

sivil 6rgiitlcrin de kat!lnmyla daha gerc;ekc;i, ~eftaf bir ihalc Kanunu olu~turma

kcsiminin bu

i~i

yapacak ozel sek!Or denetc;ilcri iizerinde gcrekli kalite kontrol
~art1yla,

c;abasmday1z. Buradaki en biiyiik ac;maznmz KiT'lerin 6zclle~tirilmesi ve 71.

ancak o birimkr adma olmak kavclJvla.

Madde diye bizim bir miiessesemiz var, protokolle kamu kurumlanndan mal ahm1

kamu kcsiminc ait baz1 dcnetim gorevleri ozel sek!Ordeki bagimsiz dcnctc;iler cliyle

konusu. Tabi bu KiT'lcrin ayakta durmasm1 saglayan bir miiessese. Dolayisiyla

mckanizmalanm tcsis ctmclcri

yiiriitiilebilir dedik, boyle bir
diye

dii~iiniiyorum.

~eyimiz

var. Heniiz bu anlamda

~mtlar olu~man)J~!Jr

6zellc~tirmcylc

Ostiin Hocamm sorulanna ben de aym Sacit Bey gibi, 6zelliklc

Sayg!lar sunuyorum efendim.

BASKAN: <;:ok

tc~ekkiir

ediyorum.

Konu~ma

bir paralelligi de var, onu da hat1rlatmak istiyorum.

SJrasJ

~imdi

Prof.Dr. Naci

Mutcr'dc

iiye scc;imi konusunu btn·ada cle almak gerekiyor. Yoksa
olup olmamasmdan ziyade iiyc sec;imi bcnim

NACi MUTER: Hocam, bana dogrudan ybneltilmi~ bir soru yak. 0

g6rii~iimc

SavJ~tm·· 111

Say1~tay'm

Meclis · c bagl1

gore ele ahnmas1 gerekcn

komL
Denctim konusu. Ben denetim orijinli bir ki~iyim. Ac;Ikc;as1 idareye geldikten

baknndan zaman tasarrufu ac;Ismdan ben mikrofonu hemcn geri veriyorum.

~ckilde

BASKAN: Evet buyurun Saym DURMUS.

sonra dcnetimin c;ok yogun bir

DURMUS OZTEK: Hocam. te~ekkiir ederim. Ben de fazla val(tinizi almak

s6yleyebilirim. Dcnctim olsun, bagnns1z denetim. Ancak sec;imini c;ok iyi yapmak

~cyden

olmasmm idareyi s1kmt1ya soktugunu

sizin

laznn, snmlamak lawn. Yoksa memur yargdamas1yla ilgili bir kanun <;1karddc

tammlayacagm1z rcforma bag!J. Benim kafamda ozellikle idari ve personcl

ac;Ikc;asJ memurlarumzm hepsini imza atarkcn korkar durum getirdik. Onun ic;in

standard! gibi bir taknn ~cylerden ba~layarak bu i~in yap1lmasJ, yani idare reformtL

c;ok dikkatli olmak gerekir.

istcmiyorum. Bu nas!l biitc;e reformu yoniinde bir soru oldu. Bu her

standartlann tespiti gibi birc;ok ayag1 var bunun. Bunlar birden yapdabilir mi''
Bcnim bunlann birdenbire yap!labilecegi konusunda ~iiphem var. Ozclliklc siyasi
bir idari reform demek. mcvcut

~artlarda

koalisyon yonetimlerinde oldukc;a giic; bir

Biiyiikcr~cn

Hocamm Maliye ilc ilgili s6zlerinc. ben sadece

ba~ka

husus daha var, burada ifade edildi. Doncm sonunda odeneklerin

~tmu

itadc

cdcyim, biz, dogrudur, tutucuyuz. muhatazakanz. ancak bu biraz da kaynagm
k1tl1gmdan ileri gcliyor. Bir de eger ilkclerinizden saparsamz, c;ok iyi nivctli
olabilirsiniz, prensiplerinizdcn sapt1gnuz anda bir siirii

durum.
Bir

Saym

~cyi

kap!ll!ZIIl 6niine

getiriyor. Yani sizin c;ok iyi bir 6rnekle gelmeniz, digcr iyi 6rnckleri de gctiriyor,

israf edilccek bic;imde kullamldigJ dile gctirildi. Bu konuda biz Biitc;e Kanunu · nda

kaynak da sumh. DolayJs1yla bizim en biiyiik ac;maznmz btn·ada belki.

bir yenilik yaptlk bilmiyorum inceleme imkammz olduysa. bir taknn odeneklerin.

ederim Hocam.

6zcllikle Milli Savunma Bakanl1gJ odcneklcrinin gelecek yda devri. cam· over
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Tc~ekkiir
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BA~KAN:

Efendim ben 90k tqckkiir ediyorum. Bu son gOnde biz-Jeri

sabu·Ja dinlcdiginiz i9in sizlere 90k

te~ckkiir

cdiyorum. tOm panclistlere de <;ok

giizcl tcbliglcrinden dolay1 ve bizi s1kmadan "bu kadar saat btu-ada tuttuklan i9in.

Bundan sonraki semincrlerde
cdcrim.

ba~anlar

diler ve bu semineri kapat1yorum. Tqckkiir

