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sUNUş
Bilindiği üzere "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal
Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri'' konulu 22. Türkiye Maliye
Sempozyumu 9-13 Mayıs 2007 tarihleri arasında Anta|ya Belek Sirene Golf Hotel'de
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümünce düzenlenmiştir.
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Bölümümüzce düzenlenen Sempozyuma katılım ve ilgi oldukça büyük olmuş,

günlük bir zamana yayılan oldukça canlı

ve başarılı bir

bilimsel etkinlik

gerçekleşmiştir. Sempozyum konusunun güncelliği ve hem teorisyenleri hem de
uygulayıcıları yakından ilgilendiriyor olmasının bu ilgi ve canlılıkta büyük katkısı
olmuştur. Aynı zamanda tüm Maliye camiası sempozyum boyunca çok büyük bir
diyalog ve kaynaşma fırsatı yakalamıştır.
20 yılı aşan geçmişiyle ve gösterilen ilgi ve katılımın büyüklüğüyle Türkiye'nin

sosyal bilimler alanındaki en büyük bilimsel organizasyonlarından biri olan Maliye
Sempozyumları alanında ülkemizin en seçkin teorisyenlerini ve uygulayıcılarını
buluşturmakta ve bilim hayatımıza çok önemli açılımlar ve katkılar sağlamaktadır.
Kuşkusuz bu katkıların kalıcı hale gelmesi ve literatürde hak ettiği yeri alabilmesi

Sunuş

.....

lçindekiler

Birinci Gün (1 0.05.2007lAçıLlş KoNUşMALARI
Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi
Yrd.Doç.Dr. ibrahim Attila ACAR
Prof.Dr. Bilal Murat özcÜveırı

oTURUM BAŞKANl

Birol AYDEMİR
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı)

uzun Ve titiz bir çalışmayla hazırladıkları bu eserin ma|iye alanındaki tüm
akademisyenlere, ülkemizin ekonomi yönetiminde rol alan kurumlarımıza ve
Bu vesileyle Sempozyumun gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Maliye

Ayrıca gerek Sempozyum sürecinde gerekse bu kitabın hazırlanmasında çok
büyük özveriyle çalışan bölümümüzün öğretim elemanları Doç. Dr. ibrahim Attila
AGAR, Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN, Araştırma Görevlileri Hüseyin Güçlü

çıçEK, Serdar çiçEK, Elvan öZMAN, Geyda şATAF, Elif Ayşe şAHIN, Dııek
GözE, Düriye TOPRAK, SevilGEMRiK

"e özellikle teşekkür ediyorum.

Kitabın tüm Maliye camiasına yararlı olmasını diliyorum.

Yrd. Doç. Dr..AlıYAVuz ..
Süleyman Demirel Universitesi llBF
Maliye Bölüm Başkanı

I
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ikinci Gün (1 1.05.2007)
ı.oTURUM
OTURUM KONUSU
TüRKıYE'DE sosYAL cüveııı_İx sİsTEMı VE soRUNLARı

Bu amaçla bölümümüz öğretim elemanlarının sempozyumu izleyen Süreçte

Bakanlığımıza, bize bu sempozyumun gerçekleşmesinde büyük cesaret ve destek
veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Lütfı BAYDAR'a, Fakültemiz Dekanı
Prof. Dr. Bilal Murat ÖzcÜveıt'e, hazırlık sürecinde zor şartlarda üç ayrı yoğun ve
verimIi toplantı yapan Bi|im kurulumuzun değerli başkanı Prof. Dr. Aykut
HEREKMAN ve Bilim Kurulu Üyelerine Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Prof.Dr. Metin Lütfi BAYDAR

açısından sempozyum süresince gerçekleşen bütün konuşma, tebliğ, soru, yorum Ve
tartışmaların kitaplaştırılması ve ilgililere ulaşması büyük önem azetmektedir.

mensuplarına ve araştırmacılara büyük yararlar sağlayacağına inancımız tamdır.
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ı.GÜN (10 Mayıs 2007 Perşembe)

AçıLış KoNUşMALARı

KoNUŞMAcILAR
Yrd.Doç.Dr. ibrahİm AttiIa AGAR
Süleyman Demirel Üniversitesi llar vaıiye Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Bilal Murat ÖzcÜveırı
Süleyman Demirel Üniversitesi llBF Dekanı
Prof.Dr. Metin Lütfı BAYDAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
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Sunucu (Neşe oKUR): Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Va|i,
Sayın Rektörler, (Sayın Belediye Başkanı), Sayın Dekanlar, Saygıdeğer Hocalar,
Maliye, DPT ve Sayıştay'ın değerli

bü

rokratları, basın

ım

Yrd.Doç.Dr.ibrahim Attila AGAR:

ızın değerli temsilcileri,

Süleyman Demirel Üniversitesi lktisaoi ve ldari Bilim|er Fakültesi Maliye
Bölümü tarafından organize edilen 22'Türkiye Maliye Sempozyumuna hoş

geldiniz.

"Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim Ve Sosyal Güvenlik

Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri", konulu, sempozyumumuzda Güller Diyarı
lsparta'da sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz.

Sayın konuklarımız, sizleri UIu önder ATATüRK, Aziz Şehitlerimiz ve
ebediyete intikal etmiş Maliyecilerimiz için saygı duruşunda bulunmaya Ve

ardından lstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum.

ö#

İstiklal Marşımız...

Sunucu: Sayın konuklarımız' programlmlzl' müzik

sürdüniyoruz.

dinletisiyle

'ıfl'

Müzİk Dinletisi...

SDÜ Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Çetin Koruk

ve Güzel,Sanatlar Fakültesiöğrencileritarafından

hazırlanan müzik dinletisi..

Sunucu: Sayın konuklarımız, "Vizyonu, Bölgesel alanda öncü, ulusal

alanda tercih edilen; çağın gerektirdiği mesleki, teknik ve bilgi donanımına sahip
bireyler yetiştiren, yaptığı araştırma ve pğelerle ulusal ve uluslar arası düzeyde
bilim, sanat ve teknoloji üreten, toplumun ihtiyaçlarına cevap Verme yönünde
sorun çözen, üretken, uzlaşmacı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilen, küresel

arenada Anadolu'nun tarihteki imajını yansıtan bir dünya üniversitesi olmayı
hedefleyen ve 1992 yılında kurulan genç üniversitemiz Süleyman Demirel
Üniversitesini n'' tan ıtım filmini izleyeceksiniz.

SDÜ Tanıtım Filmi Gösterisi...
Sunucu: Şimdi sırasıyla konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Demirel
Üniversitesi lktisadi ve ldari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı Sayın

Yrd.Doç.Dr. ibrahim Attila ACAR'ı kürsüye davet ediyorum.

Sayın Rektörlerim ve değerli konuklarımız,

Sosyal Bilimler alanında önemli bir gelenek oluşturan

Maliye
Sempozyumlarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin haklı gururu ve
onurunu taşıyor, hepinize katılımlarınızdan do|ayı teşekkür ediyoruz: Hoş
geldiniz!...

Sempozyum konusu olarak son yıllara damgasını vuran "Mali
Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim Ve Sosyal Güvenlİk
Sisteminin Kamu Maliyesİne Etkileri'' konuları ele alınmıştır. Konunun
taraflarının aramızda olması, ele alınan konunun ve tartışmaların değerini
arttıracaktır.
Son dönem sempozyumlarına yabancı konukların katılımının temini
bizi de bu konuda cesaretlendirmişti. Buna dayanarak üç isim belirleyip

iletişime geçtik: Sayın Kemal Derviş, Prof. Dr. Dani Rodrık ve Prof. Dr.
Daren AcemoğIu... Ne yazık ki makul gerekçelere dayanan
mazeretlerinden dolayı, üç konuğumuzun da sempozyumumuza katılımını

J

4

sağlayamadlk. Kendilerinin, sempozyuma ilişkin, güzel duygu

Ve

düşünceleri ile başarı dilekleri için teşekkür ediyoruz.

Böyle bir güzelliğin en dikkate değer yanl, onu gerçekleştirebilme
iradesini gösteren ekip ve o ekibin, bu işi .başarabileceğine inanan ve
onlara güvenen insanların haklı beklentisini boşa çıkartmamasıdır. Bu iş
bir ekip işidir: Evet, hep mutfakta birileri vardır... üniversite yönetimi,
bölümdeki arkadaşlarımız, bilim kurulundaki değerli hocalarımız Ve
organizasyon şirketi yetkilileri en çok teşekküre değer olanlardır.
Henüz onbeş yıllık bir üniversitenin sekiz yıllık bir bölümüne
güvendiniz ve Maliye Sempozyumu organizasyonu gibi bir onurlu görevi
bizlere verdiniz. Umuyor ve inanıyorum ki bu güveniniz ve çabalarımızla
sizlere başarılı bir sempozyum yaşatacağız.
Daha nice Sempozyumlarda buluşmak üzere, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sunucu:
iktiSadi ve idari Bilimler Fakültemiz adına konuşmalarını yapmak
üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi iigr oetanı Sayın Prof.Dr. Bilal
Murat

ÖzcÜvrN'i

davet ediyorum.

Prof.Dr.Bilal Murat özcÜveırı:

Sayın Konuklar,

Bu yıl

Yirmiikincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye Maliye

Sempozyumu, her yıl olduğu gibi çok sayıda teorisyen ve uygulayıcıyı bir
araya getirmiştir. Türkiye'deki üniversitelerin maliye ile ilgili birimlerinde
akademik faaliyetlerini sürdüren tüm kuşaklardan maliye camiası her yıl
belirli konul6rı tartışmak üzere bir araya geliyor. Bu konular Maliye
Bakanlığı ve üniversitelerin temsilcilerince ortaklaşa tespit ediliyor ve

sempozyum boyunca tartışılıyor. Dünyanın en eski mesleği kamu
yöneticiliğidir. Günümüzde ne kadar bu mesleğin önemini yitirdiği
konusunda söylemler olsa da sadece dünya tarihinde devletlerin saylsl Ve
hükmettiği alanlar değişmiştir. Devlet daima varolacaktır. Devlet
müebbettir. Ancak bu devletin kimin olduğu önemlidir; Bu nedenle kamu
yöneticisine Ve onun mali konulardaki analiz ve karar yeteneğine her
zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bu görüşler içerisinde umarlm yeni evrede de
aklımızı ve yeteneklerimizi kullanarak tarihin bize miras bıraktığı değerlerle
birlikte yeni bir senteze, Atatürk'ün göstermiş olduğu muaslr medeniyetler

seviyesine ulaşabiliriz,
Bu sempozyumda "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim
ve SosyaI Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri'' konuları ele
alınacak ve bu sorunlara aklın ve bilimin ışığında çözüm getirilecektir. Bu
duygularla sempozyumumuzun maliye camiasına ve bilim dÜnyamıza
başarılar getirmesini diliyorum.

Sunucu:
Üniversitemiz, Rektörü Sayın Prof.Dr. Metin Lütfi BAYDAR'ı
konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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doğrultusunda üniverstteleri, açıklık ve hesap Verme temeline yönlendiren

Prof.Dr.Metin Lütfİ BAYDAR:
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Sevgili Misafirler, Değerli Öğretim Üyeleri, Maliye Camiasının
Seçkin Bilim insanları, Geleceğimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,
Öncelikle hepiniz üniversitemize hoş geldiniz! Böylesi önemli ve
değerli bir organizasyona ev sahip|iği yapmanın sorumluluğunu alan
iktisadi ve idari Bilimler Fakültemizin Maliye Bölümüne ve bu süreçte
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bu seneki Sempozyum konusu "Malİ Yapılanma Sürecinde
Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine
Etkileri'' olarak belirlenmiştir. Aslında bu konu bizim hiçte yabancımız
olmayan bir konudur. Üç yıldır 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol
Kanunu ile gelen değişiklere biz de üniversite olarak adapte olmaya
çalışmaktayız. Türkiye'de ilk Stratejik Planını hazırlamış ve bunu yürürlüğe
koymuş üniversitelerden birisi olarak hem sorumluluğumuzun hem de

yönetim anlayışının, onların mali alanlardaki ihtiyaçları konusunda da
desteklemesi gerekmektedir. Bu durum hedeflerini ortaya koyan kamu
kurumları için en dar geçit sayılabilecek noktalardan birisidir.
Düzenlenen sempozyumun Türk maliye politikalarının oluşumuna,
etkin ve etkili uygulamaslna yönelik yararları da bulunmaktadır. Süleyman
Demirel Üniversitesi rotasını yalnızca eğitim Ve öğretim amaçlı bir
üniversite olmaktan çıkararak, gelişen dünyayı iyi algılayan ve bun|arı
hayata uygulayan bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 20062010 yıllarını kapsayan Stratejik Planını ortaya koymuş ve Avrupa Birliği
Öz değerlendirme Sürecinden geçmiştir.
Geleneksel olarak düzenlenen 22. Türkiye Maliye
Sempozyumu'nun üniversitemizde gerçekleştirilmesi bizleri mutlu etmiştir.
Öncelikle geçen yılbaşındAn itibaren yürürlüğe giren ve şu an 5018 sayılı
kamu mali yönetimi yasasl ile birlikte birçok üniversite kendini stratejik
gözden geçirme sürecine girmiştir. Fakat biz bu stratejik planlama ile EUA

gözden geçirme sürecine 5018'den yaklaşık 1yıl önce giren bir
üniversiteyiz. Kendimizi bu anlamda bu yasanın değişimine çok hazır
hissettik. Bu konuda yetkili kişi|erden çok büyük takdirler aldik.Bu
sempozyumunda ilgili yasal düzenlemelerin işlerlik kazandırılmasına
katkıda bulunacağlna inan ıyorum.

Son olarak, 22'Türkiye Maliye Sempozyumunun düzenlenmesinde
başta Bilim Kurulunun değerli üyeleri olmak üzere, Maliye Bakanlığı
yetkililerine, üniversitemız llgr Maliye Bölümüne özellikle teşekkür etmek
istiyorum. Sempozyuma gerek bildirileri, gerekse katılımları ile katkı

sağlayan akademisyen

Ve

uzmanlara şükranlarıml

Sempozyumun verimli ve başarılı geçmesini diliyorum.

yükümlülüklerimizin bilincindeyiz.
Biçeyden topluma ve kurumlara kadar, hayatın her alanında etkisini

gösterecek olan stratejik düşünce biçiminin yerleşmesi ve bu toplantı
vesilesiyle enine boyuna tartışılacak olması hem ilgili literatür hem de
kamu yönetimi açısından önem taşımaktadır. Yeni uygulamalar
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sunuyorum.
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TüRKİYE'DE sosYAL eüveııı_İx sİsTEMı VE soRUNLARı
oturum Başkanı: Bıroı AYDEMıR
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı)
Kamu Maliyesi Perspektifinden Sosyal Güvenlik Reform
Sürecinin Değerlendirilmesi Ve Finansal Geleceği
Yrd.Doç.Dr. Erdal GÜMÜŞ

Sosyal Güvenlik Sistemİ Perspektifinde
Mikro Kredİ UyguIaması
Yrd.Doç.Dr. Nagihan OKTAYER, Arş.Gör.Murat ÇAK
İstanbul İli örneğinde Sosyal Güvenlik Sistemi
ve Bireysel Emeklilik Üzerine Bir Araştırma
Araş.Gör. Murat ŞEKER
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kurulda kanun geçti. 0'1.01.2008'e erteledik. Zannediyorum

bu

zaten

kamuoyunda açıklanmıştı. Şimdi ben kısaca niye bu reforma ihtiyaç vardı onu bir
anlatmak istiyorum.

Hepinizin bildiği gibi 1991 yılına kadar asllnda sadece 3 sosyal güvenlik
kurumundan emekli sandığı açık veriyordu. 1991 yılına kadar SSK ve Bağ-Kur

açık vermiyordu. Tabi bir sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin
sağlanması için çok uzun süreli bakmak gerekiyor' yani sosyal güvenlikte

özellikle emeklilik sistemine ilişkin yaptığınız bir politika 20-25yt sonra gerçekten
etkisini göstermeye başlıyor. Bizim de yapacağımız düzenlemeler aslında buna
ilişkin ama ben niye 199'1 yıIından başladım, ben hafızalarımızı tazelemek
açısından. 1991 yılı emek|ilikte yaşın; kadında 38'e erkekte 43'e indirildiği yaş.
Yani kadının 38 yaşında emekli olduğu ve erkeğin de 43 yaşında emekli olduğu
yıl ve bu yıl bu düzenleme yapıldı. Peki bu ne yaptı? Bu işte sosyal güvenlik
kurumlarının aktif pasif dengesini bozdu ve bizim aslında hiçbir gelişmiş ülkede
olmadığı kadar emeklilere daha fazla maaş vermemizi sağladı. Daha uzun yıllar
sürecek.. Miktar olarak olmasa da zamanımızın çoğunu aldı. Şöyle söyleyeyim
Türkiye'de ortalama, emekli bir insana verilen maaş emeklinin kendisine yıl olarak
26-27 ytdır Bu kadında daha yüksek ve erkekte daha az oıtalaması 26-27 ytdır.

OECD ortalaması 16 yıl. Yani biz her bir emekli olan vatandaşlmlza normal
OECD ortalamasından 10 yıl daha fazla maaş veriyoruz. Aktif-pasif oranı tabi

oturum Başkanı (Birol AYDEMİR/Sosyal GüvenIik Kurumu Başkanı)
Sayln başkan, kıymetli misafirler,

Bir Sosyal güvenlik oturumu ile daha sizlerle birlikteyim. Bu oturumda
genel bir çerçeve ve bilgilendirme olması açısından, toplantı öncesi bazı
açıklamaları size sUnmam istendi. Sosyal Güvenliğin, tek çatı altında
toplanmasını ve özellikle sağlıkta genel sağlık sigortasına geçileceğini
söylemiştik. Defalarca yine bununla ilgili tasarılar hazırlanmış. Ama bir türlü
hayata geçmemiş. Ve nihayetinde hepinizin bildiği gibi 2003 yılından itibaren
reform çalışmaları başladı. Kanun tasarıları hazırlandı ve meclise sunuldu. ilkini

Cumhurbaşkanlmlzln veto etmesinden dolayı, iki kez meclisten geçti. Meclisten

geçtikten sonra uygulamaya geçmeden önce Anayasa mahkemesi tarafından 28
tane maddesine ilişkin iptal kararı verildi.

Ve şimdi yeni bir

durumdayız, normalde reform kanunlarının

01.0'1.2007'de hayata geçmesi gerekiyordu, ama dün değil evvelki gün genel
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genç yaşta emekliolunca, aktif/pasif oranı da bizim şu an 1.90-1.94. Yani her bir
emekliye iki tane çalışan düşüyor' Veyahut her iki çalışanın ödediği primle bir
emeklinin maaşlnl ödüyoruz. Halbuki hepiniz de biliyorsunuz bu aslında
sürdürülebilir yaplya gelmesi için 4 civarlarına gelmesi gerekiyor. Ama bizim 1991
yılında yapılan bu değişiklik bunu da kötüleştirdi. Diğer bir neden, bilmiyorum hiç
düşünen veya hesaplayan oldu mu biz diyoruz kişimdi emekli maaşları hakikaten

düşük' yani bugün SSK'da en düşük emekli maaşı 526 milyon TL, Emekli
sandığında da 600 milyon TL civarı. Tabi Türkiye şartlarını düşündüğümüzde bu
maaşln çok düşük, geçinmek için yetersiz olduğunu söylüyoruz. iıı< bakışta
hakikaten doğru bir yargl ama bu memlekette asgari ücretin net 403 YTL
olduğunu, söylediğimde ve asgari ücretle çalışan bir SSK'Iının emekli olduğunda
526 YTL alacağını yani çalıştığı maaşından dahafazla bir emekli maaşı olduğunu
düşündüğümüzde aktüeryal dengenin niye bozulduğunu daha net anlayabiliriz.

Dediğim gibi mutlak bir rakam olarak bugün emekli maaşlarının yüksek
olduğundan veya geçimi sağlayacak bir maaş olduğunu söylemek zor ama
ülkenin kendi kişi başına düşen gelirini düşündüğümüzde ve ekonomik gücünü
düşündüğümüzde aslında bizim emeklilere verdiğimiz maaş ve çalışılan maaşlna
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oranladIğlmlzda hakikatten diğer ge|işmiş ülkeler ile karşılaştırdığımızda oransal
olarak yüksek. Aylık bağlama oranl ortalama gelişmiş ülkelerde 1,8 yani aylık
bağlama oranı dediğimiz şey, bir emeklinin emekli maaşlnl hesaplıyor iken, biz
ortalama kazancını hesaplıyoruz Ve sonra ortalama aylık bağlama oranl her yıl
için verilen oranla toplayarak kaç yıl çalıştıysa onu buluyoruz Ve o % 60-80'e
geliyor Ve onu da ortalama kazançla çarparak, emekli maaşlnl buluyoruz. Bizde
ayhk bağlama oranl 25 yıl için SSK ve Bağ-Kur da 2,6, emekli sandığında 3.

Hiçbir ülkede bunu göremezsiniz. ortalama 1,8. Dolayısıyla yani aslında bu
Sosyal Güvenlik Kurumlarının aktüeryal dengesini bozacak uygulamaları biz
sistem içerisine yerleştirmişiz. Aktüeryal denge özellikle 1991 yılından sonra
giderek hızla bozulmuş. Peki sadece bunlar mı, kurumlar niye gelirlerini
toplayamıyor ve sadece harcama tarafına bakıyoruz? Gelir tarafına bakmıyoruz?
Niye aktüeryal dengeyi gelir tarafında iyileştirmek için çabalamıyoruz? Veya
çabalanmadı? Tabi bu yine aslında temel sebebi, yine uygulanan politikaların
kedisinde yatıyor. Her ne kadar kurumsallaşmamız bu üç kurumun tek tek veya
birlikte kurumsallaşması çok iyi bir yerde olmasa da geliri toplamada çok da
başarılı olmasa da ama temel neden yine gelir durumunda da kayıt dışılık peki
kayıtdışılığı yaratan nedenlere baktığımızda, kayıtdışılığı sadece bu kurum tek
başına yenmesi, kayıtdışılık ile tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bu
zaten ekonominin kendi kendine geliştiği süreç içinde olan bir olay. Bir kısmı
kayıtdışılık ile mücadele için bir kısmı ma|iye ile diğer kurumlar ile iç işleri ile
başka kurumlar ile işbirliği yapl|ması gereken bir durum. Fakat daha önemli bir
durum var ben aslında ona gelmek istiyorum. Biz de kayıtdışılık çalışanlarda
kayıtdışılık en fazla emeklilerde. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bir insanı
38 yaşında veya 43 yaşında emekli ettiğimiz zaman| gidip evde oturmuyor o
insan ikinci defa çalışıyor. Ve bizim tahminlerimize göre yaklaşık şu anda çalışan

emekli olup çalışan fakat sistemde hiçbir bağlantısı olmayan herhangi bir ödeme
yapmayan 1.5 milyon emekli var, bizim işsiz sayımız 2.5 milyon, resmi sayımız.
Eğer 1.5 milyon emeklinin yerini 2.5 milyonun işe girdiğini düşündüğümüzde

bizim aktüeryal denge olarak hakikaten inanılmaz bir düzelme olduğunu
görüyoruz. Niye birincisi ben onun yerine çalışacak insanın da prim alıyor.

Şimdikinden prim almıyor. Üstüne de maaş ödüyor. Hem maaş ödüyorum fakat
hem de başka birinin yerine çalıştığı için de prim alamıyorum. Dolayısıyla 1.5
milyon emekli İnsanın tekrar ikinci bir işte çalışması ve herhangi bir kaydının da
olmaması aktüeryal denge olarak ve kayıtdışı olarak önem|i oranda bizi gelirden
mahrum etmektedir. Bütün bu saydığım tabi bunun yanında kurumların gelir

tahsilatlnın veya prim toplama peşine düşmemesi, icra takibinde tahsilatında
yetersizlik, Ve en önemlisi de bildiğiniz gibi her bir iki senede çıkan af. Bu
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memlekette af bu kadar sık çıktığı sürece herhangi bir kurumun ne bizim ne de

Maliyenin düzgün bir şekilde gelir toplaması çok da kolay değil. Bakın seçim
yılında bizim primlerimiz düşmeye başladı. Niye çünkü insanlar ödemiyor. Çünkü
nasılsa gelecek hükümet bir af yapar. Yani biz affın çıkmayacağı veya affın bir
anayasa değişikliği kadar zor olacağını, şu anda bir af yasası 330 olarak çıkıyor

ama belki ondan daha da zor bir hale getirmediğimiz sürece yani

af

mekanizmasının artık bittiğini vatandaşlarımıza insanlarımıza söylemediğimiz
anlatmadığımlz sürece, hem bizim sosyal güvenlik kurumunun hem de Maliyenin
hakikaten gelir toplaması oldukça zor. Bu dediğim sonuçlar yani bu politikalar,
aktüeryal dengeyi ne kadar bozdu. Geldiğimiz noktada 2005 sonunda üç sosyal
güvenlik kurumunun bütçeden aldığı transferlerinin milli gelire oranı o/o 4.5 oldu.
2006 yılında yine bu af, adına yeniden yapılandırma diyoruz artık. Yeniden
yapılandırma sonucunda tek bir seferlik elde edilen gelir|er nedeniyle de açık %

3.8'e düştü. Ama hakiki açık gerçek açığımız, oh A'lerin üstünde

o/o44.5

aralığında. Bu ne demek, Maastricht Kriterinin Kamu Kesimi açığınının milli gelire
oranı % 3 olması kuralını düşündüğümüzde, bizim sadece üç Sosyal Güvenlik
Kurumunun açığı Maastricht Kriterinden daha fazla. Bu kurumIar açık verdikçe bu
kurumların açığını kompanse etmek için bütçedeki disiplin daha da artıyor. Biz
diğer kurumların bütçelerine daha sıkı bir bütçe uyguluyoruz, daha fazla bir
kesintiye gidiyoruz. Gelirimizi daha fazla arttırmaya çalışıyoruz. Bu açık 1994

Ve bugün
getirdiğimizde yaklaşık 637 milyar YTL yapıyor, Milli gelirimizden daha fazla, borç
stoğunun iki katı. Toplam kamu brüt borç stoğunun yaklaşık 2 katı. Yani aslında
bu kurum bu açıkları Vermezse hakikaten ekonomik olarak, ben size sadece şunu
söyleyeyim, bizim 2007 yıllnda vereceğimiz tahmini açık toplam kamu yatırımının

yılından 2006 yılına kadar olan açıkları hesapladığımızda

Biz bu açıkları vermemiş olsak, aynı parayı yatırım yaplyor olsak hiçbir
problemi
kalmaz. okullar ile ilgili hiçbir problem kalmaz, Türkiye'nin hiçbir
eğitim
'1,5 katı.

yol problemi de kalmaz. Bir yılda bütün bunları çözebiliriz. Yani bu açıkların
alternatif maliyeti hakikaten ekonomiye insanımızın yaşam standardımızın
yükseltilmesine etkisi çok fazla. Bütün bunlar sosyal güvenlik reformunu
yapmamlzln temel belirleyicilerinden bir tanesi. Sadece bir tanesi değil. Diğerleri
nedir? En önemlisi bence her ne kadar genelde çıkarttığımız bu beyaz reform
kitabında veya yapılan konuşmalarda son sıralarda yer alıyorsa da bence en
önemlisi, şu ikinci nedeni şu bu reformun, aslında aynı ülkenin vatandaşı herkes
prim ödüyor ama herkes farklı şekilde hizmetten yararlanıyor. Hizmetin bir
standardı yok, norm birliği yok. Hem emekli maaşında hem sağlık hizmetinden
yararlanmada, özellikle sağ|ık hizmetinden yararlanmada farkı b,en hakikaten bir
kurum başkanı olarak da anlamıyorum. Örnek veriyim şimdi gerçi herkes burada
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657 veya üniversite mensubu olduğu için bu problem hiç yaşamıyor ama şimdi
burada Antalya Bağ-Kur iı ıııtiourumuz burada Nuri Bey, yani yaşadıklarını bir

anlatsa hikaye olur. Bir Bağ-Kur'lunun bir devlet üniversite hastanesine

gidebilmesi için, devlet hastanesinden sevk alması lazım, ama aynı memur şurda
oturduğumuz hepimiz rahatlıkla dilediğimiz hastaneye çok rahatlıkla gidebiliyoruz.
Hiçbir problemimiz yok. Üniversite hastanesi varsa emekli sandığının veya
kurumun özel hastanesi veya devlet hastanesi hiçbir sıkıntımız yok. Ama bir BağKurlu olunca yok arkadaş sen gidemezsin. Önce bir devlet hastanesine
gideceksin, bir bakacaklar sana, gerek görürse gönderecek gerek görmez ise

göndermeyecek. Sonuçta hakikaten üniversite hastanesine kafaya koymuş
biriyse, ne yaplyor, kişiler buluyor, adam buluyor ya tanıdıklarına gidiyor, ya
başhekime gidiyor bir şekilde yaptırıyor gidiyor. Bunun bir mantığı var mı? Ben
size şunu söyleyeyim. Kişi başındaTürkiye'de en yüksek sağlık primini ödeyen
Bağ-Kur'dur. Kişi bazında en fazla sağlık primini Bağ_Kur'lu|ar ödüyor. Ama
hizmetten yararlanmada en kötü durumdalar. SSK'dan daha kötü durumdalar.
Hizmetten yararlanmada şu anda beş tane toplumda bir yeşil kartlılar var, iki
devlet memurları var, üç devlet memurlarının emeklileri var, dört SSK'lılar var,
beş Bağ-Kur'lular var. Bu derecelendirmeyi yaptığımda sağlık hizmetinden
yararlanmada en iyi durumda olanlar; devlet memurları emekli sandığı onların
emeklileridir. ondan sonra SSK'|ılar, sonra Bağ_Kur'lular, sonra yeşil-kartlılar
geliyor. Diğer taraftan dediğim gibi emekli maaşıyla ilgili, emekli maaşlarında da

sistem Bağ-Kur'lulara cömert davranıyor. Bağ-Kur'da ortalama emekli maaşı
ortalama çalışılan maaşln %100'ün üstünde. Yani biz çallştığından daha fazla
emekli maaşı ödüyoruz. Yani çalışan derken prim topladığımız matrahtan daha
fazlasını biz emekli maaşl ödüyoruz. orada da Bağ-Kur'a çok cömert
davranıyoruz. orada SSK'ya en cimri davranıyoruz. Tabi 657 özellikle 6400 ek
gösterge almış arkadaşlar için hayat gayet güzel. onların çok bir sıkıntısı yok.
onların emekli maaşları rahat rahat en az emekli yaşamlarını sürecek kadar iyi.
Şimdi böyle bir sistem, sağlıkta bir norm ve standardln olmadığı, emeklilikte bir
norm standardının olmadığl, prim matrahlnda bir artışın norm Ve standardının
olmadığı, neye göre arttırıldığının her yıl değiştiği' emekli maaşlnln artışının da
aslında bir norm ve standardının olmadığı tamamen bir politik bir kararla emekli
maaşlnln azveya çok arftırıldığı, emekli maaşlnl arttırdığınızda aktüeryal dengesi
hemen bozuluyor. Ama bir emeklilik yaşını arttırdığınızda emeklilik yaşını sizin
dengenize etkisi uzun yıllar sonra çıkıyor. Şu anda Türkiye'de ortalama emekli
yaş47-48' Ama bu da 5_6 yıl öncesine göre çok çok iyi. 1999 yılında emeklilik
yaşı 3843'tü. 1999-2000 yılındaki reformla birlikte şu anda 4748'e çıktı. Bunu
bile biz 5-6 yılda olumlu sonuçlarını almaya başladık. Emekli olabilmek için
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gerekli şartlar yine üç kurumda farklıdır. Emekli sandığında farklı, Bağ-Kur'da
farklı, SSK'da farklıdır. Malulaylığı bağlamak için farklıdır. Ölüm aylığı bağlamak
için farklıdır Yani hepsinde farklı farklı. Yani demek istediğim şu özetle; norm Ve

standart birliğinin olmadığı bir sosyal güvenlik sistemi var. Dolayısıyla niye reform
yapmak istiyoruz. Bu norm ve standart birliğini getirmek için yapıyoruz. Diğer bir
neden niye bir reform yapmak istedik, şu anda Avrupa'nın en geç nüfusuna sahip

olduğu ülkemizde yaşlanmanın oldukça hızlı bir şekilde devam etmesi. Diğer

ülkelerde nüfusun yaşlanması yani 65'in üstüne çıkması çok uzun süre sonunda
olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam bazı ülkelerde 75 yılı bile bulmuş. Yaşlanmanın
artması oransal piramit şeyi var nüfusta. Ama bizim hesaplamalarımıza göre
başka ülkelerin 75 yılda geldiği yaşlılık oranlna biz25 ytda geleceğiz. Eğer biz
bugünden bu önlemi almazsak 20-25 yt sonra çok geç olacak. Zaten sistemin
kendini 25 yn taşıması mümkün deği|. Gerçekten mümkün değil, sistemde
mutlaka reform yapmak durumundayız. Bu sebeplerle biz tabi bir de diğer bir
nedeni Var onu reforma da aslında tam yansıtamadık, reformun eksik olan tarafı,
en azından kanuna ilave edersek, primsiz ödeme ve sosyal yardımlardır. Bir
toplumda düzeltmemiz gereken, önemli konulardan bir tanesi aslında devletimiz
çok önemli oranda sosyal yardım yaplyor. Primsiz ödeme yaplyor ama her kurum
kendi çapında yaptığı için ve birbirleri ile de bu koordinasyonu yapmadığı için kim
ne yaptığını bilmiyor. 4-5 tane kurumda yapılıyor bu belki daha da fazla, bir de
yerel idareleri saydığımızda, daha da fazla ama bir yardımda bakıyorsunuz bir
kişi 4-5 tane yardımdan yararlanıyor bir bakıyorsunuz öbür taraftan bir kişi hiç

yararlanamıyor. Dolayısıyla primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarında bir
kriterlerin belirlenmesi yani kimdir sosyal yardıma hak kazanan? Kimdir fakir
insan? Bunun bir kriterinin belirlenmesi objektif kriterlerin, bu kriterlere göre
hakikaten insanların gelirlerinin belirlenmesi, ve daha sonra da bunlara tek bir
yerden koordineli bir şekilde yardım yapılması, aslında primsiz ödemeler ve
sosyal yardımların da temel mantığı da budur. Bizim dünya bankasının
kendisinin uluslar arası ölçüde geliştirdiği standartlara göre yaptığımız sosyal
harcamalar, milli gelirin % 19'u, milli gelirin % 19'u kadar biz bu ülkede sosyal
harcama yaplyoruz. Tabi bu harcama hakikaten etkin ve verimli mi kullanılıyor?
Soru budur. % '19 rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Ama biz bu harcadığımız
parayı etkin ve verimli kullanamıyoruz. Niye? Dağınık bir yapı var koordinasyon
yok. Kimse kimseyle konuşmuyor. Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor. Bir
kanun çıkıyor kanuna birisi bir madde yaAyor. Fakat o kanun öyle bir kanun ki
normalde o maddenin orada olmaması lazım daha sonra hiç kimse o maddenin
orada olduğunu bilmiyor ve bir bakıyorsunuz bütün uygulama gelişmiş bir yerde
ve sizin haberiniz yok. Bu nedenlerle biz sosyal güvenlik reformunun hakikaten
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gerekli olduğunu Ve bugünden tezi yok 2003 yılından bahsediyorum. Tezi yok
yapılması gerektiğine inandığımız için sosyal güvenlik reformundaki tasarılar
hazırlandı. Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin görüşlerinden geçti. Epeyce
yoğun bir istişare ve yoğun bir görüş alışverişinden Sonra kanun son halini aldı.
Meclise gitti. Meclisten iki kez geçtikten sonra 28 madde ile ilgili kısımlarını
Anayasa mahkemesi iptal etti. Ve şu anda da 0'1.0'1.2008'e ertelendi. Tabi
burada hakikaten şeyi düşünmek lazım, hocalarımızdan Anayasa mahkemesinin
iptal kararını ayrıntılı bir şekilde okuyan Var ml, okudunuz mu bilmiyorum. Eminim
ki okudunuz baktınız. Hakikaten ilginç bir karar, yani bence Türkiye'de bu tür
hukuki süreci anlamak için, özellikle çok ayrıntılı okunması gereken bir karar. Ya
Anayasa Mahkemesinin temel iptal gerekçeleri var. Bunlar; Anayasanın 2,10 ve

27 maddesi yanılmıyorsam. Hakikaten bence hocalarımızın derste

okutması

gereken, analiz etmeleri gereken bir karar. Çok ilginç açıklamalar var ve ben
burada detayına girmeyeceğim. Bu anlamda Anayasa Hukukçuları başta olmak

üzere Sosyal Güvenlik Hocalarımızın, bence Maliye hocalarımızın da okuyup
üzerinde makale yazmaları gerekir diye düşünüyorum. Kararın her bir maddesi ile
ilişkili bir makale yazılabi|ir diye düşünüyorum. Sonuç olarak biz şu anda
01.0'1.2008'e bu kanunu erteledik. Ama aslında şunu söylemek istiyorum, bu
reformun % 50'sinden daha fazlasını biz yaptık. Nasıl yaptık? reformdaki diğer

önemli nedenlerden birisi kurumsal yapıydı, norm Ve standart birliğinin

sağlanması için de kurumsal yaplnln aslında tek çatı olarak bir arada toplanması
gerektiği düşüncesiydi. Bu kurumda göreve başlayalı 7 ay oldu. Benim 7 ayda
edindiğim ve gördüğüm şey şu hakikaten bu kurumu tek çatı altında kağıt
üstünde deği|' hakikaten fiilen birleştirebilirsek, bu birleşmeyi sağlar. Kurumun
organizasyon yaplslnl yeniden oluşturur. Kurumdaki iş süreçlerini yeniden analiz

eder, çalışma süreçlerini ve bu süreçleri hakikaten rasyonalize edebilirsek,
kurumsallaşmayı oturtabilirsek bence reformun % 50'sinden daha fazlasını
rahatlıkla yaparz. Çünkü ondan sonrasl zaten bir kanun uygulanması. Fakat

Kurumsal yapı yeterli olmayınca, sizin insan kaynağınız yeterli değilse bilgi işlem
alt yapınız bu dünyada gerçekten yeterli değilse, siz istediğiniz kanunu çıkarın
yine uygulayamazılnz' Dolayısıyla biz şu anda çıkacak olan kanunun gerekli
olan altyapının hazırIanması yönünde çok önemli mesafeler katettik. Üç kurumun
artık tüzel kişiliği yok' tek bir kurum var. Şu anda üç kurumun insan kaynak|arını
birleştiriyoruz. Muhasebe sistemlerini bir|eştiriyoruz ve en önemlisi olan bilgi işlem
altyapısını birleştiriyoruz. Artık bir müddet sonra tek bir bilgi işlem altyapısı
olacak. Tek vatandaş numaraslyla bağlantıları sağladık bu anlamda hem sağlık
hem sigorta anlamında tek vatandaşlık numarasının bize getirdiği inanılmaz
katkılar var. Bu katkıları, tasarrufları biz sağlamaya başladık. Dolayısıy|a tek çatı
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aslında reformun hayata geçmesindeki en önemli unsurdur. Ve bizde o unsuru
çok büyük oranda başardık ama alacağımız daha mesafe var, tek çatıyı biz
kanun yürürlüğe girmeden önce iyice oturttuğumuz vakit biz kanunun aslında
reformun % S0'sinden daha fazlas|nl yapmlş olacağız. Diğer bir şeyle ilgili
sağlıkla ilgili kanun çıkmadan bile bizim sağlıkta yapacağımız tebliğle, yönetmelik
değişiklikleriyle, önemli aşamalar vardı. o önemli aşamaları tebliğle' yönetmelik
değişiklikleriyle biz yerine getiriyoruz. Yine sağlıkta yapacağımız reformu yaklaşık
bir oran vermek gerekirse sağlıktaki reformun yaklaşık % 60-70'ini önümüzdeki
günlerde çıkaracağımız tebliğle yapmlş olacağız. Aslında geriye kalan kısım
emekliyle ilgili kısım, emeklilik sistemindeki parametre ile ilgili kısım o da kanuni
düzenlemeler gerektiği için yeni kanunu beklemek zorundayız. Ben konuşmayı
dahafazla uzatmadan bu genelaçıklamalardan sonra, bu arada şunu söyleyeyim
son bir şey aklıma geldi. Biz yeni sistemde ne yapacağız? Aslında buradaki belki
de en önemli husus, sizlerin bize en önemli katkısı burada olacak. Sanıyorum
önümüzdeki hafta yayınlayabil':riz' lnternet sistemizde, yeni bir beyaz kitap
dediğimiz bir şey yayınlayacağız. lnternet sitemizde. Bitti ama son bir iki rötuşu
Var, onu bekliyoruz. Burada biz Anayasa Mahkemesi kararının ne anlama
geldiğini anlamaya çalışıyoruz ve sizlere soruyoruz. Diyoruz ki Anayasa

Mahkemesi şunları şunları iptal etti. Biz önce bütün uluslar arasl boyutuyla

karşılaştırmalı bir resim veriyoruz. Dünyada ve bizde resim bu diyoruz. Durum bu.
Emeklilik yaşında, aylık bağlama oranında, emekli maaşlnln artışında, ortalama
kazancın bulunmasında V.s. bunlarla ilgili bütün dünya karşılaştırması ve
bizimkileri veriyoruz. Resmi ortaya koyuyoruz. Üç kurumun farklılıklarını ortaya
koyuyoruz. Az önce anlattıklarıml geniş çerçevede ortaya koyuyoruz. Sonra da

diyoruz ki Anayasa Mahkemesinin kararı çerçevesinde birinci şey bu çünkü
hepimizin uymak zorunda olduğu bir karar. lkincisi norm Ve standart bidiğinin
sağlanması gerektiği ilkesinden hareketle, üçüncüsü finansal sürdürülebilirliği
hiçbir zaman ihmal etmememiz gerektiği ilkesinden hareketle bp üç temel ilkeden

hareketle yeni düzenleme nasıl olabilir. Biz tartışmaya baz olması açısından.
Bazı dört tane parametreye ilişkin şunlar şunlar olabilir diye ufak bir açılım yaptık.
Biz şimdi sizlerin, sendikaların herkesin internet üzerinden gönjşlerini açtık daha
doğrusu, açacağlz daha doğrusu. Sanıyorum haftaya açacağız ve sizlerin
görüşlerini bekleyeceğiz. Çünkü bu konuyu toplum kendisi karar versin. Yani
Anayasa Mahkemesinin iptal kararında dediği gibi memurların ayrıcalıklarıdevam
edecek midir? Yoksa hayır bu ülkede yükümlülüklerini yerine getiren herkes eşittir

Ve eşit

haklardan yararlanmaya

mı devam

etmelidir.

Eşit

haklardan

yararlanmalımıdır? Bunu biz karar vermeyelim. Bunu siz hocalarımız, sivil toplum

örgütleri, sendikalar dediğim gibi

iş adamları, işçi sendikaları herkes,
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karar

Verecek. Biz sizden gelecek o kararlar ölçüsünden gelen görüşler bunlar diye
raporlar haarlayarak hükümete öyle sunacağız. Dolayısıyla sizden bu vesileyle

bu fırsatı hazır bulmuşken, bu kadar Maliye hocamızı bulmuşken haftaya

yayınlayacağımız, kitabı okumanızı ve önerilerinizi yapmanızı ve bu konuda bize
destek olmanızı bekliyoruz.

xxII. TÜRKiYE MALiYE sEMPozYUMU
Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
09- l 3 Mayıs 200'7. ss. 20-45.

Ben konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Şimdi tebliğ sunacak
arkadaşlarımı sırayla buraya davet etmek istiyorum. Yrd.Doç.Dr.Erdal Gümüş,
Yrd.Doç.Dr. Nagihan oktayer. Siz iki kişi hazırladınız herhalde ama hocam siz mi

KAMU MALiYESİ PERsPEKTiriNınN sosYAL cÜvnNr,İr
REFORM sÜnBcİNiN DEĞERLENDiRİLMESi vr rİNaNs,q.L

GELECEĞi

anlatacaksınız? ortak Ve Araş.Gör.Murat Şeker. Nagihan Hanımla,
Arş.Gör.Murat Çak arkadaşlmlz birlikte. Ben yine buradakiyazılı sıraya göre söz
vermek istiyorum ilk sırada Erdal Bey var. Erdal Bey Buyrun.

Yrd.Doç.Dr.Erdal cÜıvıÜş: Teşekkür ederim sayln başkan. Sayın
hocalarım, kıymetli katımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sosyal güvenlik
hukuki, sosyal, ekonomik, mali, tarihsel boyutları olan çok disiplinli bir konudur.
Dolayısıyla benim tebliğimde temel alacağım konu işin mali yönüdür, iktisadi
yönüdür. Bunun başlangıçta böyle bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum.
Tebliğimin sunuş planı, şu ki sosyal güvenlik sisteminden kısaca bahsedeceğim,
daha sonra reform sürecini, reform ihtiyacını, temel sorunlarımızın neler
olduğunu, her ne kadar sayın başkanımız güzelce, derli toplu, özet olarak bize
aktardı ise de, bunları biraz daha benim tebliğimle sayısal olarak da sayın
başkanın özetini destekleyecek mahiyette bilgiler sunacağım. Daha sonra
aktüeryal model hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, sistemin 2007-2050 yılları

arasında bir pğeksiyonunu sunacağım. Çözüm olarak, sorunlarımız olduğu

muhakkak. Bunlar neler olabilir? Bunlardan bir tanesi özel|eştirme. Özelleştirme
üzerinde kısaca duracağım. Özelleştirme ile ilgili olarak da yine projeksiyonlar,
2007-2050 yılları arası pğeksiyonları sizlere takdim edeceğim. Daha sonra
sonuç Ve değerlendirme kısmına değineceğim. Teşekkür ediyorum.

Yrd.Doç.Dr.Eraaı cÜnııÜş1
1.

GİRİŞ

Sosyal güvenlik sistemimiz 1945'ten beri çeşitli sosyal ve ekonomik risklere
karşı sosyal sigorta hizmeti sağlamaktadır. Henüz 62 yıllık genç yaşma rağmen bügun
genel vergi gelirlerinden desteksiz hizmet sunumunu yapamaz bir haldedir. Sistemin
yeniden yapılandırılmasl Veya reformu 1990 sonrasında tartışılmaya başlanmış 1999

yılında 4447 sayı|ıkanun ile baa ciddi düzenlemeler yapılmış, günümüze'\adar da ilave
yasal düzenlemeler ile sistemin yeniden yapılandırılmaşl şürdürülmüştür. Ancak, yapılan
büttin iyileştirmelere rağmen sistemin uzun dönemde kamu maliyesine yeni yükler
getirmeden kendi öz kaynakları ile mevcut hizmetleri sağlayıp sağlamıyacağı konusunda

ciddi endişeler söz konusudur. Yapılan yeni düzenlemeler sistemin temel finansal
sorunlarını çözebilme konusunda isabetli olup olmadıkları çok tartışılan bir konudur. Biz
bu tebliğ ile uzun vadeli sosyal sigortaların (malullük, yaşlılık ve ölüm) temel
problemlerini belirlemek, yapılan reformları da dikkate alarak,bazı varsaylmlar eşliğinde,
sistemi oluşturan üç büyük emeklilik kurumunun uzun vadeli finansal projeksiyonlarını

yapmak, kamu maliyesi açısından saptanan problemlere uzun vadede sağlıklı çözüm
sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek, varsa ilave çözüm önerileri ortaya koyacağız.
Bunu yaparken uygulamadaki sosyal güvenlik politikalarını da kısaca değerlendireceğiz.
2.

soSYAL GÜVENLİK sİsrnvıiıvıİz

Modern anlamda Tiirk sosyal güvenlik sistemi ikinci dünya savaşı sonrasmda
sosyal güvenlik hizmeti sağlamak üzere oluşturulmuş (TUSiAD, 2004: 29) en büyük
kamu harcama programlarmdan birini teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletlerin sosyal
güvenliği 1948 yılında temel insan hakkı olarak kabul etmesinden (Gümüş, 2004: 2) ve
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Uluslar arası Çalışma Örgütii'nün (ILo) l952 yılında l02 sayılı sözleşmeyle asgari olarak
kabul edilen dokuz adet ekonomik ve sosyal riske karşılık gelen sosyal sigorta kollarını
tanımlaması2 ile birlikte her ülke kenili ekonomik gelişmişlik derecesine, yürüttüğü
ekonomik sisteme, politik koşulların durumuna, finansman yöntemlerine göre değişik
sosyal güvenlik modelleri geliştirmişlerdir.3 Genel olarak sosyal güvenlik sistemi içinde
sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler yer almaktadır. Ülkemizde sosyal
sigortalar içinde yaşlılık veya emeklilik sigortasını sunan T.C. Emekli Sandığı,a Sosyal

Sigortalar Kurumus ve Bağ-Kur6 5502 sayılı Kanun ile bir kurum bünyesine, Sosyal
Güvenlik Kurumu'na, dewedilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile Sosyal Sigortalar

Kurumu, (b) bendi

ile Bağ-Kur ve (c) bendi ile Emekli sandığı'na tabi

olanlar

tanımlanmaktadır. 5510 sayılı kanun l.7.2007 tarihine kadar yürürlüğünün ertelenmesi7
ve söz konusu üç kuruma tabi olanların hesaplarının, hak ve yüki.imlülüklerinin daha nice

yıllar ayrı fufulacağının bilinci ile biz bu tebliğde herkesce bilinen adları ile bu kurumlara
yer vereceğiz.
2.1. Reform İhtiyacı ve Bilimsel Çalrşmalar

sistemlerin her birinin uygulanmasında gelirin yeniden dağılımlnı farklı düzeylerde
etkilemeleri söz konusudur.

Ülkemiz sosyal güvenlik sistemi dağıtım (pay-as_you-go) finansman modeline

Bu

sistemde aktif çalşan ve işverenlerden alınan primlerin
oluşturduğu sistemin gelirleri mevcut emeklilere veya hak sahiplerine emekli aylığı
olarak ödenmektedir. Bu sistemde ödenen prim miktarları ile hak edilen emeklilik
aylıkları arasında zayıf bir ilişki söz konusu olmaktadır. Dağıtım esaslna göre hizmet
sunan bir sistemin sürdürülebilirliği esasında yıllık gelir gider eşitliği varsayımına bağlı

göre işlemektedir8.

olarak öngörülmektedir. Bu denge teknik anlamda formüle edildiğinde aşağıdaki eşitlik
Söz konusu olmaktadırg:

t:(A/o*(E/Ç):m*s

(ı)'

A ortalama emekli aylığını, Ü prime esas
ortalama ücreti, E emekli aylığı alanların saylslnl' ve Ç ise çalışanların saylslnl
göstermektedir. Dikkat edilecek olursa (l) nolu eşitliğin payı (A*E) toplam sosyal
Burada t sosyal güvenlik prim oranını,

güvenlik aylıklarının parasal futarını, paydası ise toplam sosyal güvenlik primi matrahını

Bir sosyal güvenlik sisteminin temel fonksiyonu sistem kapsamında yer alan
sigortalılar ile onların bakmakla ytikiimlü oldukları aile fertleri ve yakınlarına belli
ekonomik ve sosyal koşulların tahakkuku ile makul gelir sağlamaktır. Sistemin
sigortalılara ge1ir sağlayabilmesi için de sağlam, sürekli ve yeterli finansman
kaynaklarına ihtiyaç vardır. Finansman kaynakları çalışan ve işverenlerin prim ödemeleri,
devletin vergi gelirleri ile finansmanl veya bunların bir bileşimi ile sağlanabilir. Prim
esasına göre finansmanı sağlanan sosyal güvenlik sistemleri elde ettikleri prim gelirlerini

nasıl kullandığına bağlı olarak da kapitalizasyon (fully funded veya advance funding),
dağıtım (pay as-you-go) ve karma sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz bu

oluşfurmaktadır. Dolayısı ile (l) nolu eşitlikte payın paydaya oraru ile oluşan oran toplam
sosyal güvenlik priminin büyüklüğünü vermektedir. Konuyu nüfuSun demografik yapısı

ile ilişkilendirdiğimizde

bağımlılık oranı

b'i

(A/ğ

toplam aylık bağlama oranı m'yi Verirken (E/Ç) sistemin

vermektedir.

Bu eşitliğin

öngördüğü dengeyi sağlayan sosyal

güvenlik sistemleri finansal açık veya fazla vermeden dağıtım esaslna göre sosyal sigorta

fonksiyonlarını Sürdiırebilirler. Eşitlikte yer alan'parametrelerin değişimi ile sistemin
finansman dengesi bozularak yeni arayışlara, reformlara ihtiyaç duyulması kaçınılmaz
olmaktadr.

Ülkemiz sosyal güvenlik sistemini oluşturan üç büyük kurum tek tek veya toplu
olarak ele alındığında ne yaz|k ki bu eşitlikte ifade edilen dengeyi l990'1ı yıllardan beri

Bu riskler yaşlılık, malullük' ölüm gibi emeklilik sigortalarını içeren uzun vadeli sigorta kollan ile iş
kazaları, meslek hastalıkları, hasüalık, analft,işsizlik ve aile yardımlarını içeren kısa vadeli sigorta kgllannı
oluşturmaktadır. Detayh bilgi için bakınız: C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952
(htto://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.ol?C102 erişim: 8 Mart 2007).
Sosyal güvenlik sistemleri ile finansman modellerinin sınıflandlnlması ve detayları için bakrnız Akalın
(2000' 1-2)' Güzel (2005, 63-67) ve Edizdoğan ve Giray (2007 , 3344).
816/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun

Güvenlik Kurumu'na devredilmiştir.

ile kurulmuş ve 16/5/2006 tarihli 5502 saylı Kanun ile Sosyal

9/711945 tarihli ve 4792 sayılı Kanun ile kurulmuş

Güvenlik Kurumu'na devredilmiştir.

ve 16/5/2006 tarihli 5502 saylı Kanun ile Sosyal

2/9/197| tarihli ve 1479 sayı|ı Kanun ile kurulmuş ve 161512006 tarihli 5502
Güvenlik Krırumu'na devredilmiştir.
23 Mart 200'7 tarihi itibari ile.
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sayll Kanun ile Sosyal

sağlayamamaktadır. Şüphesiz bu durum sadece ülkemize özg1ı de değildir' Ancak diğer
pek çok ülkede ortaya çıkan sosyal güvenlik sistemlerinin finansman açlklarınln sebepleri
genellikle yaşlanan nüfus yaplsından kaynaklanırken ülkemizde sorun daha çok işgücü

piyasasının yapısal sorunları ile siyasal sistemin sosyal güvenlik politikalarına yersiz
müdahaleleri olmaktadır. 1990'h yıllardan başlayan sistemin finansman sorunlarının
temelinde yatan faktörleri inceleyen ve bu finansal krizden nasıl çıkılacağını öneren pek
çok çalışma mevcutfur (Sayan ve Kiracı, 2001a ve 2001b; TUSiAD, 1997;2004;iLo,
7996a; Ercan ve Gökçe, 1998; IMF, 2000; Güzel, 2005; Gümüş' 2004)' 1999 yılında

8 SSK

ve Bağ-Kur'un flnansman şekli başlangıçta kapitalizasyon modeli biçiminde düşünülmüş ama

uygulamada bu nitelik korunamamıştır' Bakınız Erdal Gümüş, (2006).

'

Bakınız: Gramlich (1999).
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kabul edilen 4447 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte söz konusu kanunu
değerlendirerek ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin devlet monopolü şeklinde
ile rekabete açık olmadığını, dolayısıyla ekonomik
etkinsizliğe yol açtığnı belirten Akalın, çözümün görünmez elin devreye girmesinde
olduğunu ileri sürmektedir (Akalm, 2000).

yapılandırıldığını, özel sektör

Avrupa Birliği üyelik sürecinde ekonominin yanında sosyal güvenlik sisteminin
de Avnıpa Birliği üye ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri ile bühinleşebilmesi için sosyal
güvenlik sisteminin Avnıpa Birliği üye ülkelerin sosyal güvenlik sistemine benzer bir
yapılandırmaya gidilerek üç sosyal güvenlik kurumunun tek çatı altında birleşmesini
öneren Centel'in (1997) bu önerisi diğer akademisyenler (Tuncay, l998; Akalın, 2000;
Alper, 2003) taraflndan sıcak karşılanmamakla birlikte 5502 sayılı kanun ile tek çatı
altmda ülkemiz sosyal güvenlik sistemi birleşti. Tek çatı ile birlikte sistemin finansman
sorununun çözülemeyeceği ancak gelecek kuşaklar açısından bakıldığında uzun dönemde

faydalı olacağı ileri sürülebilir.l0 Tek çatı konusunun çok acil bir ihtiyaç olmadığını ileri
süren Alper (2003) bunun yeterli ve detaylı kayıt düzeninin sağlanmasından Soffa
yapılabileceğini belirtmektedir. Tuncay (2005) ise tek çatı ile büyük ve hantal bir yapı

ortaya çıkacağını, elli yıllık deneyimin sıfirlanmasının doğru olmadığını ileri sürerek bu
konudaki düzenlemenin gereksiz olduğunu belirtmekedir.

Türk yazınında sosyal güvenlik sidteminin bügünkii finansal kizle neden
karşllaştığı incelenirken konu daha çok sistemin yönetsel fonksiyonları üzerinde

faktörlerin rolü mevcuttur. Ancak pek çok ülke karşılaştıkları bu sorunlar nedeniyle çok

önceden yeni finansman modellerinin arayışına başlamışlardır.ll Bu konuda soŞyal
güvenlik hizmetlerinin özelleştirmesi yeni bir model olarak ileri sürüldü ve ilk olarak da

Şili de l98l yılında uygulanmaya başlandı. Şili'yi diğer ülkeler, ğantin, Bolivya,
Avusturalya, Meksika, Peru, Kolombiya ve Birleşik I&allık izledi (KotlikofÇ 1996).

Gelinen bu yol ayırlmında iki almaşık söz konusu olup, mevcut dağıtım esasına dayalı

sistemi yeniden yapılandlrmak Veya sistemi özelleştirme süreci

içerisinde
değerlendirmeye tabi tutarak dağıtım sistemini terk etmektir. Şüphesiz her iki yönteminde
lehte ve aleyhte belirtilecek pek çok yönü bulunmaktadır.l2 Bu konuda akademik

tartışmalar dağıtım modelinden

tam finansman modeline geçilmesinde

Pareto

iyileştirmesinin mümkün olup olmayacağı merkezinde odaklanmaktadır (Bovenberg ve
Sorensen, 2003)' Dağıtım sisteminin özelleştirilmesi ile ilgili TÜSiAD raporunda (2004,

79) "PAYG sisteminin özelleştirilip bireysel sisteme geçişin birey refahını ve ülke
ekonomik performansınl artırıcı olduğunu" ileri sürmektedir. Kotlikoff (1996) ABD

sosyal güvenlik sisteıni için yaptığı çalışmasında, özelleştirmenin ekonomiye pozitif katkı
sağlayacağını ve gelecek kuşaklar için GSMH'nın yüzde 4,5'i kadar bir refah kazancı

oluşturacağı sonucuna varmaktadlr.
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2.2.Ttirk Sosyal Güvenlİk Sisteminin Temel Sorunlarr

Türk ekonomisinin kalkınma sürecinde karşılaştığı zorluklardan birisi sosyal

odaklaşmaktadır. Sistemde yer alan kurumlara yönetsel özerklik tanlnmasl mr yoksa bu

güvenlik sisteminin finansman açıklarıdır. Genel bütçeden sosyal güvenlik sistemine
aktarılan transferlerin artış oranı ekonominin büyüme oranından daha yüksek seviyelerde
gerçekleşmektedir.

Centel, 1997). Özerkliği savunanlar sisteme günlük siyasetin gereklerine göre yapılan
müdahaleleri finansman krizlerinin sebebi olarak gördüklerini, özerk statü ile söz konusu

Sistemin gerçek bir finansman krizine girmesinin sebepleri aslında herkesce
bilinen emeklilik yaşlnln oldukça düşük olması (Cavuşoğlu, 1998; TüSiAı' 1997;iLo,
l996a' |996b; Sayan ve Kiraci, 2001a: 953), sigorta primlerinin hesaplanmasına esas

kurumların özelleştirilmesi mi finansman sorunlarını azaltıp ızun dönem finansman
krizini çözüme kavuşfuracağı ekseninde tartışmalar sürdürülmektedir (Aydın, 1998;

sakıncaların ortadan kalkarak sistemi dengeye getirebileceğini belirtmektedirler (Akahn,
2000; Tuncay,2000; Alper, 1999).

Ülkemizde yapılan nicel çalışmalar ile sosyal güvenlik sisteminin değişik yönleri
ele alınmakta, çözümler de geliştirilmektedir. Sayan ve Kiracı prim oranları, asgari

emeklilik yaşl Ve emeklilik maaş orarunl dikkate alarak yaptıkları analizde asgari
emeklilik yaşlnln artlrılmasr Sonucuna varmaktadlrlar (2001b).

Dağıtım esaslna göre sosyal güvenlik sistemlerini oluşturan ülkelerde

teşkil eden matrahın kiiçük tutulması 1TÜSİAD, I997; Gümüş, 2006)' prim ödeyenlerin
veya iştirakçilerin sayısının az olmasr (TÜSiAD, 1997), emekli olanların sayısının yıllar
itibariyle yükselmesi (Ercan ve Gökçe, 1998), 1990 öncesi dönemde toplanan prim

'

'

'2
de

finansman problemleri yaşanmaslna rağmen söz konusu problemlerin oluşumunda farklı

Bakını, : Coen Teulings, Casper G.

ıÜsiao

de Vries (2003).

Q0o4, 79) söz konusu dağıtım ınodelinin olumlu ve olumsuz göriişleri şöyle özetlemektedir:
olumlu yönleri: Hak sahibine yaşadığı siirece gelir sağlaması, işsizliğe ve belirsizliğe kaşı sigorta
sağlaması, sağlanan geliri fiyat ve diğer olumsuz ekonomik dalgalanmalardan korumasıdır. olumsuz
yönleri: tasarrufu azaltması, emek arzı ile işverenin emek talebini azaltması, kayt dışı ekonomiyi
özendirmesi, devlet bütçesine ilave yük getirmesi, düşiik gelirlilerin refah

saylabilir.

l0 Tek
çatı ile Türk sosyal güvenlik sisteminin bütün soıunlarının gözülebileceğini sanmak en azlndan
kolıycılıktır' Sorunlar daha çok ekonomik içeriklidir. Biçimsel düzenlemeler ile esas sorunlann
çözülemeyeceğini anlayabilecek bir zaman diliminde yaşadığımız gerçeğini herkesin bilmesi gerekir.
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'' Dagıt'-

düzelni olumsuz etkilemesi

sisteıninin özelleştirme modeline dönüştiirülmesinde geçiş sürecinin maliyetinin yüksek olacağl
beklentisini A.B.D. sistemi için test eden Feldstein ve Samwick dönüşüm maliyetlerinin bektendiği gibi
yüksek olmadlğınl, ayrtca her yl GSMH'nın yüzde 5'i kadar kazanç sağlanacağını hesaplamışlardr
(Feldstein ve Samwick, 1998).
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Grafik

gelirlerinin emeklilikle ilişkisi olmayan kamu hizmetleri için kullanılması (TÜSiAo,

karşılaştırıldığında sunulan hizmetlerin yüksek seviyede seyretmesi (Fisunoğlu' 1998;
Sayan ve Teksoz,2002; Gümüş, 2005) gibi nedenler olarak literattirde yer almaktadir.14
kaynaklanan sorunlar söz konusudur.

ve bunlarln

12,O

Bir yandan kayıt dışı ekonominin nimetlerinden

2,O

dolayı sistem dışı kalan çalışanlar nedeniyle gelir kaybı oluşmakta, öte yanda sistemin
sağladığı hak ve hizmetlerden yararlanmanın koşulları politik kazanlmlar ve diğer
nedenlerle kolaylaştırılarak sistemin harcamaları yükselmekte, böylelikle finansman
ihtiyacı giderek artmaktadır. Öte yandan genç bir nüfus yapıslna sahip olan ülkemizin bu
nüfusu hızla yaşlanma sürecine girecek, bugün yüzde 9 olan genel bağımlılık's oranı 2050

-3,O

-8,O

yılında yizde 30'a ulaşacaktır16. Dolayısıyla "genç" nüfusun çalışma hayatının gerçekçi

-13,O

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Kısm 8,

bir şekilde düzenlenerek sadece sistemin ortaya çıkaracağı finansman açığınl değil belki
ondan da öteye kendi emekliliğinin finansmanrnı sağlayıcı yönde adımlar atılması

2.2.1.

Aktif Pasif Sayılarındaki Değişimler

Grafik 1'de 1986-2006 yılları arasında üç sosyal güvenlik kurumunun aktif (prim
ödeyen sigortalılar) ve pasif (aylık alanlar) sayılarının bir önceki yıla göre. yüzde
değişimleri arasındaki farklar gösterilmektedir. Grafikte yer alan değerlere bakıldığında
aktif sigortahların yıllar itibari ile yüzde değişimi Emekli Sandığı için sadece 1991, |994
ve 2002 yıllarında kurumdan aylık alan pasif sayıslnın yıllık yüzde değişiminden fazla
olduğunu, geriye kalan 17 yıl içinde aylık alanların yüzde değişimi daha fazla olup
kurumun mali durumunu oldukça olumsuz etkilemiştir. SSK için aktif sigortalıların yüzde
değişimi 1988, 1994-1996, 2002, 2005 ve 2006 yıllarında pasif sayılarının yüzde

değişiminden daha yüksek gerçekleştiği görülmektedir. Bu kurumda da 13 yıl aktif
sigortalı sayısındaki yüzde değişim hep aylık alanların yıllık yüzde değişiminin gerisinde
kalmış dolayısı ile aktif pasif dengesi yıllar itibariyle olumsuz etkilenmiştir.

*SSK
+BK
..+ES

7,O

yönetiminden

gerekir.

Aktif ve Pasif Sayılarının Büyüme oranları Arasasındaki Farklar
r986-2006

2004), sık slk çıkarılan borçlanma kanunları ve prim karşılığı olmayan ödemelerin kurum
kaynaklarından sağlanması, emeklilere sağlanan hizmetler ile bu hizmetlerin maliyetleri

Konunun özünde sistemin gelirlerinin, giderlerinin

l:

Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler Tabo 84, T8.10, SGK.

Bağ-Kur'un durumu söz konusu yüzde değişimler açısından oldukça karamsar bir
tablo ortaya koymaktadır. Zıra 1986-2006 yılları arasrnda sürekli aylık alanların büyüme
oranı prim ödeyenlerin büyüme oranlndan daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu
durum kurumun gelir gider dengesini ciddi bir biçimde etkilemiştir.

üç kurumun aktif-pasif oranlarrna bakarak ta sistemin temel sorununun nerede
olduğu açıklığa kavuşfurulabilir. Dağıtım esasrna <layalı bir sosyal güvenlik sisteminde

normal olarak aktifin (prim ödeyenlerin veya kayıtlı çalışanların) pasife (sistemden aylık
alanlara) oran11lln en az 4 olması gerekmektedir. Yani dört çalışandan tahsil edilen sigorta
primi ile bir emeklinin aylığı ödenebilmelidir. Ülkemizde ise bu oran 1986-2006 yılları

BK'da 3,46 ve ES'da 1,80'dir. Bir emeklinin maaşı
ortalama iki çalışanın ödediği prim ile karşılanmaya çalışılmakta, yükiin dengeli ve
adaletli dağılımından uzaklaşıldığı için çalışanların prim yükiinü ağırlaştırmakta olup
kayıt dışılığı özendiren bir etki meydana getirmektedir. Aktif pasif oranı grafik 2 de
görülmektedir. Yıllar itibariyle bu oran her bir kurum için azahş göstermiş ve 2006 yılı

ortalaması olarak SSK'da 2,0g,

için 2'nin altına düşmüştiir.17

14
14

Poıitik yakıaşımlar sonucu sistemden 35 yaşlnda emekli olanlar düi olmuştur (TÜSiAD, 1997: 83).
Aktif sigortaıılaı*a2925 sayılı Tanm işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 saylı Tanmda Kendi Adına
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve isteğe bağlı sigortalılar dahildir.
1 de yer almaktaür.

la Bu grafik ile ilgili veriler Ek
15

65 ve daha yaşlı nüfusun 15-64 yaşındaki nüfusa oranı.

'6 Bakınır: United Nations Populahon Division, World Population
25

Prospects, The l998 Revision.

17

Grafige esas olan veriler Ek

1 de yer alan

aktif saylannın pasif saylanna bölümü ile bulunmuştur.
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Grafık2: Aktif Pasif oranları' 1986-2006

Kaynak : Maliye Bakanlığı, DevIet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazinc MüSteşaflığl, Türkiye istatistik Kuruınu,
Sosyal Güvenlik Kuıuınu, Türkiye istatistik Kurumu.2006 yı1ı verileri pıogıaından alınınışhr.

Grafik 3 ile bu durum çok daha net bir şekilde görülmektedir. Yıllar itibari ile
sosyal güvenlik kurumlarına yapllan hazine trasnferleri 1999 yılında GSMH'nln yüzde

6,0

3,75'ine yükselmiş, bu trendi koruyarak 2003 yılında ynzde 4,45 ve nihayet 2005 yılı için

ssK

yüzde 4,8l'e ulaşmış bulunmaktadır. Bütün bunlar bize son dereci ciddi bir soruna
l990'lı yıllardan beri çözüm bulamadığımızl Ve Sorunun büyüklüğıi ölçüsünde çözümün

-_
-----ES

BK

4,0

de büyük olması gerektirdiğini göStermektedir.

Grafik

2,O

3:

Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Kurum]arına Yapılan Transferlerin
GSMH'ya oranı

5,00
0,0

.ş"
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Kayırak: Ek 1'de yer alan veriler ile hesaplanmıştır.
2.2.2. Sisteminin

Aşağıda tablo

Açıklarl

l

4,00

'dJ'

SSK

"-d)"

Toplam

ve Hazineden Yapılan Trasferler

199]-2006 yllarına

2,OO

yüksek transferi aldığı görülmektedir.
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3,52

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2006

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığl, Hazine Müsteşarlığı, TüIkiye istatistik Kuruınu,
Sosyal Güvenlik Kuıumu, Türkiye istatistik Kurunru. 2006 yılı verileri plogramdan alınınıştlr.

BASİT AKTÜERYAL M0DEL18

Tebliğin temel amacı kazanılmış haklar bağlamlnda Anayasa Mahkemesi'nin

Bağ-Kur

536

1,00

3.

Tablo I : Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Transferler
(1997-2006)

'l'oplam

-

ait

genel bütçeden sosyal güvenlik
kurumlarına yapılan transferler Ve bunların GSMH içindeki paylarınl göStermektedir.
1997 yıLında üç kuruma yapılan toplam transfer GSMH'nln sadece yüzde l,82'sini
oluşfururken bu trasferden en düşük payı yüzde 0,42 ile Bağ-Kur almlş, en yüksek
transferi yüzde 0,95 ile SSK almlşt1r. 7999 yılından itibaren Emekli Sandığı'nın bütçeden
aldığı transfer GSMH'nın yizde l,32 sini teşkil etmekte Ve oran giderek artmaktadır.
Yıllar itibari ile bakıldığında Emekli Sandığı'nın SSK ve Bağ-Kur'a kıyasla hazineden en

(Milyon

_-BK
-- - - -ES

3,00

2006

s

iptal kararları nedeniyle emeklilere Sağlanan emekli aylıklarının deyişmeyeceği VarSayımı
ile efektif sigorta prim oranlarlnln 2007-2050 yıllarl arasmda nasil değişeceğini, kanuni

prim oranları ile efektif oran araslndaki farkın kamu maliyesine getireceği yükü
belirlemek, çözüm önerisi olarak özelleştirme durumunda söz konusu prim oranlarınln
nasıl gelişeceğini mevcut sistem ile mukayese ederek bir sonuca ulaşmaktır.

Bu bölümde 4447,5502 ve 55l0 sayılı kanunları göz önünde bulundurarak belli
Varsayımlarlg altında her üç sosyal güvenlik kurumunun 2007-2050 yıllarını kapsayan
|8 Bu model Erdal Gümiiş (200l)'den alınmıştır.

l9 Bu varsayımlar
şöyle özetlenebilir: 2007-2050 döneminde GSYiH, nüfus, emek piyasasındaki gelişme[er,
sosyal güvenlik sisteminin kapsadığl nüfus, ücretlerdeki gelişmeler il-o'nun (l995a; l995b; 1996b)

raporlannda yer alan değerler esas alınarak modele uygulanmıştır. Her üç kurumııı da 2050'yıllna kadar
varlığlnı devam ettirecekleri varsaylmaktadır. Prim oranları il-o'nun öngördüğünün aksine
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finansal projeksiyonları yapılmaktadır. Model için gerekli veriler

ilo'nun (l995a

ve

ikinci bir denklem

l995b)20 raporlarından elde edilmiştir.

Bir

kurumun flnansal dengesini
denklem yazabi|ıriz;

Z,:
Bu

GA,

-TEı

+

Z

i|e taıım|ayalım. Bu durumda şöyle bir

GA,
olar ak

y

PY1,

=

oY

GAt bu kurumun t dönemi

*t^,

inci denklemde yer alan TE, t yılında emeklilere yapılan toplam ödemeleri (B)

ve yönetim giderlerini (AC) kapsamaktadir. Dolayısıyla,

TE,

=

Bı

+

Eğer NA<0, bu durumda genel bütçeden kaynak transferi gerekli olup, biz bu
açığın eğer sigorta primlerini artrarak karşılarsak primler hangi seviyede seyreder
Sorusunu karşılamak üzere efektif prim oranlarını hesapladık. Dolayısı ile kamu maliyesi
için oluşan yük kanuni prim oranı ile efektifprim oranl arastndaki farktır.
3.1. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Finansal Projeksiyonu

ACı

Sosyal Sigortalar Kurumunun 20a7'2050 yılları arası gelir gider ve açıklarl
aşağıdaki grafik 4'te görülmektedir. Bu grafik bize kurumun prim gelirlerinin emeklilik

sigortası gereği yapmasl gereken giderlerinin oldukça altında seyredeceğini
göstermektedir.

(3)

Grafik 4. SSK'nın Finansal Projeksiyonu 2007'2050

yazabiliriz.

Yine

l nci denklemdeki oY

kurumun prim dışı gelirlerini temsil ettiğini

varsayalım. Burada kurumun net gelir fazlasi (NA) olması durumunda bu faz|anın g
oranında gelir getirici ya|ırıma kanalize edileceği Varsayılmaktadır. Yani,
OY,
1

= 1t7tr,x

f

e
o
o
o
o
o
o
o

(4)

ve 2 nolu denklemlerden iki ayrı denklem daha fiiretilebilir. Bunlardan

TR,

=TB,*t,

ilki
(5)

İro (ısssf'

dan alınmıştır. Prim oranı ise her üç kurum için de yüzde 20 olarak

1
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Bu denklemde TB prime esas matrahl, t prim oranını göstermekte olup TB

verileri

(6)

ise bir kurumun t yılındaki ödemelerinden arta kalan net varlıklarlnl göStermekte, pozitiİ

(2)

azmak mümkündür.
1

-7U,

olmasi halinde g oranl ile gelir elde edileceği varsaylmaktadir'
(1)

Sonunda gayrisafi varhklarını
göstermekte ki bu bir önceki dönem safı varhkları ile t dönemindeki toplanan prim
gelirlerini göstermek1edir. Bu durumda
denklemde

NA, =6tr,

Yıl

20t

\

2022 2027 2Og2

\2017
\-\

-n'

400

alınmıştır.22

2037

-2Q!2-N4f

-600

20

değiştirilmiştir. Yönetim giderleri, ve ikramiyeler çalışmaya dahil edilmemiştir. Aylık bağlama oranları ile
aylığa hak kazanma koşullarının ayrıntılanna girilmemiş, ilo'nun be|irlediği veriler kullanılmıştır.
Gelecek 43 ylın ekonomik modelini oluştrırarak belli başlı temel ekonomik parametrelerin değerlerini
tahmin etmek üzere pek çok model vardır. Kullandıklan verilere göre model seçimi yapllabilmektedir. Biz
bu çalışmada daha çok il,o'nun verilerini esas alarak basit akçüeryal modeli kullanmay tercih ettik. Elde
edilen sonuçların bu varsaymlara dayalı olduğunun hatırda tutulmasının yararlı olacağ düşiinülmektedir.
ilave varsaymlar metin içerisinde yeri geldiğinde aynca belirtilmiştir.
Detayıı bir akçüeryal model tek başına bir tebliğ konusudur. Bwada bizim amacımız anlaşılması kolay,
ana temayı yansıtabilen yeterlilikte ve finansal projeksiyon yapmayı sağlayacak bir model geliştirerek
kamu maliyesi açısından ortaya çıkacak muhtemel yüklerin büyüklüğinü oıtaya koyrnaktır.
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1995'den 2005 itibariyle fiyatlar TÜFE bazında 52 kat, TEFE bazında 47 ve GSMH deflatörü bazında 42

kat artfiuştır. Bu bölümde yer alan hesaplamalar 1995 fiyatlan ile ifade edildiğinden 2006 başındaki
değerlerine dönüştiirülmesi için ifade edilen rakamlann biri ile çarpılmaları gerekir.
Bu tiir uzun dönem projeksiyon modellerinde kilit parametrelerin gelecek değerlerini tam bir isabet ile
kestirme olanağı yoktur. Kaldı ki her üç kuıumıııı Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleşmesine
rağmen uzunca bir siire mevcut prim oranları ayfl ayrr uygulanmaya devam edecektir. SSK ve Bağ-Kur
için yüzde 20 prim oranı halen geçerliliğini korurken Emekli Sandığı için yüzde 36'lık bir oran söz
konusudur. Esas olan oran değil oranln uygulandığı matrahların gerçek tesbiti ve hesaplanabilirliğidir.

30

Bu sonuç gerek ilo'nun ve gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
yaptıklan projeksiyonlara paralellik arzetmektedir. Dolayısı ile 2050 yılına kadar sürekli
açık veren bir kurumun sorununun çözümü için ciddi ve kesin karar vermek
gerekmektedir.

3.2. Bağ-Kur'un Finansal Projeksiyonu

2007-2050 yllarını kapsayan zaman diliminde Bağ-Kur'un giderleri ile gelirleri
arasındaki farkın giderek artığı görülmektedir. Aşağıda yer alan 7 nolu grafikte görüldüğü
üzere gelir gider farkı ilerleyen her yıl bir önceki yıldan daha fazla olmaktadır.

Sosyal Sigoı1alar Kurumu'nın 2007-2050 yılları arasmda ortaya çıkması
muhtemel açıklarının açığın ortaya çıkuğı yıl tahmini GSYiH'sına oranı grafik 5'te yer
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Bağ-Kur' un Finansal Proj eks iyonu 2007 -20 50

almaktadır. Finansman açığının yüzde 6'dan 2020'de yijzde 11,26 ya ulaşacağını, yıllar

800

itibari ile giderek aza|acağını ve 2040'tan sonra GSYiH'nın yüzde 4'ünün altına
geri1iyeceğini göstermektedir.
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Grafik 5: SSK'nln Açığının Tahmini GSYİH'ya oranı
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oluşan bu açığın nasıl finanse edileceği kamu maliyesine getireceği yük
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açlslndan önem arzetmekedir. Genel bütçe vergi gelirleri ile finansmanı durumunda vergi
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mükelleflerinin beyan edilen yllar boyunca bu kurumdan emekli olanları finanse edeceği

Ytl

anlaşılmaktadır. Bu durum gelir dağılımını olumsuz etkileyeceği gibi sonuçlarının ne

SSK'nın açıklarlnın tamamen mevcut kanuni prim oranırun artırılmasl ile finanse
edilmesi durumunda olması gereken prim oranları grafik 6 da yer almaktadır. Burada
efektif prim oranı olarak ifade etmeye çalıştığımız oran kanuni oranl da kapsayarak
kurumun giderlerini tamamen karşılayan prim oranıdır.

Grafik 6: SSK'run Kanuni ve Efektif Prim oranları-2007-2050

kadar arzu edilebilirliğini de tartışmalı hale getirir.

Açıkların GSYiH içindeki oranı başlangıçta düşük olmakla beraber yıllar itibari
ile artarak yizde 4'|er seviyesinde sürekliliğini korumaktadır. Bu durum 8 nolu grafikte
açıkca görülmektedir. Bağ-Kur'a tabi olan yükümlülerin çoğunluğunun esnaf olarak
ticaret yaptıkları göz önüne alındığında bu oranln Sürdürülebilir ve kabul görür makul bir
büyüklükte olmadığı ortadadır.
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ayrı kendi kaynakları ile yüktimlülüklerine yakından bakıldığında diğer iki kurum için
geçerli olan fınansman sorununun bu kurum için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır'
Emekli Sandığı'nın gelirlerini hesaplarken kesenek ve karşılıkların toplamının ynzde 36

Grafik 8: Bağ-Kur'un açığının Tahmini GSYiH'ya oranı
7

olmaslna rağmen biz yizde 16

5

lık oranı emeklilik sigrtaları kapsamrnın dışındaki kısa

vadeli sigortalarrn flnansmanı için ayrı tutarak toplam oranın yüzde 20 olduğunu
varsaydık23. Bu kurumun tahmin edilen gelir, gider ve finansman açığı 10 nolu grafıkte

göriilmektedir.
1

-1

Bu kurumun da finansman dengesinin olmadığını, özellikle 1992 yı|ında
2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042

2M7

3774

sayılı kanun ile emeklilik için yaş slnırırun kaldırılması genç yaşta emekli olan insanların
Saytstnl bir anda yükseltmiştir. Bu uygulamadan belki de en faz|a Emekli Sandığı
etki1enmiştir.
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Grafik l0. Emekli Sandığı'nın Finansal Projeksiyonu 2007-2050

Bağ-Kur'un bu tahmini açıklarının iştirakçilerin prim oranlarının artırılması
yoluyla finanse edilmesi durumunda prim oranının her yıl mevcut oran yüzde 20'den
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başlayarak artması, 2025 yı|ında iki katına çıkacağını 9 nolu grafik ortaya koymaktadır.
2030 ile 2050 arasında ise bu oran yüzde 43 olmaktadır ki bu oranı kabu| etmek,
tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek son derece zor olacağı, dolayısı ile sistemin
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finansmanrnın bütçeye ciddi yükler getireceği tahmin edilmektedir.
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Grafik 9: Bağ-Kur'un Kanuni ve Efektif Prim oran|arı-2007-2050
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Emekli Sandığı'nın tahmini açftlarmm GSYiH içindeki oranı l1 nolu grafikte
ilk yıllarda GSYiH'nın yüzde 3'üne denk gelen sandık açığı giderek
artmakta ve 2025 yılında yizde 4,2'ye yükselmektedir. Daha sonra bir azalış trendi ile
birlikte yüzde l seviyesine gerilemektedir. Bu durum sandık iştirakçilerinin saylsmln
azalmasına paralellik göstermektedir. Devletin kiiçültiilmesine paralel kamu personel
allmının da yıllar itibari ile aza|mafl öngörülerek bu sonucun ortaya ç1ktlğı tahmin
görülmektedir.
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edilmektedir.

3.3. Emekli Sandığı'nın Finansal Projeksiyonu

Emekli Sandığı'nın gelir ve giderleri genellikle çoğu çalışmalara konu
edilmemekte, bu kurumun finansman açısından genel itibari ile bir sorununun olmadığı
yönünde kamu oyunda bir görüş vardır. oysa bu kurumun genel bütçe kaynaklarından

'3 Bu oran ölüm, malullük ve yaşlılık sogortalannın dışındaki risklerin finansmanı için oldukça makul
saylıı.
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altematif oluşturup oluşturmamasını denemek izere farazi bir özelleştirme modeli

Grafik l l: Emekli Sandığı Açığının Tahmini GSYiH'ya oranı

geliştirdik.
b

Bilindiği izere' 1996 yılında ilo'nun raporu ile sunulan 4 temel alternatifin ilki
dağıtım esasınl koruyan ve yeniden yapılandran reform alternatifi olup kabul görmüş ve

4447 sayılı kanun ile 1999 reformu gerçekleştirilmiştir. Ancak, söz konusu İLo'nun
raporunda yer alan özelleştirme alternatifleri tam olarak kamu oyunda tartlşllmamıştır.
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Özelleştirmenin farklı anlamları olmaslna rağmen bizim burada özelleştirme ile
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kastettiğimiz hıısıs devletİn gözetİm ve denetiminde elde edilen prim gelirlerinin piyasa

koşullarında getfuİ sağlayacak şekilde uzmanlar tarafından yönetİlmesini ifad'e
etmektedir. Aslında TUSİAD'm (1997 ve 2004) raportarında özelleştirme seçenekleri de
2007 2012 2017 2022 2027 2og2 2037 2042

2947 Yıl

Sandlğın açıklarının yine kesenek ve karşılıkların toplamı olan oranın artması ile
elde edilen efektif oran l2 nolu grafikte görülmektedir. Dikkat edilirse dönem başındaki
efektif oran yüzde 30 düzeyinde iken bir iki yıl azalış ve daha soma artlş göstermekte,
2022 yılında ynzde 36 seviyesine ulaşmaktadır. Bu seviyeyi birkaç yıl koruduktan sonra
giderek azalmal<1a ve 2050 yılı itibariyle ynzde24 olacağı tahmin edilmektedir.

Grafik 12: Emekli Sandığı Kanuni ve Efektif Prim oranları-2007-205o
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yürürlüğe girmesi ile beraber bazı sorunlar da ortaya çıkmıştır.2a

Bu tebliğ ile önerdiğimiz özelleştirme modeli özetle şöyledir: iki ayaklı zorunlu
.
bir sistem söz konusudur. Birinci ayak mevcut üç kurumun 2050 yılına kadar varlığını

Özelleştirme primi 2007 yılı SSK için yüzde 3,06,
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dayalı olarak zorunlu emeklilik fonlarını da yönetebilir hale gelebilir. Ülkernzde qsız
sayılı kanun ile bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sistemin

özelleştirme adıyla yeni çahşma hayatına katılanlardan iki farklı prim tahsil edeceğini,
biri özelleştirme fonunda birikmek üzere diğeri ise mevcut kanun gereği alınan prim.

30%

20"/.

piyasa mekanizmasına açmak gerekmektedir. Bireysel emeklilik sistemi ile piyasa
mekanizmasının emeklilik fonu oluşturması ve işlemesi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu
uygulamalar sürdürülerek yakın gelecekte elde edilen deneyimle ve performanslarına

koruyarak aktif çalışanlardan prim alacaklarını25, hak sahiplerine ödeme yapmaya devam
edeceklerini, ancak yeni üye kabul etmeyecekle1ini öngörmektedir. İkinci ayak ise
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yer almaktadır. Öteki ülkelerde olduğu gibi sosyal güvenlik alanınl da büyük bir cesaretle
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4.ÇöZüM OLARAK EMEKLiLİK SİGORTALARININ
özBr,ı,pŞrinİı,pınsi

Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığl ve gerekse diğer ilgili kamu kurum

ve kuruluşları ve gerekse akademik araştırmalar 1999 yılından beri süregelen reform
çalışmalarının katkılarına rağmen her üç kurumun da 2050 yılına kadar finansman
açıklarının kapanamayacağını ortaya koymaktadır. Bu nedenle özelleştirmenin bir
35

2,7

olarak belirlenmiştir. Bu oranlar her bir kurum için yühimlülüklerini yerine getirecek
şekilde mevcut prim oranları ile dengesi gözetilerek yıldan yıla değişim göstermektedir.

Efektif

2oo7 2012 2017 2022 2027 2og2 2og7 2042

BK için yüzde 9 ve ES için yizde

Kurumların özelleştirme primi ile bu kapsamdaki yükimlülügünden artan prim tutarlarını
yatlrıma dönüşttirerek ynzde 9 reel getiri26 elde edeceğini ve özelleştirme fonunun
yönetiminden dolayı ödenmesi gereken yönetim giderlerinin ihmal edildiği
varsayılmaktadır. Dolayısıyla özelleştirme alternatifinde ikili yapı mevcuttur: mevcut
sistemin 2050 yılına kadar devamr (dağıtım sistemi) diğeri ise yeni özelleştirme sistemi.

24 Bakınır: Ferhatoğlu (2007).
25
prim
26

Her iki
-Jağıtım ve özelleştirme_ de alınacağı öngörüımektedir. Ancak dağtlm sistemi yeni üye
kabul etmediğinden yllar ilerledikçe emeklilerin saysı arüacak prim ödeyenler ise aza|acaldır.

TÜsiAD'ın

199'1 tarihli raporunda reel getiri oranını yüzde

9,20M tarihli

raporunda da yüzde 6-8 olarak

belirlemiştir. 1990-1999 yllan arasl reel getiri oranı yüzde 14,06 olduğu dikkate alındığında (IMF Staff
Country Report, 2000) yüzde 9 oldukça makul bir oran olarak kabul edebiliriz.
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4.1. SSK'nrn Özeileştirilmeşi Durumunda Finansal Projeksiyonu

Grafik l4: SSK'nın Prim oranlarını Karşılaştırma

SSK nın özelleştirilmesi durumunda elde edeceği primlerin oranları 13 nolu
grafikİe görülmektedir. Özelleştirme primi yüzde 3 seviyesinden başlayarak giderek
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artmaktadır. 2025 yıIında yıjzde 7,5'e yükselmekte ve 2050 ye kadar ynzde 6-7 seviyesini

400/0

korumaktadır. Yine bu alternatifte mevcut kanun gereği ve kurumun yükiimlülüğünü
yerine getirmesi için gerekli olan efektif prim oranı yüzde 30,5'te başlamakta birkaç
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aza|malda daha sonra belli bir hızda artarak 2020 yıIında yüzde 35'e yükselmektedir.

- - - -Özelleştirmell

ve 2020 yılından sonra efektif prim oranı giderek azalmaktadır. Öyleki bu oran 2050
yılında 2,5'e gerilediği görülmektedir. Her iki prim oranmln toplamı 2010 yı|ında 32,5
olurken 2030'da 3l,2040'da l7 ve 2050 yılında sadece 9,5 olmaktadır. işte bu sonuç
piyasa mekanizması tarafından yüzde 9 getiri oranı ile ödüllendirilen primlerin sağladığı
iyi1eştirmedir.
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BK'nrn Özeileştirilmesı Durumunda Finansal Projeksiyonu

4.2.

Bağ-Kur'un özelleştirme modeli çerçevesinde nasıl bir finansman yapısına sahip
olacağı 15 nolu grafikte görülmektedir. Bu kurumda 2007 yılında konulması önerilen
özelleştirme prim oranı yüzde 9'dur. Bu oran 2025 yılına kadar devamlı artmakta ve

yüktimlülüklerin yerine getirilmesi için alınması gerekli efektif prim oranı yüzde 2l ile
başlamakta, 2016 yılında yüzde 30'a yükselmektedir. Özelleştirme sisteminin fon

Öalleştirme
-Toplam

birikimi belli bir büyüklüğe ulaşmaya başlayırrca efektif prim oranı giderek az6|İna
eğilimi göstermekte, 2025 yılında yüzde l5'e, 2030'da yüzde l0'a gerilemektedir. Bu
süreç devam ederek 2035 yılında yüzde 5'e ve 2047'de yüzde 0 olmaktadır' Artık

200/0

150
10o/o

özelleştirme metodu ile sistemin finansmanı sağlanabilmektedir.

5o/o

ov"

100h

2025-2030 yılları arasında yizde 27'e ulaşmaktadır. 2030 ile 2050 yılları arasında
özelleştirme primi yüzde 20 seviyesini korumaktadır. Öte yandan mevcut

4oo/o
3so/o

öze||eştirmesiz

200/0

Özelleştirme nedeniyle biriken fonların getirileri ile beraber finansman sıkıntısı azailmalüa
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Gerek özelleştirmenin olmadığı durumda ve gerekse özelleştirmenin olduğu
durumda efektif prim oranlarrnr karşılaştırırsak bu durumu çok daha net görebiliriz. 14
nolu grafikten bu durumu görebiliriz. 2007-2028 yılları arasında özelleştirme durumunda
efektif prim orail daha büyüktiir. Bu dönemde henüz özelleştirme için gerekli fonun
miktarı az katılımı giderek artmaktadr. 2028-2050 yılları arasında ise özelleştirme
fonunun yeterli büyüklüğe ulaşması ve getirilerinin arfinasl efektifprim oranm]n giderek
azalmasına neden olmaktadır. Çünkii piyasa tarafmdan sağlanan getiriler sistemi artan

oranda finanse edebilmektedir. Özelleştirmenin gerçekleşmesi halinde 2050 yılında
efektif prim orail sadece ynzde 9 olmaktadır.

Grafık l5: BK'nın Özelleştirilmesi Halindeki Prim oranları -2007-2050
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özelleştirmenin olmadığı mevcut sistem ile özellştirme modeline bağlı olarak
yükiimlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli efektif prim oranlarının mukayesesi 16
nolu grafikte yer almaktadır. Özellştirme durumunda efektif prim oranı dönemin
başlangıcında yüzde 30 olarak öngörülmekte ve giderek artmaktadır. 2016'20|8
yıllarında en yüksek değere, yüzde 45'e ulaştıktan sonra azalma sürecine girmektedir.
2030 yılında başlangıç seviyesine geri dönmekte,2040'taynzde22'ye

girmektedir.

Grafik 17: ES'nın Özelleştirilmesi Halindeki Prim oranları -2007-2050
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gerilemektedir. Özelleştirmenin olmadığı mevcut durumun
devamında ise yüzde 20'1ik oran giderek artmakta, 2030 yılında ynzde 43'e ulaşmaktadır.
2040 yılında ynzde 42 olan bu orarı2046'dan itibaren tekar yüzde 43'e çıkmakta ve
dönem Sonuna kadar da bu seviyesini korumaktadır. Bu da göstermektedir ki özelleştirme
metodu ile fonların piyasa mekanizması ile değerlendirilmesi kamu kesiminin
Sonunda yüzde

başlamaktadır. 2030 yılında yizde 24,l'e,2035'te yizde 17,6 ve 2040 yılında yüzde
l1,3'e düşmektedir. 2045 yılında yizde 6,4 olan bu oran 2050 yılına yüzde 3,l ile
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değerlendirmesinden çok daha cömert sonuçlar ortaya koymaktadır.
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Grafik 16: BK'nın Prim oranlarınl Karşılaştırma
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ile mevcut
sistemin devamı halinde ödenmesi gereken toplam efektif prim oranları 18 nolu grafikte
gösterilmektedir.2026 yılına kadar toplam 19 yıl özelleştirmenin varlığı halindeki toplam
prim oranı mevcut sistemin prim oranından daha faz\a iken 2027-2050 yılları arası bu
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ozelleştirme durumunda ödenmesi gereken toplam prim oranı
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durumun tam tersi söz konusudur. Ayrıca, iki prim oranı arasındaki fark ilk l9 yılda daha
azdır. Bu durum Emekli Sandığı için de özelleştirmenin düşünülmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır.

Grafik 18: ES'nın Prim oranlarını Karşılaştırma
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4.3. ES'nın Özeleştirilmesİ Durumunda tr'inansal Projeksiyonu

Emekli sandığı'nln özelleştirilmesinin mümkiin olup olmayacağı bir İarafa

bırakılacak olursa ve mümki'in olacağı Varsaylml altlnda bu kurumun finansman
durumunun gelecek kırk üç yl boyunca nasıl şekilleneceğini 17 nolu grafik temsil
etmektedir. Özelleştirme primi olarak dönem başında yizde 2,7 ı|e fon biriktiımeye
başlayacağı varsayılan Emekli Sandığı'nın bu oranı yıllar itibariyle çok hiçük artışlar
göstermektedir. 2022 yılında yizde 6 Seviyesine çıkan bu oraı 2028 yılında en yüksek
seviye olan yüzde 6,5'e yükselmekte ve daha sonra kiiçük bir azalışla yüzde 6'lık

seviyesini korumaktadır.,Dönem sonundaki oran yüzde 6,1 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Özelleştirme modelinin uygulanması durumunda diğer prim oranı ise yüzde
31,4 ile döneme başlamakta, 2015 yılında yüzde 30,3 seviyesine gerilemektedir. 2030
yılında yüzde 30,l'e gerileyen efektif prim oranı giderek artan oranda azalmaya
39
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5.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Buçahşmadageliştirilenbasitakçüeryalmodelileherüçemeklilikkurumunun
prim oranlarr mevcut
gelir, gider ve açıkları ile bu açıkların flnansmanı için gerekli olan

ye farazi özelleştirme seçeneği içiı ana|iz edildi. Her iki durumda da
miktar olarak
belli varsayımlar ile sistemin uzun dönem finansman açıklarının olduğu
yöntem ile finanse
tesbit edildi. Tartışılması gereken husus bu açığı kimin ve hangi
sistemin devamı

büyük payın elde
edeceğidir. Sosyal taraflar sistemin nimetleri söz konusu olduğunda
finansmanı
edilmesinde ortaya koyduklarl çabaları maliyetin paylaşımlnda esirgemekte,
başkalarına veya başka kuşaklara aktarma eğilimi sergilemektedirler'

Kanımızca ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin temel sorunu mali içeriklidir'

Sistemin temel
Bunun da kaynağı emek piyasasının ortaya çıkardığı yapısal sorunlardır'
olması için istihdam
fınansman kaynağı olan prim gelirlerinin sürekli, düzenli ve yeterli

kayıt dışılığı
hacminin artması, çalışanların sisteme kayıtsız şartsız dahil olmaları,
prim
bağlamda
Bu
gerekmektedir.
önlemek üzere ciddi politikaların geliştirilmesi

diizeye çekilerek çalışanların prim öder hale gelmesini sağlamak
için gelir
gerekir. Sistemin gelirleri giderlerini karşılayamadığından bu dengeyi sağlamak
gider azaltıcı politikaları belirlerken matrahın büyümesinin oranln

oranlarının makul

arturcı

bir

ve

büyümesinin
büyümesinden daha önemli olduğunu unutmamamız gerekir. Matrahın
güvenlik
sosyal
Ayrıca,
sağlanması oranların aza|ması ile daha kolay gerçekleşebilir.
ile yani norm Ve
kapsamında yükiimlülüklerin ve hakların tiim vatandaşlara aynl koşullar
sistemin devamı ve
standart birliğinin herkese eşit sağlanması gerekir. Gerek mevcut
iki durumda da
gerekse sistemin piyasa mekanizması tarafından işletilmesi olsun her
yılları arasında kamu maliyesine büyük yükler getirmektedir. Ancak 2025'den

Asgari emeklilik yaşının zaman içinde artışını öngören düzenlemelerin refahın
dağılımında kuşaklararası adaletsizliğe yol açacağı açıktır. Esasında makul, dengeli,
sosyal tarafların kabul etmede tereddüte düşmeyecek asgari emeklilik yaşı 55-60 yaş
arahğıdır. Bir taraftan 38 yaşında emekli edip 40 yll emekli aylığı sağlamak, öte yandan
emekliliği 65 yaşına endekslemek tutarlı ve adil olmadığı gibi toplumsal adalet açısından
hakça da değildir.

Düşünülmesi ve yenilenmesi gereken belki en acil konulardan biri de ücret
rejiminin sadeleştirilmesidir. Kamu sektöründe çalışanların maaşlarınln hesabında çok
faz|a parametre vardır. Gelir vergisinin matrahı farklı, emekli keseneğinin matrahl farklı,
bir takım gelir unsurları kesenek ve vergi dşı kalmakta oldukça karmaşık bir yapı vardır.

Bunun sadeleştirilmesi, her vatandaşın anlayacağı oldukça basit bir şekilde düzenlenmesi
gerekir. Bu düzenleme ile özel sektör ücretleri ile de uyumlaştlrmak ve Bağ-Kur'a tabi

yükiimlülerin de basamak sisteminin terk edilerek bütün sistemin esas alacağı ortak bir
matrahın oluşturulmasl gerekir.

Özelleştirme elbetteki bir alternatiftir. Çok yönlü tartışılması, altematifler
oluşturulması, analiz edilmesi gereken bir konudur. Bunun makul bir reel getiri
sağlayacak sermaye piyasasının yeterliliğinin ve oluşacak fonun yönetimi için gerekli
altyapının oluşumunun olanaklı olup olmamaslnln ayrlca değerlendirilmesi gerekir. Bu
konunun şüphesiz politik bir yönü vardır. Bu konuda karar siyasi otoriteye aittir. Ancak,
iktisat teorisini kullanarak değişik varsaylmlarla konuyu analiz edip seçenekler üretmek

biz araştırmacıların görevidir.

2007-2025

görülmektedif'
sonra özelleştirme durumunda kamu maliyesinin yükiinün aza|acağı
farklı sonuçları vardır. Mevcut sistemde
Şüphesiz konunun gelir dağılımı açısından

konusu olduğu
oluşan açıklar vergi mükelleflerince karşılanırken27, özelleştirmenin söz
yükü
alternatif ile 15-25 yılllık dönemde aktif çalışanların ve vergi mükelleflerinin
olumlu
sorıra bunların yüktinde azalma olmaktadır. Bunun da sosyal refahı
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2. soSYAL GÜVENLiK ALANINDA YENi ARAYIŞLARI DOĞURAN
NEDENLER

finansman işveren

Bir ülkede sosyal politikaların amacını, klsaca o ülke vatandaşları için gerekli

vergiye benzer bu kesintileri karşılamaları mümkün olmamakta, dolayısıyla geniş

olan kamusal mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi olarak tanımlamak mümkiin olmakla
birlikte, daha anlamlı bir tanıma ulaşabilmek için, sözkonusu kapsam içerisinde sosyal

kesimleri içine alan bu tiir sistemlerden faydalanmaları sözkonusu olamamaktadır. Yine,
bu alanda yapılan çahşmalar göstermektedir ki, informel sektörlerde çalışanların eğitim

sektörler, sosyal sigortacılık, sosyal koruma, sosyal hizmetler ve sosyal hakların bir bütiin

seviyeleri formel sektördeki çalışanlara göre çok daha düşük düzeylerde olduğundan,
önemli bir kısmının okumayı ve yazmayl dahi bilmeyen bu bireylerin, geniş anlamda
devlet veya özel kesimce sağlanan sosyal güvenlik hizmetlerinde uygulanan bürokratik

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir2.

Bir çok gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkede sosyal politika olarak belirlenen
hedeflerin genelde gelir dağılımlnın alt dilimlerinde yer alan nüfusu kapsamaması ya da
ülke vatandaşlarının ihtiyaçlarlnı karşılamakta yetersiz kalması veyahut ta bu tür sosyal
politikalara ulaşmanın dar gelirliler açısından çok maliyetli olması, o ülkede sosyal refaha

istenilen düzeyde ulaşılamaması ile sonuçlanmaktadlr. Bunun yanl sıra, birçok düşük

gelirli ülkede sosyal güvenliğin geleneksel ve dar bir çerçevede kamu veya özel

ve işçiden kaynakta kesilerek düzenli olarak yapılan

tutarlarla

sağlanmaktadır. informel sektörlerde çalışan bireylerin düzenli bir gelirleri olmadığından

işlemleri anlamaları ve bunları gereğince yürütmeleri oldukça zor olmaktadır.a

Sosyal güvenlik hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılamamasr, temel
amacı toplumsal dayanışmayı kurumsallaştırmak suretiyle zor dönemlerde bireyleri
yoksulluk ve yoksunluk riskine karşı korumak, göreli ve mutlak yoksulluğu azaltmak
olan sosyal güvenlik sisteminin, söz konusu hedefi gerçekleştirmede başarısız olmasına

kesimdeki formel sektörlerde yer alan istihdam ile ilişkilendirilmiş olması da, söz konusu

yol açmaktadır.

sektörlerde çalışma imk6nı bulamayan (tarım işçileri, seyyar satıcılar, işsizler v.b.)
bireyleri sistem dışına itmektedir. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgi.itü (Lo)'nun 1952
yılında çalışanlar için sosyal güvenlik sistemi kapsamında değerlendirdiği sosyal riskler
yalnızca hastahk, işsizlik, çalışma sonucu oluşan kazalar, yaşlılık ve doğum olarak
belirlenmiştir. Bunun bir neticesi olarak da başta düşiik gelirli ülkeler olmak üzere, pek

Diğer taraftan dünya genelinde ortaya çıkan yeni anlayış çerçevesinde, sosyal
güvenlik kavramr daha geniş bir perspektiften değerlendirilmekte ve şöz konusu kavram
yalnızca emeklilik, eğitim ve sağlık hizmetlerini ve çeşitli risklere karşı korunmayı değil

çok ülkede l990'lara kadar sosyal güvenlik sistemlerinin sadece formel sektörlerde
çahşanları ve ilgili sosyal riskleri kapsayacak biçimde dizayn edildikleri gözlemlenmiştir.

Sosyal güvenliğin kapsamının sadece formel sektörlerde çahşanlar esasrna
dayandrılması ve bu sektörlerde çalışanların sistemden yararlanabilmeleri için ödedikleri
katkı paylarınln işverenle paylaşılmasına rağmen, düzenli bir gelire sahip olmayan
informel sektörde faaliyet gösterenlerin bu şekildeki bir sosyal güvenlik sisteminden
yararlanabilmeleri için sistem taraflndan talep edilen meblağın tamamlnl kendilerinin
ödemesinin gerekmesi,

bir çok bireyin prim

Duruma işin finansmanı açısından bakıldığında ashnda ekonomik olarak informel
sektörlerde aktif halde çalışan bireylerin çoğunlukla devlet tarafindan idare edilen sosyal

güvenlik sistemlerinden yararlanamamalarının önemli bir nedeni de ortaya çıkmaktadır.
Bilindiği üzere çoğu devlet tarafından idare edilen büyük sosyal güvenlik sistemlerinde

CooK; "Does Socİal Polİcy Meet Social Needs'',IDS Bulletin, Volume

31, No 4,

W. Van GINNEKEN, "Social Security for the Excluded Majority: Case Shrdies of Developing Countries",
ILO, Geneva, 1999, p.\ l.
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de çok kiiçük miktarlarda bile olsa, bireylere ihtiyaç duydukları anda

kedi

irnkanı

sağlama yeteneğinin sistemde yer almasıdır.

Dünyada, mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin belirtilen alanlardaki
yetersizlikleri yeflibaa arayışları ve çözüm önerilerini de beraberinde getirmiştir. l970'li
yıllarda ilk kez Bangladeş'te gerçekleştirilen mikrofinans uygulamasl söz konusu çözürh
önerilerinin önde gelenlerindendir.

ödemelerini gerçekleştirememeleri

neticesinde sistemden yararlanamamasıyla sonuçlanmaktadır3.

S. DEVEREUX ve S.
2000,p.1-2.

fakat aynı zamanda kredi imkanlarına erişebilir olmayı da içermektedir. Dolayısıyla

modern anlamda bir sosyal güvenlik mekanizmasında varolması gereken unsurlardan biri

3.

MİKRoFiNANs UYGULAMASININ GENEL ESASLARI

Özellikle l900'lerin ikinci yarısından sonra gerek ülkelerin tek başlarına gerekse
Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ya da OECD gibi uluslararası kuruluşların gelişmekte
olan ülkelerdeki yoksullukla mücadelenin ve bu ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması amaçlarıy|a makro düzeyde hazırladıkları stratejilerin geçen zaman zarfında
anlamlı başarılar kaydedememesi, bir yandan söz konusu stratejilerin yeniden gözden
geçirilmesi ile sonuçlanırken diğer yandan ülkelerin arzu|anan amaçlara istikrarlı bir

biçimde ulaşmalarını hedefleyen yeni yaklaşımların doğuşuna zemin hazırlamrştır.

4

A. MAES, "Informal Economic and Social Securiıy in Sub- Saharan Africa'', International Social Security
Review, Volume 56, Issue 34,2003,p.42.
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Yoksullukla mücadele amaclnl gerçekleştirmede en etkin araçlardan biri olarak kabul

ile başlatılan proje, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan dev bir

edilen sosyal güvenlik sistemlerinin de, kişilerin karşl karşlya kalabilecekleri ekonomik
ve sosyal riskleri ortadan kaldırmada yetersiz kalmaları yeni politikaların doğuşuna hız

finansman modeline dönüşmüştür6.

kazanürmlştır. Bu alanda ortaya çıkan ve uluslar arası kuruluşlarca da etkinliği kabul
edilen en önemli araçlardan biri mikofinans uygulamasıdır. Makro alandaki kalkınma ve
fakirlikle mücadele stratejilerinin aksine; mikofinans, hali hazırda büyük bir kısmı
tiiketim toplumu içerisinde bulunmanın dahi çok gerisinde olan en fakir kesimi, üretim
sürecinin aktif üyeleri haline getirerek hem yoksullukla mücadelenin etkin bir biçimde
sağlanması hem de topyekiin kalkınmanın başarılması amaçlarına birlikte hitap eden bir
sistem olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Mikofinans, belirli bir düzeyin altında gelire sahip bireylere yapılacak yardım ve
bağışlar yerine, bankalar, sivil toplum kuruluşları, kedi kooperatifleri ve diğer resmi mali
sistem ögeleri aracılığı ile onların ihtiyaçlarını karşılayacak, onları iiretime sevk edecek

düşük meblağlardaki kredilerin kullandırılması, böylelikle bir yandan bu bireylerin
mevcut refah seviyelerinin arttırılması, diğer yandan ise dolaylı olarak çok kiiçük
değerlerin de üretim sürecinde kullanılmasl ile kişi başına düşen milli gelirin ve büyüme
orarunln yükseltilmesi amaçlarlna hizmet eden ekonomik bir sistemi ifade etmektedirs.

Bir ülkede üretim sürecinde yer almayan ve mevcut koşullarda hiçbir finansal
kuruluştan istifade edemeyecek durumda olan en fakir grubun geniş bir yelpazede çeşitli
kamu ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan finansal olanaklardan yasal olarak
yararlandırılmaları esasına dayanan mikofinans sistemi, bir yandan söz konusu bireylerin
ekonomik anlamda bağımlı konumlarından kurtulup onları üretken hale getirerek düzenli

bir gelir sahibi olmalarını teşvik etmekte' diğer yandan üretim sürecine katılan yeni iş
gücü sayesinde mevcut üretim kapasitesini ve dolayısıyla çıktı seviyesini arttırarak
büyüme ve kalkınma gibi diğer mako ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine de
yardımcı olmaktadır.

Mikrofinans yoluyla yoksullukla mücadele hareketi, |970'li yılların ortalarında
Chitagong Üniversitesi ekonomi Profesörü Muhammed Yunus tarafindan başlatılmıştır.

Mikofinans uygulamasl, benzer nitelikteki diğer programların doğması ve l983
yılında Grameen Bank'ın kurulması ile yeni bir kimlik kazanmış ve literetürde yeni bir
yer edinmiştir.

Mikrofinans uygulaması, kedi verme esasları bakrmından geleneksel bankacılık
sisteminden önemli ölçüde farklılaşır. Geleneksel bankacılıkta, tap:u, teminat ve kefalet
gibi maddi güvenceler kedi alabilmenin temel şartlarmı oluşfururken, mikofinans
uygulamasında söz konusu belgeler istenmez, zira bu uygulamada kişiye güven esastr.
Klasik bankacıhkta kredi talep edenlerin sahip oldukları teminat miktarı arttıkça, elde
edecek|eri kredi miktarı da o ölçüde fazlallaşır' Mikroflnans sisteminde ise, bireyler ne
kadar aza sahipse

kedi almadaki şansları've öncelikleri o ölçüde arta/. Mikofinans

uygulamasındaki temel hareket noktası, kredinin bir insan hakkı olduğudur.

Mikofinans modeli grup esaslna dayalı bir uygulamayı içerir. Birbirini tanıyan
ve kediye gereksinim duyan bireyler biraraya gelerek grup oluşumunu sağlar. Grameen
tipi mikofinans uygulamalarında grubu oluşturan birey sayısı 5 olmakla birlikte, dünya
genelindeki diğer uygulamalarda bu sayı toplumsal ve kiiltiirel yapıya bağlı olarak on
kata kadar çıkabilmektedir.

Bu modelde kedi verme herhangi bir formaliteye dayanmayan son derece basit
bir işlemdir. Kredi alan kişinin teminat gösterme gibi bir yühimlülügü bulunmamaktadır.
Bu sistemde en büyük teminat grup üyeliği ve borcunu geri ödemeyen kişiye karşı
oluşfurulacak grup basklsıdır.

Mikrofinans uygulamasında, kiiçük miktarlardaki kedilerle yoksul kişilerin kendi
gelir getirici faaliyetlerini yaraİmaları ve sürdürmeleri, böylelikle iktisadi hayatta üretim
sürecine katılmaları hedeflenmiştir. Projenin temel mantığl, yoksul kişilerin ekonomik
açıdan kendi hayatlarının devamrnl sağlayabilecek yeteneğe ve potansiyele sahip
oldukları, ancak iş kurmak için yeterli sermayeye ulaşma imkAnlarının olmadığı şeklinde

Yoksulluğun çok yoğun olarak yaşandığı Bangladeş'te, halkın karşı karşıya olduğu açlık
ve bu duıum karşısında yaşadığı çaresizlik, Prof.Dr. Yunus'u ekonomik teorilerin

açıklanabilir.

öngördüğü modellerin ötesinde farkh çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Yunus tarafından o

risk faktöründen doğan nedenlerle geleneksel finansal sistemin dışında bırakılan kişi ve
gruplardır. Ancak bunun da ötesinde, söz konusu modelde hedefkitle daha da daraltılarak
çok istisnai durumlar dışlnda ya|nızca kadınlara yönelik bir uygulama esas alınmıştır.

ylllarda ortaya atılan çözüm önerileri, günümüzde Grameen tipi finansman modelinin
temelini teşkil etmiştir. iııtiyaç sahibi 42 kişiye verilen toplam 2] Do|ar futarındaki kredi

Grameen tipi mikofinans uygulamasında hedef kitle, yüksek işlem maliyetleri ve

M. YLrNUs, Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğu, (Çev.Gülden Şen), Doğan Kitapçılık, 2003,

5

s.15-20.

n. p. CHRISTEN, T. R. LYMAN, Richard RESENBERG, Microfinance Consensus Guidlines: Guiding
Principles on Regulation and Supervision ofMicrofinance, CGAP, 2003, ss.5,6.
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KORKMAZ, E., BALoĞLU, B., SÜMER, K, OKTAYER, N., ÇAK, M., Mikokredi Modeli Yoluyla
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Özellikle geleneksel toplumlarda kadınların toplumsal hayatta pek az söz sahibi olmaları,
buna karşın ailelerini geçindirmede sergiledikleri güçlü ve güvenilir yapı, cinsiyet
alanında ortaya çftan bu pozitif ayırımcllığın temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kadınlar, ailelerinin ekonomik durumunu iyileştirebilmek amacıyla kendilerine sunulan
firsatları daha kolay ve samimi bir biçimde yakalamakta ve kendilerine duyulan bu

güveni sarsmamak amacıyla, ellerine geçen bu fırsatl en iyi

şekilde

değerlendirmektedirler8.

Mikrofinans sisteminin toplumdaki yoksul kesimi

ve özellikle

kadınların

ekonomik girişimlerini desteklemesi, bu zamana kadar varolan fakat ekonomik olarak göz
ardı edilen bir değerin ekonomiye kazandlrılmasını sağlamaktadır. Bu alandaki birçok

çalışma göstermiştir ki, kadınların aile gelirine katkıları, o hane halkının yoksulluktan
kurtulması için önemli bir destek oluşfurmaktadır. Nitekim mikrofinans litaratiiründe

kadınların kendileri için iş imkAnları oluşfurmalarının teşvik edilmesinin sadece o
ülkedeki GSMH'ye katkıda bulunmayacağ\ ayn| zamanda istihdam olanakları artışlnl da
destekleyeceği savunulmaktadırg.

Dünya uygulamalarına baktığımızda, mikofinans modelinin gerek gelişmiş
gerekse gelişmekte olan bir çok ülkede 30 yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulandığı

Bu alanda yapılan bir çok çalışma göstermiştir ki; mikokedi yoksul
hanehalklarının gelirlerine ciddi katkıda bulunmakta, menkul ve gayrimenkuller
görülmektedir.

edinmelerine yardımcı olmakta ve bu bireylerin zaman zaman meydana gelen olağanüstii
negatif gelişmelerden (doğal afetler, iktisadi krizler v.s.) daha az etkilenmelerine sebep

geliştirilen yeni ürünlerin dar gelirli bireylerin kullanımına sunulduğu bilinmektedir'0. Bu

ürünlerden en önemlisi, son

l0 yıl

içerisinde çeşitli ülkelerde denenen ve başarılı
uygulamaları bulunan miko sigortacılıktır. Mikro sigortacıl* uygulamasında, krediden
yararlanan bireyin çeşitli sağlık nedenleri ile bir müddet işinden uzak kalması ya da vefat

gibi nedenlerle kalıcı olarak işine devam edememesi halinde veyahutta çeşitli doğal
afetler nedeniyle kredi kullanıcısının herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve

dışsal faktörlerden kaynaklanan riskler gönüllü katılıma bağlı olarak sigorta kapsamına
alınmaktadır. Bu sistem sayesinde, gelişmekte olan ülkelerde daha faz|a gözlenen erkek
egemenliğinin bir sonucu olarak aile içinde edinilen değerli mal varlığının erkeğin
üzerinde olmasr ve boşanmalarda kadınların aniden sözkonusu taşınr ve taşlnmaz
mallardan mahrum kalmasınln meydana getirdiği önemli mahsurlar da telafi edilmiş
olmaktadır. Uzun yıllardan beri mikrofinans alanlnda faaliyet gösteren SEWA, BRAC,

FINCA, v.b bazı mikrofinans kuruluşlarının belirtilen riskleri telafi etmeye yönelik,
düşük maliyetli, gönüllü katılıma dayalı sigortacılık ürünlerini geliştirdikleri ve
müşterilerine teklif etmeye başladıkları bilinmektedir1
Örneğin,

1.

FNCA'nın Uganda'daki miko sigorta uygulamasındahayaİ, sağlık ve

taşınmaz mülk sigortast hizmetleri esasında American Insurance Group (AIG) tarafından
sunulmakta Ve bunun karşılığında bu amaç için toplanan primlerin %45'i i|gili kuruluşa
aktarılmaktadır. Burada oluşacak maliyetleri kontrol etmek amacıyla, o toplumda yaygn
olarak görülen yüksek tansiyon, şeker hastalığı, ülser gibi hastahklarla uzun süre tedavi
gerektiren alkolizm gibi hastalıkların tedavileri ise sigorta kapsamı dışında bırakrlmıştırl2.

Yapılan bazı çalışmalar dünyanın en fakir ülkelerindeki

olmaktadır. 1983 yılında Gameen Bank'ln kurulmasıyla kurumsal bir kimlik kazanaı

mikrofinans

mikrofinans uygulaması, geçen zaman içinde, sistemi daha etkin hale getirme yolunda bir

uygulamalarında dahi, kredi kullanıcısı bireylerin aylık gelirlerinin %5'ini mikro sigorta

takım dönüşümler yaşamış ve bazı yenilikleri bünyesine katmıştır. Özellikle sosyal
güvenlik açısından ele alındığında, bu yeniliklerin en çarpıcı olanlarından biri "miko

ürünlerine tahsis etmeye istekli olduklarını ortaya koymaktadır13.

sigortacılık" uygulamasıdır.

4. MiKRoFİNANs SİSTEMİNDE YENİ OLUŞUMLAR: MiKRo
SiGoRTACILIK

Böylelikle hali hazırda dar gelirli kesimin kredi imkAnlarma erişip ekonomik
olarak aktif hale gelerek yoksulluktan kurfulma çabalarına destek veren mikrofinans
uygulaması, sisteme mikro sigoı1acılığln da eklenmesiyle, bireyleri zor dönemlerinde
yoksulluk ve yoksunluk risklerine karşı da koruyan bir yapıya dönüşmektedir.

Mikrofinans uygulamaları ile yoksulluk Slnrlnln altında yaşayan hane halklarının

kendi kendilerine yeterli bir gelir seviyesine daimi olarak ulaşmalarına yardımcı
olunurken, başarılı uygulamalarda, zamanla ortaya çlkan ihtiyaçlar doğrultusunda

'0 J.MORDUCH, "Micro-insurance:
http://www.nyu.edır/fas/institute/dri/

I' M. MCCORD,

The Next Revolution", New York

DRMP/ DRIWP 1 2.pdf,

12'1.

University,

1'2005.

"Healthcare Microinsurance-Case Studies from Uganda, Tanzania,India and Cambodia",
Small Enterprise Development, vol.l2, issuel, pp.25-38.

S. HASHEMI, L. MORSHED, "Grameen Bank:
Foundation, London, 2002, p.21 7 .

A Case Study'', Beyond Micro-Credit, New Economic

L. STEVENSON,

"Women and Economic Developmenı:
Development Planning, no. I 8, 1998, p. 121.

5l

a Focus an Enlreprenaırs}ıp" Joumal of

'' M. COHEN &

J. SEBSTAD, "Reducing Vulnerability:The Demand for Microinsurance", MicroSave

Africa Report, 2003, p.23.

13

R. AHUJA, J. JÜTTING, "Are the Poor too Poor to Demand Health Insurance?", Joumal of Microfinance,
Vol.6, No.l, 2004,p.5.
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7

ııikro sigortacılığın da dahil edilııesi, çeşitli nedenlerle
geleneksel sosyal güvenlik sisteminin dışında kalan bireyleri hayatlarının çeşitli
dönemlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı koruına altına almakta, bu anlamda
geleneksel sosyal güvenlik sistemini telafi edici bir fonksiyon üstlenmektedir. Bir diğer
Bunun yanı sıra, sisteme

ifadeyle, sosyal güvenliğin hitap ettiği alanı genişletınektedir.

Türkiye'de Yaşlı Bağımlılık oranı ve Toplam Bağımlılık oranı (Yo)

Yıllar
19"t5

YaşIı Bağımlılık

8,3

5.TüRKiYE,DE SoSYAL GüVENLiK SiSTEMi VE SiSTEMiN
AKSAKLIKLARI

2000
2025

8,8
13,1

Tiiırkiye'de sosyal güvenlik hizmetleri günümüze kadar olan süreçte; prim esasına

2050

27,2

oranı

Bağımlılık Oranı
82,3
55,1

45,r
54,5

dayalı sosyal sigortalar ile muhtaçlık ölçütlerine bağlı olarak sunulan ve prim esasına
dayanmayan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerden oluşan üç ayaklı bir model üzerine

Kaynak: 2000 Genel Nüfus Sayını ve 2003 Tiiırkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Sonuçlarına

oturtulmuştur.

Pıojeksiyonları, Ağustos 2005, DPT

Sosyal güvenlik sistemimiz, l980'lerden sonra dünyada birçok gelişmekte olan

ülkenin yaşadığı üç temel sorunla karşı karşıyadır. Bunlardan

ilki, yakın

vadede

demografik alanda yaşanmasl beklenen dönüşümdür. Ülkemizde 65 yaş üstü olarak ifacle
edilen yaşlı nüfus giderek artmaktadır' 65 yaş ve üzeri nüfusun çalışma çağındaki ( l 5-64)
nüfusa oranını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı 2000 yılında %8.8 iken bu oranın 2025'te

oh|3.|'e, 2050'de ise o/o27.Z'ye yükselmesi beklenmektedir. Bunun yanısıra,
yaşlı
bağımlılık oranındaki bu gelişime paralel olarak bağımh nüfus oranı da, özellik|e 2025
yllından itibaren artış gösterecektirla. Netice itibariyle, nüfus yapısında görülmesi
beklenen bu değişim, sosyal güvenlik sistemimiz bakımından uzun vadede aktif/pasif
dengesinin bozulmasına ve bağımlılık oranlnln giderek artmas1na yol açacaktır.

Bağımlılık oranı açısından değerlendirildiğinde 2000-2025 yıllarını kapsayan
dönem Türkiye açısından büyük bir önem taşımaktadır. "Demografik Fırsat Penceresi"
olarak da adlandırılan bu dönemde toplam bağımlılık oranı gerileyecek, bu tarihten sonra

ise artış trendine girecektir. Bu dönemde toplumsal tasarrufların artması, iktisadi
büyümenin hız kazanması ve sosyal güvenlik kurumlarında yüksek fon birikiminin
sağlanmasl sosyal güvenlik sistemimizin gelecekteki performansını belirleyecektir.
Dolayısıyla, özellikle 2000-2025 döneminde iş imkanlarını ve girişimcilik kabiliyetini
artırıcl tedbirlerin alınması büyük bir önem taşlmaktadır.

Göre; DiE; DPT ve Hacettepe Nüfus Etütleri EnstitüSü Tarafından Yapılmış Nüfus
Sosyal güvenlik sistemimizi reforma taşlyan en önemli sebeplerden biri de,
mevcut sistemin bütün nüfusu koruma altına alamaması ve yoksullukla mücadelede
başarısız olmasıdır.

Anayasamızın 5. maddesinde de beliı'tildiği gibi "....kişinin temel hak ve
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan

siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının

gelişmesi

için gerekli şartları

hazırlamaya çalışmak" devletin temel amaç Ve

görevlerindendir. En temel haklardan biri olan sosyal güvenlik hakkının bir ülkede
yaşayan herkesi ve tüm riskleri kapsamasl anlamına gelen genellik ilkesi, sosyat
güvenliğin en temel ilkelerindendirls. Ancak sosyal güvenlik sistemimizin genellik ilkesi
ile uyumlu olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Düşük gelir grubundaki bireylerin
büyük bir kısmlnın çalışmıyor olmalarına bağlı olarak prim ödeme gücüne sahip

olamamaları sonucunda, bu bireyler sosyal sigorta sistemi içinde yer alamamakta ve
neticede söz konusu bireylerin sosyal hizmet ve yardım sistemi aracılığıyla desteklenmesi
ihtiyacı doğmaktadır. Yoksulluk yardlml olarak da anılan sosyal yardımlar, toplumda
çalışamayan ve bu nedenle de sosyal sigorta kapsamına giremeyen ya da çalışıyor
olmakla birlikte çok düşük düzeyde gelir elde eden bireyleri içeren uygulamalardırl6.
Türkiye'de sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanan birey sayısı 2005 yılı itibariyle
toplam nüfusun % 32.5'i kadardır, bir diğer ifadeyle ülkemizde yaklaşlk 24 milyon birey
söz konusu yardlm ve hizmetlerden yararlanııaktadır.
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DPT, Dokuzuncu Beş Yılllk Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik Özel ihtisas Koınisyonu Rapoıu, Ankara,
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T. ARIN, "Sosyal Sigorta Değil, Sosyal Güvenlik Sistemi: Sosyal Riskler, Sosyal Haklar ve Sosyal

2006, s.62.

'a DPT, Dokuzuncu Beş Yılllk Kalklnma Planı, Sosyal Giivenlik Özel ilıtisas Komisyonu Raporu, Ankara,
2006, s.36.
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Giivenceler", 2000'li Yıllarda Sosyal Güvenlik Sistemi, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar
Vakfi, No: 2002/2, istanbul, 2002,s.13.
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Ançak sosyal hizmet Ve yardımlardan yararlanacak kişi Ve

Tiirkiye'de Sosyal Sigorta Programlaruıın Kapsadığı Nüfuş (Kişi)
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Sosyal Güvenlik Özel flıtisaş Komisyonu Raporu, 2006, s.95

Sosyal gtİvenlik sistemlerinin en önemli işlevlerinden biri de göreli ve mutlak
yolsulluğu azaltmakİır' Sosyal yardım ve hizmetler de dahil olmak üzere, Tiiırkiye'de
sosyal $İvenlik kurumlaruıın 2005 yılındaki toplam harcamalaruıın milli gelire oranı Yo

l2 olmasına rağnen sosyal güvenlik sişteminiz bu amacı yeterince yerine getirememiştir.
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Kaynak: Dokuzuncu Beş yıllık Kalkınma Planı,2007 yılı Prograrnı,
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Türkiye'de Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Harcamaları
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ölçüde engellemekte ve hizmet kalitesini düşürmektedir'7.
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EE
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beliılenmesinde ortak ölçüt ve standartların oluşturulamamasl ve yasal ve kurumsal
yapıdaki dağınıklık ihtiyaç sahiplerine yeterli düzeyde hizmetin sunulmasını önemli

2l2.

2002 yılından giinümüze kadar olan Süreçte yoksulluk göstergelerinde iyileşme
olmakla birlikte, söz konusu sorun halen önemini korumakİadır. 2005 yılında Tiirkiye'de
nüfusun Yo 0,87'si gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, oh 20'50'si ise gıda ve gıda
dışı harcamaları kapsayan yoksulluk sınırrrun altında yaşamaktadır.
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DPT, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2007 Yılı Programı, Ankara, 2006, s.18l
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ffiffiffiffi
ffiffi

Kadın Nüfusun İstihdam oranı (2005)

Tiirkiye'de Çeşitli Yoksulluk oranları (%)
Açhk
Kişi başı gııııliık lDoların altı
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t.29

1.35

başı günlük 4.3 Dolann
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ffi'.şe?-**şffi*i*

ffiffiffiffi
30.30 23.75 20.89
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0.01
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Bulgaristan

0.87

1.29

Danimarka
0.01

Yunanistan

51,7

i$&Yffi
71,9

İ#

46,r

16'36

itaıya

Kaynak: www.tuik.gov.tr

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli Sorunlarlndan

r

bir diğeri

finansman

alanında ortaya çıkan darboğazdır. Bağımlıhk oranındaki artlş ve aktif/pasifdengesindeki
bozulmanın yanlsıra, fınansman alanında yaşanan sıkıntıların en önemli sebeplerinden

biri de ülkemizde yaşanan işsizlik olgusudur.
2000 yılında, ülkemizde Yo 6'5 d;izeyinde olan işsizlik oranı, yaşanan ekonomik
krizlerin de etkisiyle günümüzde o/o 10'lar seviyesine ulaşmıştır. Üıtedeti genel işsizlik

oranlnln yüksekliğinin yanı sra, işsiz nüfusun önemli bir kısmının çalışma çağındaki
gençlerden oluşması ve işgücüne katılma oranlarında ortaya çıkan cinsiyet farkı konuya
ilişkin dik4rat çeken hususlardır.

Tiirkiye'de erkek nüfusun işgücüne katılım oranı dalgalı bir seyir izlemekle
birlikte günümüzde % 76.2 düzeyindedir. Kadın nüfusun işgiicüne katılımına
baktığımızda ise, 2000 yılında Yo 28 dnzeyinde olan bu oranın 2005 yılında % 26.5

45,3

iiffi,fi.'ffigtffiş$
Romanya
51,5

Türkiye

bffieğj,ffiffii
23,7

Kaynak: www.ilo.org, www.tüik.org.tr
Ülkemizdeki sosyal güvenlik reformunun en önemli gerekçelerinden biri' sosyal güvenlik
kuruluşlarının bütçe açıkları olarak ifade edilmektedir. Mevcut sistemin yeniden yapılandırılması
ile, söz konusu kuruluşlara milli bütçeden yapılan kaynak transferinin önleneceği ve faiz dışı bütçe

fazlası hedefine bu yolla daha rahat ulaşılacağı öngörülınektedir. Ancak ülkemizdeki sosyal
güvenlik sonınlmun büyük ölçüde bir finansman sorunu olarak görülmesi ve bu yönde alrnacak
tedbirler tek başına kalıcı çözümler getirmeyecektir. işsizlik ve kayt dışı istihdam, mevcut sosyal
güvenlik sistemini finansman darboğazına sokan en önemli faktörler arasında yer almakbdır.

Dolaysıyla, söz konusu sorunlara kalıcı çözümler getirilmedikçe sosyal güvenlik sistemimizde

seviyesine gerilediği görülmektedir. Bunun yanlsra' Türkiye'de kadın nüfusun istihdam

istenen iyileşme sağlanamayacaktır.

oranlnl Avnıpa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığımızda, ülkemizin, Birlik üyesi ülkelerin

İçinde bulunduğumuz yüzylda, Ti'irkiye'nin çağdaş toplumlar arasında hak ettiği yeri
hepimizin
oıtak hedefidir. İstenen bu hedefe ulaşmada, diğer göstergeler yanında,
alması
uygarlığın en temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen sosyal güvenlik alanında ülkemizin

çoğunu çok geriden takip ettiği görülmektedir. Zira,2005 yılı itibariyle, Birlik ortalaması
Vo 56 dnzeyinde iken, Türkiye'de kadın nüfusun istihdam otanı Yo 23.7 seviyesindedir.

ortaya çıkan bu tablo, iştihdamı artırmak üzere ülkemizde kadınlar lehine geliştirilen ve
geliştirilecek olan politikaların haklı bir temele oturmasma imkan sağlamakİadır. Zira
mikofinans uygulaması tiim dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar lehine
geliştirilmiş bir programdır.

göstereceği performans büyük bir önem taşımaktadır. Sosyal güvenlik sistemimizin performans ve
kapsamını arttıracak her yeni açılım desteklenmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, diinyada
birçok ülkede kıediye ulaşım, yoksullukla mücadele ve sosyal güvenlik alanlarında makro planlara
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olumlu katkılar yaptığı tartışmasız olarak kabul edilen, ülkemizde de çok yeni saylabilecek
mikrofinans uygulamaları büyük önem taşımaktadır.

-

6.

SosYAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE MİKRoFiNANs
UYGULAMALARIı8

Dünyada mikrofinans konusunda özellikle son yıllarda meydana gelen hızlı
gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye'de de 2000'li yıllardan itibaren bu alandaki ilk adımlar
atılmış ve bir iktisadi faaliyette bulunma alnaclna sahip yoksullar için kiiçük ölçekli kredi
uygulamasına başlanmıştır. Söz konusu uygulamalar, Sunulan hizmetin çeşitliliği, bu
hizmetleri sunan kuruluşların finansal anlamda kendi kendine yeterliliği ve hukuksal
altyapı bakımından dünyadaki ömeklerinin çok gerisinde olmakla birlikte, uygulamanın

başlatıldığı 2002 yılından bu yana sergiledikleri performansları dikkate alındığında
oldukça başarılı sayılabilecek uygulamalardır.

alarak

Sistemde yer alan bir diğer kredi tiirü ise "ihtiyaç kedileridir". Grup kedileri
kedi geri ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiren, ancak iş, gıda, sağlık, çocuk

eğitimi, faturaların ödenmesi gibi acil giderlerinin desteklenmesi için ek krediye ihtiyaç
duyan bireylere, en az 100

kedisi verilmektedir.
Marmara bölgesinde yürütülen mikofinans uygulamasında, kredi kullanıcılarının

işyeri dağılımına baktığımızda, k'redi kullanlcılarının büyük bir çoğunluğunun iktisadi
faaliyetlerini evde gerçekleştirdiği görülmektedir.

MAYA'da Kredi Kullarucılarının işyeri Dağılımı

Ttirkiye'de mikrofinans alanındaki ilk uygulamaya, Kadın Emeğini
"MAYA Miko Ekonomik Destek işletmesi"

Değerlendirme Vakfi bünyesinde kurulan
tarafından 2002 yıIında başlanmıştır.

istanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de faaliyet göSteren
kuruluşundan bu yana toplam 4.077.816

YTL

MAYA

YTL en fazla 500 YTL olarak belirlenen meblağlarda ihtiyaç

Pazar
Tozgah
43%

4,2V"

Alölye
0,4%

bünyesinde,

futarında kredi verilmiş olup verilen

kedi

D0kkan
17,2%

adedi 4953'tür.

MAYA mikrofinans projesi çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine "Dayanışma grupları

kredisi", "Bireysel kedi" ve "İhtiyaç kredisi" olmak üzere üç farklı tiirde kedi imkanı
sunulmakİadır.

Projede' "Dayanışma grupları kedisi'' en yaygtn kullanılan kredi ttirü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu kredi, yapılacak iktisadi faaliyetin niteliğine ve kredi

kullanıcısının tercihine göre l00

YTL ile 900 YTL

arasında değişen meblağlarda
verilmektedir. Grup oluşumu esaslna dayalı olan bu kredi tiiründe gruplar 3 ile 10 kişi
arasında değişen sayıda ihtiyaç sahibinin biraraya gelmesiyle oluşmaktadır. Piyasa
ortalamasında faiz oranının uygulandığı bu kredi tiiründe vade 3-l2 ay arasında
değişebilmektedir.

MAYA bünyesinde verilen diğer bir kredi tiirü ise "Bireysel kredi" olup bu kredi
tiirü, daha büyük hacimli iş firsatlarını değerlendirmek amacıyla daha yüksek
meblağlarda kediye ihtiyaç duyan mikrofinans müşterilerine yöneliktir. İııtlyaç
sahiplerine 100 ile 2000 YTL arasında değişen futarlarda bireysel krediler verilmekte
olup vade 3-12 ay arasındadır.

'8 çaıışmanın bu krsmı MarI2007
Mikokıedi Projesi" proje genel

73,90/o

Kaynak: KADEV, Maya Miko Ekonomik Destek işletmesi 2005 Faa1iyet Raporu,

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfi bünyesinde oluşturulan "Maya Miko
Ekonomik Destek işletmesi"nce Marmara bölgesinde başlatılan mikofinans

l Haziran 2003 tarihinde Diyarbakır'da da Türkiye israfi Önleme
Vakfi, Diyarbakır Valiliği ve Grameen Trust'ın işbirliğiyle "Tiirkiye Grameen Mikro
uygulamasını takiben' l

Kredi Projesi" adı altında bir proje uygulamaya konulmuştur. Grameen tipi mikofinans
uygulamasının çok kiiçük müdahalelerle neredeyse aynen kopyalanması esaslna
dayanarak yürütülen proje, çeşitli kişi ve kurumlardan aldığı yardım ve bağışlarla
faaliyet1erine başlamıştır.

Hali hazırda Diyarbakır ve çevresinde 5, Ankara'da l olmak üzere toplam 6
kuruluşun kedi imkanlarından, Mart 2007'ye kadar olan süreçte 4239
bulunan
şubesi
kişi yararlanmış ve toplamda 5.589.983 YTL'lik kedi dağıtılmıştır.

tarihinde MAYA proje müdiirii "Belgin Güzaltan" ve "Türkiye Grameen
müdi'irü Shamsul Alam Khan Chowdhury ile yapılan görüşmelerden elde

edilen bilgi, belge ve veriler ışığında hazırlanmışhr.
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F

Dağılımı (l0 Mart 2007)
Dağıtılan Geri Alınan Geri
Toplam
Toplam Kredi
Alınan Tasarruf
(YTL)
Para
Kredinin Tutarı
(YTL)
Oranı (YTL)

Diyarbakır Mikrofinans Projesinde Şubeler itibariyle Kredi

Şubesi Merkez Grup Üyu Kredi
Adı
Sayısı Saysı Sıysı Alan
Üy"
Saysı

Sur

6|

286 1288 l l99

2.240.3'77'00 l'762'993'50

I00%

65.988,50

64

2|7 960 944

l.327.536'50 ı.000.258'00

99

%

52.837'00

68

32t

t572 558

L664.398,00 I.054.600,50

100

35

l07

483 459 3l3.l7ı'50

l0

t4

70

54

31.800,00 4.04t,50

Batman

5

7

35

25

Toplaın

243

952 4408 4239

Diyarbakır
(Çınar)

Bismil
Bağlar

Diyarbakır
Ergani
(Çermik)

1

0/o

74.657,00

l00%

20.185,50

1000/o

867,00

12.700,00 t.t53,00 100%

390,00

l

16.656'00

ile

YTL

arasında verilen bu krediler, geri ödemenin başarıyla
tamamlannıasl durumunda %o 100 oranında afiırılmak sufetiyle yenilenmektedir.

belirlenir. 50

100

Diyarbakır mikrofinaııs projesinde, uygulamanın başladığı 2003 yılından
günümüZe kadar geçen süreçte, alınan kredilerin kullanım alanları ortalama

7

sektör

etrafında yoğunlaşmştlr. Söz konusu dağılıma baktığımızda, dağıtılan kı'edilerin dörtte

birinden fazlasının dükkanda yürütülen faaliyetlerl9 çerçevesinde kullanıldığı
görülmektedfu. Yine kedilerin kullanımı bakımından işleııe ve üretiıı faaliyetleri2", iş ve

ticaret ağırlıklı faaliyetler2l, evci1 hayvan yetiştirilmesi22 önemli bir paya sahiptir.
Hizmetler Sektöründe23 gerçekleştirilen faaliyetlerle seyyar satlcllığın toplam içindeki
nispi önemi giderek azalırken, zirai faaliyet|eı:24 kredi alanların en az yöneldikleri sektör

tüü olarak karşlmıza çıkmaktadır.
Diyarbaklr Mikrofinans Projesinde Verilen Kredilcriıı Sektörler itibariyle Dağılımı
(Şubat 2005)

Mamak
Ankara

Kozluk

5.589.983,00 3.939.702,50

1000/o

Seyyar
Satıcılık

DükkanIar
27%

lşleme ve
Üretim; 20%

lş

2t4.925,00

16%

Ziraal
10%

Kaynak: Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi Genel Müdürü Shaıısrıl Alaıı Khan Chowdhrıry

4%

Hayvanlar
14%

ile yapılan görüşıne neticesilıde elde edileır veriler ışığında hazırlanıııştıl'.

Kaynak: Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi Genel Mtidürü Shaıısul Alam Khan

"Temel kedi'', "Girişimci kredisi" Ve "Mücadeleci birey kredisi" olmak üzere üç

farklı türde kredi uygulaması olan Diyarbakır mikrofinans projesinde, sözkonusu

Clıowdhury ile yapılan görüşme neticesinde elde edilen veriler ışığında hazırlanmıştır.

kedilerin fonksiyonları şu şekilde tanııılanınıştlr.

Dünya uygulamalarıyla karşılaştırdığımızda ülkemizdeki

Temel kredi: Kredi uygulamaslndan yararlanmak isteyen yoksul kesimlere, gelir
getirecek herhangi bir ekonomik faaliyette bulunınaları için verilen en yaygın kredi
türüdür. Söz konusu kedi l00 ile 700 YTL arasında değişen tutarlarda verilmekte olup

sistemin özünü teşkil etmektedir.

Özellikle Diyarbakr'da gerçekleştirme imkanını bulduğuııuz saha araştlrmaları
|')

Girişinıci kredisi: Temel krediyi alanlar arasından, ticari potansiyel

gösteren,

başarılı olma yolunda önemli adımlar atınış Ve bunu kanıtlamış kedi kullanıcılarına,
birinci yıldan sonra, her yll tutarl en fazla 1 000 YTL aı1ırılarak Verilen kredi türüdür.

Miicadeleci birey kredisi.' Cadde ve sokaklarda diğer insanlardan paıa talep
ederek geçimini sürdiiren Ve aştrl derecede yoksul oldrığu tespit edilen bireylere Verilen
kredi türüdtır. Kadln ve erkek ayırıınl yapılınaksızın verilen bu kredi türünde geri ödeııe

yapılınası, geri ödeınenin zaman| Ve miktarı krediyi alan ınücadeleci bireyler tarafından
6t

ınikrofinans

uygulamalarl henüz emekleme aşamasllldadır. Bununla birlikte, çok yeni olınalarına
rağmen her iki uygulamanln da fevkalade başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir.
ve

Diikkan işleınıeciliği; bakkal ve manav, ikinci el cep telefoıırı alım satımı ve teızilik faaliyetlerini

içerınektedir.
İşlenıe ve iiı'eıiın.faaliyetleri; e| işlenıeciliği, ekmek yapımı, aya.kkabı iınalatı, sütçüliik, peynir iınalatı,
çocuk elbisesi iınalatını kapsamaktadır.
2| Ticareı sektörİi; sığır ticaı'eti, yemek kazanı sahşı, elbise ticareti, odun satışı ve meyve sebze ticaretini

10

kapsar.
22

Evcil Hcıyvtııı Jtırli.ı'etleri;siit inekçiliği, inck yetiştiriciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği ve lıindi besiciliği
etra1'ında yoğunlaşınaktadır.

23

Hizıııeı Sekıöriİ; ayakkabl boyacılığı, kuaftirliik lıizmeti, likitgaz satıcılığı, bisiklet kiralama, dikiş dikıne,
çamaşır yıkama ve nakış, işleme ve süsleııe faaliyetlerinden oluşmaktadır.
1a
Zirai./iuıliyeıler; sebze,tütün, paınuk ve buğday yetiştiriciliği şeklinde gerçekleştirilmektedir.
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görüşmeler, söZ konusu uygulamanln bireylere yaln:zca finansal destek sağlamakla
kalmadlğmı fakat aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine de büyük bir katkı

geçmektedir. Dünya genelindeki uzun dönemli uygulamalar, iyi kurgulanmış bir
mikofinans sisteminin söz konusu amaçlara hizmet eden oldukça başarılı bir politika

sağladığını göstermiştir.

aracı olduğunu göstermektedir.

Mikofinans projesi yoksullukla savaşlm projesidir. Günümüzde yoksulluk çok
boyutlu bir sorun haline gelmiştir. Nitekim Amartya Sen yoksulluğun gelir düzeyi ile

Bu çerçevede, ülkemizde mikrofinans alanında sağlanacak gelişmelerin, sosyal
güvenlik sisteminin en önemli fonksiyonlarından biri olan yoksullukla mücadele

sınırlı olan klasik tanımını reddetmekte ve bu olguyu "yapabilirlik" kavraml ile
açıklaınaktadır. Yapabilirlik, açlık, sağlıksızlık, cahillik, kötii barınma koşulları gibi, her

insarun mutlaka kaçınmak isteyeceği durumlardan kaçınabilme yetisi olarak

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede günümüzde "yapabilirlikten yoksun olmak", yoksulluğu
daha geniş bir perspektiften açıklamaktadır. Ülkemizde ve dünyada uygulanmakta olan
mikrofinans projeleri yoksulluğu bu yeni geniş tanımı çerçevesinde kavramak suretiyle
çok boyutlu çözümler getirme potansiyelini taşimaktadır.
7.

sorununa çok yönlü bir biçimde hizmet etmek ve uluslararası örgütlerce ortaya konan
yeni sosyal güvenlik tanımında yer alan "krediye ulaşabilirlik'' kriterine cevap vermek
suretiyle sosyal güvenlik sistemini tamamlayan önemli bir araç olacağı düşünülmektedir.
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Yrd.Doç.Dr.Nagihan oKTAYER: Daha söyleyecek çok şey Var. Ama çok da

fazla vakit almayayım. Belki soru-cevap klsmlnda tekrar dönebiliriz. Çok teşekkür
ediyorum.

Birol AYDEMIR: Her iki arkadaşa da, teşekkür ediyorum. Şimdi Nagihan hanlmln
Sunuşunda son rakama dikkatinizi çekmek istiyorum. 4'5-5,5 trilyon dediniz değil
mi? Rakamln küçüklüğünü düşünün, şimdi ben size bir tane rakam Vereceğim.
Sosyal güVenlik Kurumun bütçesinde ki 60 milyar $' % 1'lik bir tasarruf 600
milyon $ yapar, yani yaklaşık 1 katrilyon, oh l'lik tasarruf mikro kredi için

kullanıldığı vakit herhalde Türkiye'de yoksulluğun önüne geçmede çok önemli bir
adım olmuş olur. Finansmanı sağlanmış olur. o/o 1 size şunu söyleyeyim' bilgi
işlem altyapısının birleşmesinden dolayı % 1 değil % 10'luk bir tasarruf çok rahat
sağlanabilecek durumdadır. Açıkların biraz önce sadece yatlrlmlar açısından

Fakat tasarrufların bu şekilde
yoksulluğun
önüne geçmede ne kadar önemli
hakikaten
değerlendirilmesinde
olabileceğini gösteriyor diye düşünüyorum. Evet şimdi son söz yine Murat Beyde.
Buyrun'
değerlendirmelerini yaptlm açıkların.

Arş.Gör.Murat şEKER:
Teşekkür ederim sayın başkan
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Ve mevcut sistemin sisteme üye olan

xxII. TÜRKİYE MALiYE SEMPoZYUMU

güvenliğe olan bakış açılarlnı

Süleyman Demirel Üniversitesi

sorgulanmasını içermektedir. Sonraki bölümde Türk sosyal güvenlik sisteminde yaşanan

iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

sorunların

09- l 3

Mayıs 2007 , ss.
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ve

kişilerce

reform girişimlerinin değerlendirilmesini amaçlayan bulgular

yer

almaktadır. Çalışmanln bir özelliği de bireylerin tasamıflarını değerlendirme tercihlerinin
ortaya çıkarılmasıdır. Bu tercihlerin ortaya konulmasından sonra, deneklerin bireysel

İsrı,Ngul İı,i önNsĞiNnn sosyAl GüVENr,ix sisrpıvıi vn
BiREYSEL EMEKLiLİK üzERİNE BiR ARAŞTIRMA

emeklilik sistemine olan ilgileri, bilgi düzeyleri ve bakış açılarl araştırma bulgularının son

kısmını oluşturacaktır. Bu çalışmada araştlrma bulgularının frekans ve çapfaz tablolarla
sunulmasının yanlslra' ilgili veriler kullanılarak binary logit modeli uygulanmıştır.
Modelin olasılık hesaplarında bireylerin, bireysel emeklilik sistemine dahi1 olma olasllığı

Arş.Gör.Murat ŞEKERı

tahmin edilmeye çalışılmıştır.

GİRİŞ

Sosyal güvenlik bireylerin herhangi bir zamanda hohangi bir

karşılaşacağı risklere ilişkin bir güvence sistemidir. Bireyler açısından risklere karşılık
güvence oluşturan sosyal güvenlik sistemi, ülke ekonomilerinin karşılaşacağı riskler için

de bir güvencedir. Bu nedenle sorunlar içeren bir sosyal güvenlik sisteminin ülke
ekonomisine olumsuz etkilerde bulunacağı açıktır. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi
|970'li yıllardan başlayan bozulmalarla birlikte özellikle 1990'1ardan itibaren sistematik

sorunlarla süregelmiştir. Gerek sistemin uygulanma

şekli gerekse

l.SOSYAL
SisTEMİ

nedenle

aktiieryal

dengesizliklerin bir sonucu olarak zaman zaman Sosyal güvenlik sisteminde reform
arayışlarına girişilmiştir. Bu reform arayışları tam anlamıyla uygulamaya geçilememiş

girişimlerdir. Son yıllarda sosyal güvenlik reformu adına bazı önemli açılımlar
gerçekleşmektedir. Bu açıllmlar arasında yer alan sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı
altmda birleştirilmesi önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. Sosyal güvenlik
kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi ve ülkede yeni uygulamaya geçilen bireysel
emeklilik sistemi son döneme ilişkin önemli adımlardır.

Bu çahşma gerek sosyal güvenlik sistemi, gerekse reform girişimleriyle birlikte
gelen bireysel emeklilik sistemi üzerine bir alan araştlrmasını içermektedir.

Çalışmada öncelikle teorik altyapıyı oluşfurmak adına sosyal güvenlikte yeni
açılımlardan biri olan bireysel emeklilik sistemi hakkında genel bilgilere, Dünya'daki ve

cüvrNı,irrB uöNüşüıı: BİREYsEL

EMEKLİLİK

Toplumda yaşlılık, işsizlik, hastalık, iş kazaları, malullük, hamilelik ve ölüm gibi
risklere karşılık bireylere ve bireylerin bakmakla yükiimlü olduğu kişilere gelir garantisi

ve sağlık

hizmetleri sağlamayı amaçLayan sistem sosyal güvenlik olarak

tanımlanmaktadır.l Sosyal güvenlik sistemi, kısaca sosyal koruma amaclnı taşıyan bir
sistem olarak nitelendirilebilir.

Günümüzde önemi giderek aftan sosyal güvenlik sistemlerinin ömek
uygulamalarında bazı farklılıklar görünmekle beraber, çoğu ülkede uygulanan sisteme
ilişkin sorunlar yaşanmakta ve bir takım reform girişimlerinde bulunulmaktadır. Bu

reform girişimlerine bir açılım da 1994 yılında Dünya Bankası tarafından getirilmiştir.
"Yaşlanma Krizinin Bertaraf Edilmesi (Averting the old-Age Crisis : Policies to Protect
the old and Promote Growth) Raporu" ile kamuoyu yarutafl Dünya Bankası,

ve

AB gibi

ILo, OECD

uluslararasl kuruluşları harekete geçirmiş ve sosyal güvenlik kapsamında

reform çabalarınln hızlanmasına zemin hazırlamıştır.2

l994 Raporunun temel önerisi, gönüllülük esaslı bireysel emeklilik programlarına
dayanmakta olup, tanımlanmış prim sistemiyle oluşturulan klasik PAYG modeli yerine
tamamen fonlanmış, bireysel tasarruf hesaplarına dayalı bir sistemin uygulanmasıdır.3

Tiirkiye'deki bireysel emeklilik uygulamalarına yer verilecektir. Bireysel emeklilik

sistemine ilişkin baz rasyoların ve karşılaştırılmaların sunulmasından sonra, alan
araştırmaslna ilişkin açıklamalara geçilecektir. Burada araştırmanın amatl ve kapsamı

ortaya konularak, izlenen metodoloji ve örneklem hakkında bilgiler verilecektir.
Araştırmanın bulguları 5 kategoride ele alınacaktır. iık kategori araştırmaya katılan
deneklerin demografik yapılarını açıklamaya yöneliktir. ikinci kısımda deneklerin sosyal

l

istanbul Üniversitesi iktisat Fakiıltesi, Maliye Bölümü, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
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ILO, Facts on Social Security, ILO, Geneva, 2005, s.1.

CASEY, "Evaluating Pension Reform", NFT, 2/2004, s.l.
Alvaro Castro GUTIERREZ, "Principles and Practices of Social Security Reform", IAA International
H. Bernard

Seminar on Pensions, Intemational Social Security Association (ISSA), Brighton ,2001, s.2.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), Bireysel Emeklilik Gelişim Raporu 2006. istanbul, 2007, s'20
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Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yapmış
olduklarl tasarrufların yatırıına dönüştürülmesi amacınl taşıyarak, eııeklilik döneııinde
bireylere ek gelir elde etme imkanı tanıyan bir sistemdir. Sistemdeki en temel özellik
bireylerin, katılım payları tutarlarının ve bu payların değerlendirilııesinde kendi
tercihlerinin ön planda tutulmasıdır.

l

Sistemin işleyişi sisteme katılan bireylerin, mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik
dönemine ait beklentilerini göz önünde bulundurarak, katkı paylarını belirleııesi ve
gönüllü olarak sisteme dahil olmaslyla başlamaktadır. Ana amacı katılımcılarına
emeklilik döneminde ek bir gelir sağlama olan bireysel emeklilik sistemi' bu yolla
katı1ımcının refah düzeyini artırmayl hedeflemektedir.

Öte yandan Bireysel Eııeklilik Tasaıruf ve Yatırım Sisteıni Kanunu'nda da
beliı1ildiği üzere bireyse1 emeklilikle bireylere sağlanabilecek ek gelirin yanında, bireysel
tasarruflarla oluşturulacak emeklilik fonlarıyla ekonomide bir kaynağın yaratılması
öngörülen hedeflerden birisidir. Bireylerin tasarruflarıyla ekonomiye uzun vadeli kaynak
sağlanarak, istihdamm ve finansal derinleşmenin artırılacağl ve böylece sürdürülebilir

bulunurken, Türkiye'de sadece 268 adet yatırım fonu vardır. Öte yandan emeklilik
fonlarının içerikleri ve portföy dağılıml da karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. OECD
ülkelerinde emeklilik fonları portfciy dağılımlanna bakildlğlnda, genellikle kamu ve özel

borçlanııa senetlerinin tercih edildiği gözlenmektedir. Ancak Hollanda, Amerika,
ingiltere, Finlandiya ve Almanya'da sıraslyla 0^49,8, oA47,3, %4o'l, o/o4l,3 ve Yo34,5
oranlarında hisse senetlerinin de tercih edildiği görülmektedir.'

Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin hukuki altyapısı 28 Haziran 2007
tarihinde Tükiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanan "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Yatırım Sistemi Kanunu" ile oluşturulınuş, Resmi Gazeİede yaylnlandıktan7 ay sonra,7
Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye'de 200l ylında yürürlüğe. giren bireysel emeklilik sistemi, 2006

ınilyar YTL'ye ulaştırmrştır. Toplaın emeklilik yatırım fonu 2006 yılında eklenen 5 adet
fon ile 96'yı bulmuştur.2
2.

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulacağl düşünülmektedir.
Dünya Bankası'nın l994 yılında sunduğu raporadan on üç yıl önce 198l yılında

ilk kez Şili'de uygulanan bireysel emeklilik sistemi, 2000'li yıllara gelindiğinde Latin

Amerika, Meksika, El Salvador, Ekvador, Peru, Venezüella, Kolombiya, Bolivya,
Uruguay ve Arjantin'de uygulamaya konulmuştur. Aynı yıllarda Avrupa'da Hollanda,
isviçre, isveç, Finlandiya, Danimarka, ingiltere, Polonya, Romanya, Macaristan ve
Hırvatistan'da, Asya'da ise Kazakistan ve Tayland'da bireysel emeklilik sistemi

uygulanmaya başlanmıştır. Bireysel eııeklilik sistemine 2010'lu yıllarda Paraguay'
Makedonya, Ukrayna' Rusya, Moğolistan, Çin, Pakistan, Hindistan, Sri. Lanka ve

Filipinler'in

de geçeceği öngörülmektedir.2

Her ülkede farklı yöntemlerle ve içeriklerle uygulanan bireysel emeklilik
sistemine katılımlar, bazı ülkelerde gönüllülük esaslna dayanlrken bazı ülkelerde ise
zorunludur.
2005 yılı verileriyle 28 ülkenin baz a|ınarak hesaplanan toplam emeklilik fonlarl
17.895 milyar dolar iken, toplam yatırlm fonu büyüklüğü i.se 16.766 ınilyar dolardır.
Bireysel eıneklilik sisteminin uygulanınasındaki karşllaştırmalarda yatırım fonu adeti

önem taşımaktadır. ABD'de 7.977, Avrupa'da toplam 30.053 adet yatırım fonu

2
7

Esfender KQRKMAZ, vd.; Sosyal Güvenlikte Konsept Değişimi : Bireysel Emeklilik,
istanbul,2005, s.81.

EGM,

s.34.
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yılı

sonu itibariyle, toplam net varlık değerini 2005 yılına kıyasla %130 oranında artarak2,82

ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI

Çahşmanm ilk kısmında bireysel emeklilik sistemine ilişkin verilen temel
bilgilerin sonrasında, çalışma bünyesinde yer alan araştırınanln ana amacl ve kapsamı bu
kısımda sunulacaktır.

Bu araştırma bir yandan sosyal güvenlik kavramının, mevcut sosyal güvenlik
sisteminin ve reform tartışmalarının halk nezdinde yaratttığı yansımaların ne olduğunu
açıklamaya çalışırken, bir yandan da bireysel emeklilik sistemine olan bakış açıslnl ortaya
koymayı hedefleııektedir. Araştırmaya sosyal güvenlik kavramının sorgulanmasıyla

başlanmaktadır. Sonrasında deneklerin bağh oldukları kuruınlar açıslndan mevcut
sistemden aldıkları hizmet karşıslndaki memnuniyetleri ö1çülmeye çalışl1maktadır.
Buradaki amaç bireylerin bağlı oldukları kurumlar ve aldıkları hizmetler hakkındaki
görüşlerinin yansıtılmasıdır. Öte yandan bu kısımda deneklerden, Türkiye'deki mevcut
sosyal güvenlik sisteminin son reformdan önceki haliyle reformun uygulanma sırasındaki

hali arasında bazı karşılaştırmalar yapmalarl istenmektedir. Böylece reforma ilişkin
görüşlerin alınmasl ve bireylerin reformdan beklentilerinin tespiti amaçlanmaktadır.
Çalışmanın ilerleyen klsımlarında sorulan sorularla Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin

işleyişinin, sorunlarınln ve çözüm önerilerinin tespitinin yapllmaya çahşılmaktadır.
Bireylerin tasarruflarını yönlendirıne tercihlerinin belirlenııesi ise araştırmanın bir diğer
aııacıdır. Burada amaçlanan sadece bireylerin tasarruflartnl ne şekilde değerlendirdiği

8

EGM,

s.36.
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değil, bireysel emeklilik sistemine olabilecek yönelişin görülmesidir. Çalışmanın son
kısmı ile bireysel emekliliğin toplum tarafından algılanış biçiminin, toplumun bu konuya
olan ilgisinin ve bilgi düzeyinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu çahşmada uygulanan alan araştırmasının hazırlanma aşamaslnda bir takm
hipotezler belirlenerek yola çıkılmıştır. Araştırmaya temel teşkil eden hipotezler şu
şekilde sıralanabilir

;

- Bireylerin sosyal güvenliğe olan ilgisi ve bu konuya ilişkin bilgisi

yeterli

düzeyde değildir.

- Bireylerin sosyal güvenlik kurumlarına olan güveni zayıftır'
- Sosyal güvenlik sistemine dahil deneklerin, kurumlardan aldıkları

yöntemiyle tespit edilmiştir. Örneklem belirlenirken

ilçe ve bölge kotaları

da

uygulanmıştır.
Çahşmanın saha losmında kantitatif araştlrma tekniklerinden "yiizynze görüşme
tekniği'' kullanılmıştır. Amaçlanan konuları içeren bir soru formu tasarımı hazırlanarak ve
karşılıklı görüşmelerle ihtiyaçları karşılar niteliğe getirilmiştir' Saha çalışmasından sonra
soru formlarının bilgisayar girişleri tamamlanıp "tabulasyon'' işlemlerine geçilmiştir. Bu

aşamada frekans ve çapraz tablo dökiimleri alınarak, talep edilen diğer analiz tabloları ve

grafikleri raporlanabilir hale getirilmiştir. Öte yandan deneklerin sosyo-ekonomik

durumu, sosyal güvenlik sistemine ve bireysel emekliliğe bakış açıları incelenirken
dikkate alınmlş ve çeşitli parametreler ile sınıflandırmalar yapılmıştır.
hizmetler

doğrultusunda duydukları memnuniyet oranı düşüktür.

- Bireyler tasam-rflarmr profesyone1 bir şekilde değerlendirmemektedir.
- Toplumda bireysel emeklilik sistemine ilişkin bilgi düzeyi düşüktür.
- Toplumda bireysel emeklilik sistemine dahil olma düşüncesi düşük bir
orandadrr.

Araştırma istanbul'da çeşitli iş' kollarına Ve meslek gruplarına ait çahşan
işgücünü kapsamaktadır. Deneklerin meslek gruplarına göre dağıllmı, İstanbul

ili

kent

Yo

Aıaştırmada meslek ve bölge kotası uygulanmıştır. Meslek kotasında memurların
25, serbest mesleğin o/o 20, fınans-borsa kesiminin Yo |7, satışlmiişteri temsilcisi % ll,

imalat/bakım onarım iş grubunun % l0, eğitim grubunun o/o 8, avukatların % 3, sağlık
elemanları, halkla ilişkiler ve seketer/yönetici asistanlığı iş kollarının da % 2 oranında

temsil edilmelerine gayret edilmiştir. Diğer yandan bölge kotası için istanbul'un iş
merkezi haline gelmiş ilçeleri Seçilerek, saha çalışmalarının bu alanlarda uygulanmasl
sağlanmıştır. Bu bölgeler; Güneşli, Bakırköy, Merter, Taksim, Şişli, Mecidiyeköy,

Levent, Kadıköy, Kozyatağı ve Kavacık'tır.

ARAŞTIRMA BULGULARI

nüfusunun işkollarına ayrımı baz alınarak belirlenmiştir. Araştlrmanln kapsadığı nüfus

4.

sosyal güvenlik kurumlarına bağlı aktif nüfusu temsil etmektedir.

Bu bölümde araştırma bulguları çeşitli kategorilerde sunulacaktır. İlk kategori

3.

METoDoLoJİ VE ÖnNBxr,rnr

Araştırmanın ana kitlesini istanbul'da yaşayan değişik meslek, eğitim ve yaş

gruplan oluşturmaktadlr. Araştırmanın istanbul'da yapllmaslnın başlıca nedeni,
istanbul'un bir sanayi, ticaret ve finans kenti olmasıdır. Dolaylsıyla değişik meslek
gruplarının ve farkh gelir seviyelerine sahip bireylerin araştırmada denek olarak
kullanılması sağlanabilmiştir. Araştırma istanbul'da belirlenen bölgelerden, kotalara
uygun toplam 1.000 denek üzerinde yıjz yize görüşülüp anket formu uygulanarak
yapılmıştır.

araştlrmanın demografik yaplslnl yansltması amacıyla örneklemi açıklayıcı niteliktedir.

ikinci kategori sosyal güvenlik algısı ve mevcut sistemin sorgulanmasını içermektedir.
Üçüncü kategoride sistemin sorunlarının ve uygulamaya geçilen reformun
değerlendirilmesi yer almaktadır. Sonraki kısımda bireylerin tasarruflarını ne yönde
değerlendirdiğini yansıtan bulgular sunulacaktır. Araştrma bulgularlnın son kategorisini
bireysel emeklilik sistemiyle ilgili değerlendirmeler oluşturacaktır.
4.1. Demografik

Veriler

Araştırmaya katılanların yiizde 34,3'inü kadınlar, ynzde 65,7'sini ise erkekler

Bu araştıımada, tek taraflı sebep-sonuç ilişkisi yerine, değişkenlerin karşılıkh

oluşturmaktadr. Erkek-kadın oranınln belirlenmesinde aktif olarak çalışan işgücü nüfusu

fonksiyonel ilişkisine dayanan yöntem kullanılmıştır. Araştırmada yer alan kişiler farklı iş

baz alınmıştır. Yaş gruplarında ise 26-40 yaş arası, toplam deneklerin yüzde 53'ünü

alanlarında faaliyet gösteren, aktif olarak çalışan nüfusu temsil etmektedir. Bu nedenle ilk
aşamada 1.000 kişinin hangi iş kolunda yer aldıkları belirlenerek, tabakalı örneklem
yöntemi uygulanmıştlr' Yüksek derecede temsiliyet gücünü sağlayabilen bir yöntem olan

oluşfurmaktadır.

tatıakah örneklemin uygulanması, homojen bir evrenin oluşturulabilmesine imkan
tanımaktadır. İkinci aşamada iş kolları belirlenen denekler sistematik tesadüfi örnekleme

7l

Bu araştırmada eğitim kotası uygulanmamlştır. Dolayısıyla eğitim gruplarl
Tükiye ya da istanbul ortalamalarlnl yanŞltmamaktadır. Örneklemin dağılımında
üniversite mezunları üzerinde yoğunlaşılmasının nedeni, araştlrma konusu olan bireyse]
emeklilik sisteminin değerlendirilmesinde daha etkin sonuçlar alabilme düşüncesidir. Bu
72

durumda üniversite mezunlarr yüzde 6l,5'lik bir orana sahipken, oı1a-lise mezunlarr
yüzde 30,5 , ilkokul mezunları ise yüzde 8 oranıyla temsil edilmiştir.

Tablo

1:

Demografik Göstergeler
/o

Cinsiyet

Medeni Durum

Erkek

65,7

Kadın

34,3

Evli

61,8

Bekar
Dul

Eğitim Düzeyi

3,0

8-25

16,0

26-32

1A1

I

Yaş

35,2

Boşanmış

/

33-39

77)

40-52

21,5

53+

9,6

Ilkokul

8,0

oıtaokul

7,1

Lise

23,4

Universite

53,0

Yüksek Lisans/Doktora
s01- 1000

Gelir Düzeyi

Eğitim düzeyi yükseldikçe özel bir hayatlemeklilik sigortasına üyelik artmaktadır.

Ayrıca bekar ve boşanmış deneklerin evli deneklere göre daha fazla özel bir
hayat/emeklilik sigoı1asına üye olduğu gözlenmektedir. Bu durum, evli deneklerin
harcama öncelikleri arasında ek bir sosyal güvenlik sisteminin arka slralarda yer
alabileceği görüşüyle açıklanabilir.
4.2. Sosyal Güvenlik Algısı ve Sistemin Sorgulanması

Deneklere sosyal güvenliğin önemli olup olmadığl sorulduğunda %%'n önemli
bulurken, % 7'1ik kesim önemli bulmamaktaadır' Sosyal güvenliği önemsiz bulanlar
arasında üniversite mezunlarının en yüksek orana sahip olmasl dikkat çekici bir sonuçtur.

Grafik

1:

Sosyal Güvenlik Kuruıılarından Duyulan Memnuniyet
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3001 +

4,0

1

hayat/eıneklilik sigortası yoktur.

I 1,9

500

- I

oranıyla temsil edilmektedir. Deneklerin yüzde 22'si bağ|ı oldukları sosyal güvenlik
sistemine ek olarak özel bir hayat/eıneklilik sigortasına üye iken, yüzde 78'inin özel bir

8,5

0-500
1001

Araştırmaya katılanların sosyal güvenlik kurumlarına göre dağılımında SSK'lılar
yizd'e 45' Emekli Sandığl'na bağlı olanlar yıizde 38 ve Bağ-Kur'a üye olanlar yizde 17

Şu Anda Kgsİn Bir Fikim Yok
ffimnunum

oldulça

memnunUm

051015202530354045

Ayhk gelir durumunun dağılımında ise çoğunlukla dar ve orta gelirli gruba
girebilecek denekler üzerinde yoğunlaşılmlştır. Aylık geliri 1.000 YTL ve altı olan
Deneklere, bağlı olduklarl kurumlardan aldıklan hizmetlerin ihtiyaçlarını ne
ölçüde karşıladığı sorulduğunda yüzde 35'inin memnun olmadığı, yüzde 48'inin ise

deneklerin toplam oranı yüzde 52,7'dir.

Emekli Sandlğı

38

fiki olmayanların oranı ise ynzde l/'dir.
sosyal güvenlik kurumlarının ihtiyaçlarınl karşıladığına
inanıyorken, kadın deneklerde bu oran yizde 44'tur. Kurumlardan memnun olmadığını
belirtenlerin payına bakıldlğında erkeklerde yizde 33, kadlnlarda ise yüzde 39 oranıyla

SSK

45

karşılaşılmaktadır. Soruya verilen cevaplar yaş düzeylerine göre değerlendirildiğinde, yaş

Bağ-Kur

t7

düzeyi düştükçe ihtiyaçların karşılandığı düşüncesinin ve konu hakkında bir fikri

Özel Bir HayaIya da Emeklilik
Sigortasına Üyelik

22 (EveI)

olmayanların paylnln arttığı görülmektedir. Yüksek yaş gruplarının gerek sağlık gerekse

memnun olduğu gözlenmekİedir. Herhangi bir

Tab|o2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Göre Dağılım

Erkek deneklerin yüzde

o/
/o

5l'i

78 (Hayır)

IJ

74

de emeklilik dönemlerindeki ihtiyaçlarının fazla olması ve bunların tam anlamıyla
Grafık2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Göre Kurumlardan Duyulan Memnuniyet

Emekl|

Deneklere sosyal güvenliğin önemli görülen yönleri açlk uçlu bir şekilde
ilk sırada gelecek güvencesinin yer aldığ gözlenmektedir. Sağlık

sorulduğunda

karşılanmaması, araştrmanın bu sonucunu destekler niteliktedir.

8anüü

ihtiyaçlarının karşllanması ikinci sırada yer ahrken, emeklilik maaşı üçüncü sırada
gelmektedir. Gelecek güvencesinin emeklilik maaşıyla birlike değerlendirilmesi söz
konusu olsa da, denekler açısından emeklilik maaşlnln sayısal değeri önem
taşımamaktadır. Önemli olan emeklilik hayatının belirli bir güvence altında devam
ettirilebilmesidir. Sosyal güvenliğin önemli görülen yönlerine cinsiyet farkhlığı açısından
bakıldığında, erkeklerin kadınlara göre, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması tercihini daha

ssK
Bağ.Kur
20%

0%

tr

40%

60%

ı'mnunum ı şu Alda K-ln

Blr Flk lm Yok

ı

faz\a seçtiği görülmektedir. Kadınlar ise erkeklere göre gelecek güvencesi seçeneğini

l00t

80%

daha fazla tercih etmişlerdir.

Mmnun ddlllm

Bu soruya verilen cevaplar sosyal güvenlik kurumlarına göre gruplandırıldığında,
emekli sandığına bağlı olanların memnuniyetinin diğer gruplara göre daha fazla olduğu
ortaya çıkmaktadır. Memnuniyet sıralamasında ilk sırada Emekli Sandığı yer alırken, onu
Bağ-Kur ve SSK üyeleri takip etmektedir. Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunun
ihtiyaçlarına karşılık vomediğini ifade edenler arasında ise sırasıyla Bağ-Kur, SSK ve

"Eğer bugün, şu ana kadar kesilen sosyal güvenlik primlerinizi nakit olarak
alabilme imkanınız olsaydı, toplanan tutarı alıp sosyal güvenlik sisteminizden vazgeçer
miydiniz'' SoruSuna karşılık, deneklerin yüzde l0'u sosyal güvenlik sisteminden
vazgeçeceğini belirtirken, yüzde 9'u kararsız olduğunu ifade etmiştir.

Grafık 4: Sosyal Güvenlik SistemindenYazgeçme Eğilimi

Emekli Sandığı üyeleri yer almaktadır. Bu Sonucu, sosyal güvenlik kurumlarının
kapsadığı nüfusla karşılaştırılarak da değerlendirmek gereklidir. 2006 verilerine göre SSK
kapsamında aktif sigortalılar 9'034,02|, pasif sigortlılar 4.187.973, bağımlı toplam nüfus

Hayr

ise 32.186.808'dir. Emekli Sandığı'na bağlı aktif sigortalılar 2.420.897, pasif sigortlılar

l'498'484, bağımlı toplam nüfuş ise 6.303.978'dir. Bağ-Kur'un kapsadığı aktif
sigortalılar 3.375.629, pasif sigortlılar 1.583.99'l , bağımlı toplam nüfus ise

eı

ilk sırada
SSK'run, daha sonra Bağ-Kur Ve Şon olarak da Emekli Sandığı'nın yer aldığını
l1.254.935'dir.l Bu veriler

faz|a bağımlı nüfusa sahip olma konuşunda

göStermektedir. Kurumlardan duyulan memnuniyet sıralamasında ise Emekli Sandığı,

Bağ-Kur Ve SSK'nın geldiği hatırlanırsa, kapsanan nüfusla duyulan hizmet
memnuniyetinin ters orantılı olduğu söylenebilir. Kapsanan nüfus arttıkça alınan hizmet
kalitesi ve duyulan hizmet memnuniyeti azalmaktadır.

Grafik 3: Sosyal Güvenlik Sisteminden Beklentiler

Deneklerin yaş gıubu yükseldikçe sosyal güvenlik sisteminden Vazgeçme

eğiliminin aza|dığı görülmektedir. Buna karşıhk sistemden vazgeçeceklerini ya

kararsız olduklarlnı ifade edenlerin düşük yaş gruplarında yoğunlaştığı gözlenmektedir.
Sosyal güvenlikten vazgeçme eğilimi erkeklerde yüzde l l olarak temsil edilirken,
kadınlarda bu oran ynzde7'dir. Bu konuda kararsız olanlar arasında kadınların payı daha
yüksektir.
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Grafik 5: Sosyal Güvenliğe Altematif Eğilimler
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"Eğer sosyal güvenlik sisİeminden çıkarsanız, sosyal güvenliğiniz için

alternatifiniz ne olacakıır'' soruSuna' deneklerin yizde 49'ıı sosyal güvenliğini kendisinin
sağlayacağını ifade etmiştir. Özel bir sosyal güvenlik sistemine geçeceğini söyleyenlerin
oranı yüzde 45 iken, sosyal güvenlik için herhangi bir tasarruf yapmayacağını
belirtenlerin oraru ise yüzde 6'dır. Özel bir sosyal güvenlik sistemine geçeceğini
belirtenler içinde ise 26-40 yaş grubunun ilk sırada yer aldığı gözlenmektedir. Sosyal
güvenliğini kendisinin sağlayacağını düşünenlerin, yaş grubu yükseldikçe arttığı

görülmektedir. Öte yandan eğitim seviyesi yükseldikçe, özel bir sosyal güvenlik
sistemine yöneliş artmaktadır' Erkeklerin yüzde 5l'i "Sosyal güvenliğimi kendim
sağlarım" derken, kadınların y:i.zde 44'i bu görüşü desteklemektedir. Özel bir sosyal
güvenlik sistemine geçeceğini belirtenler arasında erkeklerde ynzde 47 oranı sözkonusu
iken, kadınlarda bu oran yüzde 40'tır. Sosyal güvenlik için herhangi bir tasarrufta
bulunmayacağını belirtenler arasında kadınlarda yİzde 16, erkeklerde ise yüzde 3 oranı
görülmektedir. Tüm bu bulguların yarusrra sosyal güvenlik için tasamıf yapmayacaklarını
beyan edenler arasında, yaş grupları açısından 18-25 yaş grubu göze çarpmaktadır. l8-25
yaş grubuna giren deneklerin yüzde 36'sı sosyal güvenlik için bir tasamıf yapmayacağını
belirtmiştir.

Grafik 6: Sigorta Primi Yatırma Eğilimi

€

alırken, kadınlarda l50l-2000 YTL seçeneği en fazla tercih edilen değerdir. Yaş düzeyi
arttıkça aylık gelir beklentisinin de arttığı göriilmektedir.

Grafik 8: Emeklilik ikramiyesi Beklentisi (%)
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Aynı soru emeklilik ikramiyesi beklentisi olarak sorulduğunda ise 50.000 YTL ve
ilk sırada yer almrştır. Bu iki grafik birlikte
yorumlandığında emeklilik dönemindeki aylık gelir beklentisi l001-l500 YTL, ikramiye
beklentisi ise 50.000 YTL ve üstii dolaylarırıdadır. Erkeklerin yüzde 38'i 50.000 YTL ve

üstü tercihi yizde 43,5 oranıyla

üstii düzeyinde emeklilik ikramiyesi beklentisine sahipken' kadınlarda bu oran yüzde 55
olarak kendini göstermektedir. Yaş düzeyi yükseldikçe emeklilik ikramiyesi beklentisi de

Yalmedrm
1001

"Günümüz şartlarında bugün emekli olsanız asgari emeklilik aylık gelir

beklentiniz nedir'' sorusuna, verilen cevaplar arasında l00l-l500 YTL tercihi yüzde
36,9'la ilk sırada gelmektedir. Erkeklerde en yüksek payı 100l-1500 YTL seçeneği

0st0

751-1000

artmaktadır.

0,9

4451-750

Grafik 9: Emeklilik Yaşı Beklentisi
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"Eğer herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmasaydınız; emeklilik
döneminde refah için, çalışırken aylık gelirinizin ne kadarını sigorta primi olarak
yatırırdınız'' Sorusuna' deneklerin verdiği cevaplar arasında en yüksek payı yizde 44,6
oranıyla l00-200 YTL tercihi almıştır. Bunu yüzde 27,7 oranıyla 20l-300 YTL seçeneği
takip etmiştir. "Herhangi bir prim yatırmazdım" diyenlerin oranı ise yüzde 8,4'tiir. Prim
yatırmayacağını beyan edenler erkeklerde yüzde 9'1uk bir paya sahipken, kadınlarda bu
oran yüzde 6'dır. Aynca yaş düzeyi azaldıkça prim yatırmama eğiliminin arttığı ve
yatlrılması düşünülen prim miktarının da azaldığı gözlenmektedir.

Grafik 7: Emeklilik Dönemindeki
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"Sizce emeklilik yaşı ne olmalıdır" soruŞuna 55 yaş ve altı cevabı yizde 49,3
oranla ilk sırada yer almaktadır. Bunu 55-60 yaş arası tercihi yüzde 37,5 oranı ile takip
etmektedir. 67-70 yaş arasını tercih edenlerin oranı ise sadece yüzde |,7'dir. Erkekler bu
soruya ağırlıklı olarak 60 ve altı yaş grubu (toplam yüzde 83) cevabını vermişlerdir.
Kadınlarda ise 60 ve altı yaş grubu yüzde 93,6 iken, 67-70 yaş grubunu tercih edenlerin
oranı sadece yüzde 0,8'dir.

s

6

edildiği

gözlenmektedir. Buna karşın gelir düzeyi yükseldikçe erken yaşta emekliliğin tercih
edilmediği görülmektedir. Öte yandan yaş düzeyi aza|dıkça erken emeklilik daha fazla
tercih edilmektedir.
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Eğitim seviyesi yükseldikçe erken yaşta emekliliğin tercih

20,8

1501-2000

6056

40

jB

Grafik

4.3. Sistemin Sorunlarrnrn Ve Reformun Değerlendirilmesi

Deneklere, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin

en önemli

12:

Tek Çatı Sonrasında Sorunların Çözülebileceğine olan inanış

sorunları

sorulduğunda, verilen cevaplar arasında sağlık hizmetlerindeki eksiklikler en başta yer
almaktadır.
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Grafik 10: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin En Önemli Sorunları
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Soruya cinsiyet farklılığı açlslndan bakıldığında, kurumların birleşmesiyle

Yaşanan

sorunların çözüleceğine inananlar erkeklerde yüzde 35 oraruna sahipken, kadınlarda bu
oran yüzde 20'dir. Soruya verilen cevaplar yaş düzeylerine göre değerlendirildiğinde, yaş

Prosödü
ve Uzun

düzeyi düşttikçe ihtiyaçların karşılandığı görüşünün ve bu konu hakkında fikri
Yaşanan bürokrasi ve prosödürlerlerin zor Ve uzun olması ikinci slrada
bulunurken, emekli aidatlarının düşüklüğü üçüncü sırada yer almaktadır. Sorunların

olmayanların paylnln da arttığı görülmektedir.

Grafik 13:

tespitinde cinsiyet farklılığının önemsenmeyecek düzeyde etkisi sözkonusudur. Kadın ve

Tek Çatı Sonrasında Sorunların Çözülebileceğine olan

inanış

(Kurumlara Üyelik Dağılımına Göre)

erkek deneklerin sosyal güvenlik sisteminde gördükleri en önemli Sorunlar hemen hemen
aynı oranlarla kendini göStermektedir.
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üyeleri sahiptir. Sorunların çözüleceğine inananlar arasında ise Bağ-Kur üyeleri en büyük
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Bu soruya bağlı olunan kurum açlsından bakıldığında, sağlık hizmetlerindeki

Grafik 14: Tek Çatı Sonrasındaki Hizmet Beklentisi

eksiklikleri en önemli soıun olarak görenler arasında en büyük payı Bağ-Kur üyeleri
almaktadır. YaŞanan bürokrasiden şikayet edenler arastnda ise Emekli Sandığ üyeleri ilk
sırayl almaktadr. Emekli aidatlarının düşüklüğünü tercih edenler arasmda Bağ_Kur

(hcd(l

üyeleri yine en yüksek paya sahiptir.

Araştırmaya katılanlar arasmda, sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında

birleştirilmesiyle sorunların çözülebileceğine inananların oranr
inanmayanlarln oranl yizde 42,1' dir.

yizde 29,6

iken,

tek çaı altında birleştiıilmesi

sonrasmda önceden aldıklarl
hizmetlerin azalacağını düşünenler yizde 26, artacağını düşünenler ise yüzde 29'dıır.
Alınan hizmet kalitesinde bir değişiklik olmayacağını düşünenler ise yüzde 45'lik bir

Kurumların

paya sahiptir. Kurumların birleşmesinden sonra alacağı hizmetin kalitesinin aza|acağııı
79
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V-
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düşünenler kadınlarda yizde 32'|ik bir paya sahipken, erkeklerde bu oran yizde 23'hır.
Yaş düzeyi arttlkça ahnacak hizmetin kalitesinin düşeceği inancı artmaktadır.

Tek Çatl Sonrasmdaki Hizmet Beklentisi (Kurumlara üyelik

Grafik 15:

Dağılımına Göre)
ı
EmoklI sandlğl
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ve ev-otomobil taksidine yönelenlerin ilk srada yer aldığı görülmektedir. Yaş grubu
azaldıkça dövize yöneliş artmaktadır. Yaş ve eğitim seviyesi yükseldikçe ev-otomobil
taksidi seçeneğinin daha faz|a tercih edildiği gözlenmektedir.

Grafik 17: Tasarrufların Değerlendirme Tercihleri
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Soruya bağlı olunan kurumlar açısından bakıldığında, önceki aldığı hizmetten
daha düşük kalitede hizmet alacağına inananlar arasında Eııekli Sandığı üyelerinin,
önceki aldığı hizmetten daha yüksek kalitede hizmet alacağını düşünenler araslnda

SSK'lıların ve hizmet kalitesinin değişmeyeceğini düşünenler içinde de Bağ-Kur
üyelerinin ilk sırada geldiği görülmektedir.

belirtenlerin oranı erkeklerde yüzde 15 iken, bu oran kadınlarda

4.4. Tasarrufların Değerlendirilme Tercihleri

YTL

yizde24'tir.

4.5. Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış

Araştlrmaya katılanların aylık tasarrufları sorulduğunda yüzde 43'ünün 0-l00
seçeneğini tercih ettiği gözlenmektedir. Yaş ve eğitim düzeyi azaldıkça tasamıfların

azaldığı görülürken, kadınlarda erkeklere göre daha fazla tasaıruf eğilimi gözlenmektedir.
Öıneğin 300 YTL üstünde tasaııuf yaptığınl belirtenler erkeklerde ynzde 25'lik paya
sahipken, kadınlarda bu oran yüzde

ote yandan deneklerin yüzde 82'si birikimlerini yönlendirirken profesyonel kişi
ya da kurumlara gerek duymadığını, yüzde 8'i ise gerek duyduğunu belirtmiştir. Yaş
seviyesi aza|dıkça ve eğitim seviyesi yükseldikçe profesyonel kişi ya da kurumlara
yönelenlerin oranl artmaktadır. Birikimlerini profesyonellerle yönlendireceğini

3l'dir.

"Sosyal güvenliğinizin sağlanmasında mevtut sosyal güvenlik sisteminizin
lıaricinde özel bir sosyal güvenlik kurumıına yönelir misiniz'' sorusuna, devlet
kurumlarlna ek olarak özel bir sosyal güvenlik kurumuna yöneleceğini belirtenler yüzde
38 oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Sadece devlet kurumlarlnı yeterli görenlerin oranı

ise yüzde 28'dir. Mevcut sisteme ek olarak kendi tasamıflarımı kendim yönetirim
diyenler ynzde 34 oranındadır.

Burada da eğitim seviyesi yükseldikçe, özel bir sosyal güvenlik kurumuna
yönelişin arttlğı gözlenmektediI.

Grafik l6: Aylık Tasaııuf Tutarı Dağıllmı (%)

Grafik l8: Özel Bir Emeklilik Sistemine Yönelme Durumu
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Deneklere bireysel emeklilik sistemi hakkındaki bilgileri sorulduğunda, yüzde
31'i yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğunu ifade etmiştir. Bilgisi olmayanların oranı yüzde
26 iken, bilgi düzeyi düşiık olanların oraru ise yüzde 43'tiir. Yaş gruplarında en fazla bilgi
sahibi olan grup,26-32 yaş arahğıdır.'En az bilgi sahibi olanlar ise 53 ve üstti yaş
grubundaki deneklerdir. Yaş düzeyi azaldıkça bireysel emeklilik sistemi hakkındaki bilgi
düzeyinin arttığı görülmektedir.

Grafik 19: BireyselEmeklilik Sistemi Hakkındaki Bilgi Düzeyi
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emeklilik aracı olarak görmektedir. Deneklerin ynzde 28'i bireysel emekliliği bir tasam.ıf
aracı, yİjzde 23'ü ise çocukları için gelecek güvencesi olarak görmektedirler. Yaş ve

eğitim seviyesi azaldıkça bireysel emekliliği çocukları için gelecek güvencesi olarak
görenlerin oranı artmaktadır. Kadınların yüzde 52'si bireysel emekliliği ek bir sosyal

güvenlik olarak düşünürken, erkeklerde bu oran ynzde 47'dır. Bireysel emekliliği tasam-ıf
aracı olarak görenlerin oranı erkeklerde yüzde 29 ken, kadınlarda ynzde27'dk.

Deneklere "Bireysel emeklilik sistemine dahil olmayı düşünür müsünüz'' sorusıı
yöneltildiğinde, yüzde 34'inin düşündüğü, yüzde 38'sinin ise düşünmediği ortaya
çıkmıştır. Ancak bir fiki olmayanların oranr da yüzde 28 gibi yüksek bir orandır. Yaş
dİizeyi azaldıkça ve eğitim seviyesi yükseldikçe, bireysel emeklilik sistemine dahil
olmayl düşünme eğilimi artmaktadır. Ayrıca yaş düzeyi düşük olanlar arasında
kararsrzların ağırlıkta olduğu gözlenmektedir.

Grafik 2l: Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil olma olasılığı
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Eğitim ve aylık gelir seviyesi yükseldikçe bilgi düzeyi de yükselmektedir.
Erkeklerin yİzde 28'i bireysel emeklilik sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi iken,
kadınların yüzde 36'sı yeterli bilgi sahibidir. Erkeklerde bilgisi hiç olmayan ya da az
olanların toplam oranı yüzde 29 iken, kadınlarda bu oran yizde 20'dir, Dolayısıyla
kadınların erkeklere göre bireysel emekliliğe ilişkin bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu
gözlenmiştir.

Soruya verilen cevaplar bağlı olunan kurumlar açısından değerlendirildiğinde
görülmektedirkl Emekli Sandığına bağlı üyeler bireysel emeklilik sistemi hakkında en
fazla bilgiye sahipken, Bağ-Kur üyeleri en az bilgiye sahiptirler. Öte yandan özel bir
hayatlemeklilik sigortasına üye olanlar arasında bile bireysel emeklilik sistemi hakkında
yeterli düzeyde bilgi sahibi olanların oranı yüzde 55'dir.

2ü/o

Erkeklerde bireysel emeklilik sistemine dahil olmayı düşünenler yİzde

3l,

düşünmeyenler ynzde 42 iken, kadınlarda bu oran şırasıyla yüzde 40 ve yüzde 29'dıır.
Kadınların erkeklere göre daha fazla bireysel emekliliğe dahil olma eğiliminin olduğu
gözlenmektedir. Öte yandan SSK üyeleri bireysel emekliliğe dahil olmayı düşünenler
arasında en yüksek paya sahipken, Bağ-Kur üyeleri en düşük paya sahiptir.

Grafk22: Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenebilecek Katılım Payı Eğilimi
(Aylık)

Grafik 20: Bireysel Emeklilik Algısı
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"Bireysel Emeklilik Sistemi sizin için ne ifade eder'' sorusuna karşılık deneklerin

yİzde 49'ıı bireysel emeklilik siştemini mevcut sosyal güvenlik kurumuna ek bir
83
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Bireysel emeklilik sistemine dahil olmayı düşünenler arasında sisteme
YTL, yüzde

ödeyebilecekleri aylık futar sorulduğunda, deneklerin yüzde 53,9'u 50_100
84

29,6'sı ise 10l-200 YTL aralığını tercih etmiştir. Dolayısıyla "200 YTL'den fazla
ödeyebilirim" diyenlerin toplam oranı sadece yüzde l6,5'dir. Ayrıca yaş düzeyi
yükseldikçe bireysel emeklilik sistemine yüksek miktarda katılım payı yatrma eğilimi

yiizde 79, kadınlarda ise yüzde l6'1ık bir paya sahiptir. Sistemden istenildiginde
ayrılabilme tercihi ise erkeklerde yüzde ll, kadınlarda yiizde 6 oranı ile temsil
edilmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminin olumlu görülen yönleri yaş gruplarına

artmaktadır.

Grafik 23
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Eğitim seviyesi açısından durum incelendiğinde, eğitim düzeyi arttıkça düzenli yatırım
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değerlendirildiğinde görtilmektedir ki; yaş düzeyi yükseldikçe düzenli yatırım disiplinin
sağlanması önemini yitirmekte, buna karşın vergisel avantajların önemi ise artmaktadır.
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5. BINARY LOGİT MoDELİ UYGULAMASI
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Sosyal bilimlerde araştırmaların -temelini anketler oluşturmaktadır. Anket
çalışmalarında yukarıda da örneği görüldüğii üzere, frekans ve çapraz tablolar
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kullanılarak yorumlar yapılmakladır. Anketlerde genellikle kesikli değişkenler sözkonusu
olduğundan, alternatif istatistiki yöntemlerin uygulanması pek olanaklı değildir. Bu
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Deneklerin tasamıf eğilimleriyle, bireysel emekliliğe ödenebilecek aylık tutar

eğilimi karşılaştırıldığında, varolan tasarrufların daha altında bir tutarın bireysel

nokİada anket sonuçlarını da kapsayan kesikli bağımlı değişkenlerin kullaruldığı veri
yapılarında uygulanabilecek regresyon modelleri şu şekilde şıralanabilirl

emekliliğe ayrılacağı tespit edilmiştir. Dolayısıyla denekler arasında bireysel emekliliğe

-

emekliliğe katılım payı olarak değerlendireceği ortaya çıkmıştır.

-

üye olabileceğini düşünenlerin, aylık tasamıflarınrn kiiçük bir miktarını bireysel

Polİlnm

ordinal sonuçlar

: |,

.' Üç veya daha faz|a değerin Slralandığı bu durumda, sqnuç

Bitaz önemli :2, Çok önemli

:

3) ordinal sonuçlar ordered probit

regresyonu veya ordered logistic regresyon modelleriyle analiz edilebilir.

Ödonon Katk|
VorgIdon
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13,5

Zamn

Binary veya dichotomus sonuçlar; Sadece iki değer alan bu verilerde, probit ve
logit regresyonu yöntemi kullanılabilir. (Evet: 0, Hayır: l)
seçeneklerinin arasında mutlaka eşit farkların olması zorunludur. (Önemli değil

Grafık24. Bireysel Emeklilik Sisteminin olumlu Görülen Yönleri
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sonuçlar multinomial lojistic regresy onla analiz edilebilir.
Count sonuçlar : Tipık olarak sayma şeklindeki (hane halkı kişi sayısı :
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2,3o 4,

sonuçlar olup, poisson regresyonu veya negatif binomal regresyon

yöntemleriyle analiz edilebilir.

Bireysel emeklilik sisteminin olumlu görülen yönlerinde denekler yüzde 49'luk
bir oranla, "çalışmayan kişilere de emekli olma imkanının tanınmasıo'nı ilk sırada tercih
etmişlerdir. Bu sonucu yüzde 18'lik bir oranla düzenli yatfım yapılma displininin
sağlanmasl izlemektedir. Sistemin sağladığı vergisel avantajlar ise yiiade 14'lük bir

Bu çalışmada binary logit modeli uygulanarak anlamlılık ilişkileri test edilmiştir.
Ancak çalışmanın önceki bölümlerinde verilen tablolar da ynzde 99 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlıdır.

Klasik regresyon teorisinde hipotezler

oranla ancak üçüncü sırada gelmektedir.

Çalışmayanlara da emekli olma imkanı tanınması tercihi kadınlarda yüzde 55 ile

temsil edilirken, erkeklerde bu oran yizde 47'dır. Düzenli yatlrım tercihi erkeklerde
85
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şeklinde kurulmaktadır. P- değerinin 0,05'den kiiçük değerleri için H0 hipotezi
reddedilecektir. Bu durum değişkenin modelde yerinin olduğunu göstermekİedir.
Araştırmada elde edilen veriler kullanllarak binary logit modeli uygulanmış ve
sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.

Variable
Bağımlı Değişken

Coefficient

0.342949
0.169181
0.174021
-0,245l,73

Kurumu
Sizce sosyal
Değişken

c
Eğitim
Meslek
Aylık Gelir

Sosyal Güvenlik

Std.

Error z-Statistic

Kurumunuzun ihtiyaçlarınıza

karşılık

0.161336 2.1256'76
0.060356 2.803056
0.076819 2.265353
0.0917'73 '2.67|521

c
Cinsiyet
Özel Emeklilik

Değişken
c
Cinsiyet
Yaş
Hane Halkı Gelir
Bağlmlı

Bağımlı

0.0032

Değişken

olsaydı,

miydiniz?

0.338718 0.606146 0.558806 0.5763
0.603086 0.248821 2.423773 0.0154(b)
0.'770789 0.235060 3.279122 0.0010(a)

Sosyal Güvenlik Kurumlarınrn bir çah altında
birleştirilmesiyle mevcut sorunların çözülebileceğine
inanryor musunuz?

-1.525606 0.329173 -4.634668 0.0000
0.741380 0.17 6807 4. 193 58 0.0000(a)
0.|67624 0.065610 2.554842 0.0l06(b)
0.108169 0.038528 2.807572 0.0050(a)
Kurumların tek çatı alhnda birleştirilmesinden sonra

8425 s.794700

0.0000

0.0003(a)
0.0000(a)
0.066s(c)
0.0077(a)

0.591804 1.186052 0.2356
0.078814 6.663661 0.0000(a)
0.022231 -2.6952s0 0.0070(a)
0.062097 3.708848 0.0002(a)
0.244108 -3.747673 0.0002(a)

-3.00t702 0.375337 -7.997342 0.0000
0.396780 0.172809 2.296056 0.0217(b)
0.26623s 0.092363 2.882497 0.0039(a)
Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmayı düşünür

Eğitim
Bağlmlı Değişken
C
Yaş

müsüniiz?

-2.574504
0.190030
-0.371589
0.064052
-0.100348
r.549917

Medeni Durum
Meslek
Hane Halkı Gelir

Özel Emeklilik
(a)

:

%l (b)

:

%5 (c)

:

0.572792

-4.494655

0.07ss27 2516042
0.ls9s9s -2.328329
0.022150 2.891733

0.041339

-2.427

4s1

0.201397 7 .69s849

0.0000

0.0119(b)
0.0199(b)
0.0038(a)
0.01s2(b)
0.0000(a)

%10 (Güven Aralıkları)

Tablo 3'te görülen bağımlı değişkenlerle, bağımsız değişkenler arasında anlamlı
bir ilişki olduğu binary logit testiyle saptanmıştır.

Bireysel emeklilik sistemine dahil olma olasılığı ile, yaş, medeni durum, meslelç
hane halkı geliri ve bir özel emeklilik sigortasma sahip olma durumu bağımsız
değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu Tablo 3'de de sunulduğu üzere binary logit
testiyle Saptanmlştf. Saptanan sonuçlardan yola çıkılarak bireysel emeklilik siştemine
dahil olma olasılığının hesaplanması şu şekilde yapılabilir

I

alacağınz hizmetin kalite bakımından, önceki duruma göre
nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz?

87

I

yönlendirmesini tercih edersiniz?

0.0076(a)

toplanan tutarr alrp Sosyal Güvenlik Sİsteminizden vazgeçer

0.5

Birikimlerinizi kendinizin mi yoksa profesyonellerin mi
Bağımlı Değşken

0.005l(a)

güvenlik önemli midir?

6

0.701911
0.525189
-0.0s9918
0.230308
-0.914836

Özel Emeklilik

Cinsiyet

0.0235(b)

I

Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında bilgi sahibi misiniz?

C

C

-4.486001 0.670187 -6.693657 0.0000
-0.21092| 0.118025 -l.787086 0.0739(c)
0.078599 0.038229 2.056001 0.0398(b)
o.2go3gg 0.082384 3.524942 0.0004(a)
0'567937 0.132234 4.294923 0.0000(a)
Kurumu
Eğer bugün, şu ana kadar kesilen Sosyal Güvenlik

Değişken

Bağımlı Değişken

0.0335(b)

primlerinizi nakit olarak alabilme imkanrnız

Bağımlı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Aylık Gelir

Prob.

verebildiğine

-1.365906 0.463995 -2.943799

Sosyal Güvenlik

Meslek

Meslek

inanryor musunuz?

c
Cinsiyet
Yaş
Eğitim

Yaş

Eğitim

Tablo 3. Binary Logit Sonuçları

Bağımlı

3.0041

-0.740254 0.205300 -3.6057t7
-0.503185 0.0781s6 -6.438200
0.0ss082 0.03001s 1.83s171
-0.330924 0.124260 -2.663145

Cinsiyet
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:

Bağımlı Değişken: Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil olma olasılığı
Std. Error

z-Statistic

Prob.

-2.s'74504

0.572792

-4.494655

0.0000

90030

0.075527

2.s16042

0.0119

s9595

-2.328329

0.0199

0.064052

0.022150

2.89t733

0.0038

00348

0.04t339

-2.42'7451

0.0152

t.549917

0.20139'7

7.69s849

0.0000

Coefficient

Variable
C
YaŞ

0.

1

-0.371589

Medeni Durum
Meslek
Hane Halkı Gelir

-0.1

Özel Emeklilik

0.s25t40

Mean dependent var

0.459603

S.E. ofregression

I

-495.3880

Avg. log likelihood

-0.608635

McFadden R-squared

0.t20321

olduğudur. Ankete katllanların yarısından fazlası, bağlı oldukları sosyal güvenlik
kurumlarından aldıkları hizmetlerden menınun olmadlklarını belirtmektedir. Denekler

düşüncesi denekler arasında yaygındlr.
=

-2,5]4 + 0,19(yaş) - 0,37l5(medeni durum) +

oluşturulabilir

Birikimli lojistikdağllımı olarakbilinen'Pi: E (Y =

P(9:

eşitliği şu şekilde de gösterilebilir

1l l+e-Z

ı l Xi) :

1

/

l

(B1 + fJ2Xi)
+ e

.

E1de edilen model bir örnekle açıklananacak olunursa; 35 yaşında, bekar, finans

sektöründe çalışan, hane halkı geliri 3.000 YTL olan ve bir özel emeklilik sigortasına
sahip olmayan bir kişinin, bireysel emeklilik sistemine dahil olma olasılığı şu şekilde

l

sisteminden

bulunmamakla birlikte' mevcut gelişmelerin yeterli düzeyde iyileştirmelere gidemeyeceği

0,064(meslek) - 0,1(hane halkı gelir) + l'5499(öze| emeklilik durumu) şeklinde

Bireylerin tasaııuflarını profesyonel bir şekilde yönlendirmediği ve yönlendirmek
istemediği araştırmada açıkça ortaya çıkmıştır. Deneklerin uzun vadeli yatırım araçlarını

tercih etmedikleri görülürken, tasaırufların daha çok ev-otomobil alımı gibi hayat
standartlarını yükseltecek alanlara yönlendirildiği gözlenmiştir.

Öte yandan denekler, bireysel emekliliği sosyal güvenlik sistemlerine alternatif
bir sistem olarak görınemekte, daha çok ek bir emeklilik aracı olarak düşünmektedirler.
Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise toplumun bireysel emekliliğe ilişkin ilgi
ve bilgi düzeyinin düşük çıkmasıdır. Toplumun büyük çoğunluğunun bireysel emeklilik

sisteminin olumlu yönü olarak "çalışmayan kişilere de emeklilik olma imkanlnın

:

P(Y)

en teınel sonuçlarından birisi, bireylerin sosyal güvenlik
beklediği en önemli fonksiyonun gelecek güvencesinin sağlanması

Araştırmanın

Türk sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunu olarak sağlık hizmetlerindeki
eksiklikleri görmektedirler. Ayrlca sosyal güvenliğe ilişkin reforın girişimleri yeterli

Emeklilik Sistemi'ne dahil olmayı düşünüyorum
Emeklilik Sistemi'e dahil olmayı düşünmüyoruıı

BES'e dahil olma olasılığı

z:
:
:

ulaşılmıştır. Alan araştlrmasının sosyal güvenliği tartlşmasının yanı Slra sosyal güvenlikte
açıslndan önemli bir değerdir.

r.248829

Model;

saptanabilir

uygulamasında deneklere sorulan sorulara verilen yanıtlar doğultusunda bazı bulgulara

yeni bir konsept olan bireysel emekliliği de değerlendirınesi, araştırma sonuçları

t.2'72356

0.000000

çalışmanın temelini hem sosyal güvenlik hem de bireysel emeklilik
bir alan araştııması oluşturmuştur. Çalışmanın saha

Akaike info criterioıı
Schwarz criterion

Probability(LR stat)

Bu

sisteminin sorgulandığı

t.234029

Hannan-Quinn criter.

119.2109

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

0.4997t7

t49.97 68

LR statistic (5 df)

dahil olmama olasılığının yüksek olduğu görülmektedir'

S.D. dependent var

-435.'7825

Sum squared resid

Log likelihood
Restr. Log likelihood

Y:0 Bireysel
Y l 1 Bireysel

0.

Bu değer P(Y) < 0,50 durumunda Y:0 yani Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil
olmayı düşünüyorum, aksi durumda Y : 1 yani Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil
olmayl düşünmüyorum olacaktırki, örnek olayda deneğin Bireysel Emeklilik Sisteıni'ne

-2,51 4+0,
-2,57

I

9(3

4+0ş7

)

-0,

-0,1

37

1

5

(2)+0,064(2)-0,1 (6)+ 1,5 499 (2)

43+0,128-0,6+3,0998

-0,5612

: I/

( l+Exp(0,s612)): 0,640s

Damodar N. GUJARATi; Temel Ekonometri, (Çeviri : Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen), 2. bs.,
Literatür Yayınları 33, istanbut, 200 l, s.5 54.
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sağlanması"nl tercih ettiği görülmüştür.

Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de belli bir gelirin üstünde geliıe sahip
olanların bireysel emekliliğe ilgi duymamasıdlr. Bireysel emeklilik daha çok aylft geliri
l.000-2.000 YTL arasındaki kesimin ilgi alanındadır.

Araştırmada uygulanan binary logit modeli ile bireysel emekliliğe dahil olına
olasılığını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler yaş, medeni durum, meslek,
90

hane halkı geliri ve özel bir emeklilik sistemine dahil olma durumu olarak kendini
göstermiştir.

Anket bulgularının genelinden çıkarılabilecek bir yorum da bireysel emekliliğin,

sağhk hizmetlerini de içeren

bir yapıda olması

sisteme olan ilginin artmasını

sağlayabileceği ihtimalidir. Ancak bu noktada unutulmaması gereken devletin, sosyal
devlet fonksiyonu yerine getirmesinin gerekliliğidir. Sosyal güvenliğin ve sağlık
hizmetlerinin sosyal devlet anlayışının vazgeçi|emez öğeleri olması bireysel emekliliğin
farklı açılardan da değerlendirilmesini gerektirmektedir.
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Birol AYDEMIR: Arkadaşlara yaptlkları bu güzel sunuş için teşekkür
ediyorum. benim saatime göre zamanlmlz

'1

152.

Yanılmlyorsam 1130'da bitecekti.

Ama biraz geç başlamıştık. Biraz da uzatmalar oldu. Elektrik kesintisi ve
konuşmacılarlmlzln tebliğlerini tamamlamaları için bundan Sonraki zaman tabi
sizlere Soraylm. Yarım saat mi Süre vereyim' yanm da mı bitirelim. Nasıl
yapalım? Gerçi sorulann yoğunluğUnu alallm. Soru fazla olmazsa bitirebiliriz.

Hocam. Peki yarım Saat içinde SonuçIandlralım. o zaman Sorularl tek tek alalım.
Tek tek cevaplanma yönteminin tercih edilmesinden yanaylm. Çünkü toplu alınca
bazı sorular arada kaynıyor. Soru soruluyorken lütfen fazla yorum yapmamaya
dikkat edelim ve tekrar sorulardan kaçınalım. Hocam buyrun.

Prof.Dr.Turgay BERKSoY:Teşekkür ederim Sayın Başkan. Uyarınız

Gülay Günlük Şenesen), 2. bs., Literatiir Yayınları 33, istanbul.

4.

BıRıNcl oTURUM TARTışMALARı
Arş.Gör.Murat şEKER: Teşekkür ediyorum.

konusunda. Farklı hareket edeceğim. Söylemek istediğim

Öncelikle kendi adıma

da olsa

bir iki şey

var.

Süleyman Demirel Üniversitesinin

bu

düzenlemesinden dolayı başta Maliye Bölümü olmak üzere bütün ilgililere, bütün
meslektaşlara teşekkür etmek istiyorum. onu ifade etmek istiyorum. Bu arada bir
küçük burukluğumu da ifade etmek istiyorum. Dünkü lsparta'daki açılışa, değişik
bir açılışta yaptık, gelen arkadaşlarlmlzln dikkatini çekmiştir. Uzunca bir süredir,
uzunca yıllardır belki ilk kez açılış sırasında Maliye Bakanlığımızdan sayın bakan
yada sayın müsteşar yada herhangi bir temsilci olmadı. Bu herhalde dikkati
çekmiştir. Bu birazcık doğrusu bu sempozyumları sürekli Maliye Bakan|ığımızla
beraber düzenlediğimiz için bizde bir burukluk yarattı. Her ne kadar sayın Ahmet
Kesik aramızda ise de o zaten Bilim ve Düzenleme Kurulu üyesi olduğu için onu
aileden Saylyorum. Ama bugün kısmen de olsa bu buruk|uğumuzu sayın Gelir

Politikaları Genel Müdürü Seyit Ahmet Bey, Maliye Bakanlığından aramza
katılarak birazcık hafifletti. ona en aından hepimiz adına hoş geldin diyorum.
Teşekkür ediyorum.

Bütün konuşmacılara çok teşekkürler. Çok güzel konuşmalardı. Bütün
meslektaşlarıma, sayln Gümüş'e, oktayer'e, Çak'a Ve Şeker'e teşekkür
ediyorum. Ve sayın Başkan katılımınızdan dolayı size de teşekkür ediyorum. Bu
sosyal güvenlik reformunun hazırlanma sürecin Uzunca bir süredir içindesiniz.
DPT geçmişiniz ve bu konudaki birikiminiz nedeniyle en doğru insanlardan biri
olduğunuzdan hiç kuşkum yok.

Sayın Gümüş meslektaşlm, çok sistematik çok beğendiğim bir tebliğ
sundu. Diğer arkadaşların tebliğleri de hiç kuşkusuz güzeldi. Sistematiğinizi
9l

92

r

-7-

özellikle çok beğendim. Genç arkadaşlanmızın bu sistematiği örnek almasını
diliyorum.

Sayın Başkanı burada bulmuşken benim sorum biraz daha açma babında
doğrudan size olacak. Sayın Gümüş'ün getirmiş olduğu bu özelleştirme seçeneği
bizim sosyal güvenlik reformu ile ne kadar paralellik taşıyor ya da ne kadarllk bir
kısmı çakışıyor? Bu şekildeki bir öneride sosyal güvenlik reformuna ilişkin bir
düzenlemede, bu öneriden sosyal güvenlik kurumu ya da Sosyal Güvenlikten
sorumlu Bakanlığımız ne şekilde yararlanmayı düşünebilir. Bu konuda sayın
Başkandan düşüncelerini almak istiyoru m. Teşekkü

Birol AYDEMIR: Hem yorumlarınız

için

r

ederim.

hem de düşünceleriniz için

teşekkür ediyorum Hocam. Bizim mevcut sosyal güvenlik sistemimizde ve reform
tasarlmızda da aslında özelleştirme yok. Erdal Bey özetledi sistemleri zaten
teorik altyapısını sistematik bir şekilde ortaya koydu. Bizim sistem "Pay As You
Go'' sistemi. Aslında tam o da değil. Karma bir sistem. Dünyada aslında genel
olarak üç sistem var. Fonlu Sistem, Pay As You Go ve Vergilerle Finansman

Sistemi var. Vergilerle Finansman ve Pay As You Go aslında nihai itibariyle
benzer şeyler, bizimkisi de aslında açık kısmını vergilerle finanse ettiğimiz için
sonuçta bütçeden karşıladığımız için ikisinin karma bir sistemi diyebiliriz. Tabi
özelleştirme sistemini uygulayan ülkeler var. Tabi onun da artıları eksileri. var.
Zaten çok iyi demek zor. Ama bizim mevcut reform sistemimizde özelleştirme
daha fonlu sistem olabilir. Yer almıyor ama belki bir sonraki aşamada yani
zorunlu sosyal güvenlik sistemi dünyanın birkaç ülkesi hariç hepsinin kabul ettiği
bir sistem ve ben bunun doğru olduğunu da düşünüyorum. Çünkü insanlar her
zaman rasyonel düşünemiyorlar. Dolayısıyla zaman zaman devletin bu tür
sistemleri getirmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ben bireysel emeklilik

sistemini teşvik edici bir modelin gelmesinin doğru olduğunu düşünüyorum.
Sadece zorunlu emeklilik sisteminin yeterli olmadığını mutlaka bunu bireysel
emeklilik sistemi ile birbirlerini tamamIayıcı şekilde bir sistemin gerektiğini

düşünüyorum ' Zaman zaman buna ikinci ayak da deniyor ve bu Avrupa Birliğinde
de yaygın bir sistem. Çoğu mesleki şeylerde bunlar var. Ama ben Türkiye'de de

ilerde zorunlu sistem üzerine bireysel emeklilik sisteminin inşa edilmesi birbirini
tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. ona göre de yasal çerçevenin biraz daha
güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum hocam.

Yrd.Doç.Dr.oğuz KARADENZ: Sayın Başkan Teşekkür ederim. Benim
SorUm size olacak. Şimdi sosyal güvenlik kanunları ne kadar mükemmel olursa
olsunlar uygulandıkları ölçüde anlam ifade ederler. Uygulanabilmeleri için de

bunu anlaması gerekir. Sayın Şeker'in ve arkadaşlarının yaptığı anlaşma burada
son derece anlamlı ve benim bildiğim kadarıyla bu konuda literatürde yapılmış iyi

bir çalışma. Eski kanun 506 Sayılı Kanunda ortalama bir cümle uzunluğu 18
kelimedir ki bir kanunun anlaşılabilir olması için en fazla 20 kelime bir cümlenin
20 kelime içermesi ihtiva etmesi gerekir. Yeni kanunumuzda biz bunun 36
kelimeye çıktığını görüyoruz. Ben bir sosyal güvenlikçiyim. Uygulamanın içinden
geliyorum. Ve ben yeni kanunu 2 senedir çözemedim ve akademisyenim.
Halkımızın o/o 7o'i ve aşağı eğitim seviyesine sahip olduğunu düşündüğünüzde
kişilerin bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik bir çalışmanız var mı? Veya
yeni kanunun anlaşılabilir olması yönünde önümüzdeki dönemde bir tasarı
hazırlama ihtimaIiniz ne kadar? Teşekkür Ederim.

Birol AYDEMIR: Evet. Belki oğuz'u tanıyanlar var tanımayanlar
oğuz bizim teftiş kurulundan ama ben gelmeden önce kuru|dan ayrıldı

Şimdi akademisyen, akademisyenlik yapıyor. Tabi söy|ediğiniz doğru katılıyorum.
Yani yeni kanunun anlaşılması oldukça zor. Bunun nedenini de ben şöyle
görüyorum. Üç farklı rejimi tek bir potada eritme ve hepsini aynı cümle içine
sığdırma düşüncesi. Aslında hiç gereksiz bir şeymiş . Aynı cümleye sığdırmaya
gerek yok. Üçü için ayrı cümle yazılabilirmiş. Yani üçü için ayrı cümle yazmak
aslında tek çatı bozuluyor anlamına gelmez. En doğru ortak hükümler diye bir
bölüm yazmak. ortak hükümlerden sonra kamu görevleri ile ilgili hükümler. BağKur ile ilgili hükümler, SSK yani hizmet akdi ve kendi bağımsız çalışanlar ile ilgili
hükümler diye yazmak yani üçünün kendine has özelliği var ki hiçbir zaman aynl
potada eritemezsiniz. Hiçbir şekilde aynı şekilde oImaz. Bunun doğrusu oymuş. o
yapılsaydı çok daha basit ve anlaşılır hale gelebilirmiş. Ama o tercih edilmemiş.
Bu yöntem tercih edilmiş. Bundan sonraki reform tasarıslnda biz bu şekildd
iyileştirme yapabiliriz ama tasarıyı tekrar sadeleştirmek gerekir yani dediğimi de

yapabiliriz biz üç beş ay içinde bunu da yapabiliriz. Ama tekrar meclisten
görüşüldüğü vakit kanunun yeniden sıfırdan ele alınması gerekir. Zorluk
burada.Yani böyle bir sosyal güvenlik reformu mecliste yeni baştan geçirmek

hakikaten

çok zor bir şey.Fransa'da işsizlikle ilgili tek bir

maddeyi

değiştiremediklerini hatırlatmak isterim. Tam bir hafta on gün sokak
gösterilerinden Sonra geri adım attı hükümet. Tek bir maddeyi değiştiremediler.

Bütün sosyal güvenlik sistemini yeniden ele aldık. Yani aslında yeniden
görüşüleceğini bilsek, çok daha bir şekilde, çok daha anlaşılır, düzgün bir şey
yapma şanslmlz var diye düşünüyorum. Ama bu biraz artık hükümetin tercihi
olacak. Eğer bize öyle bir görev verilirse biz memnuniyetle onu
yapabiliriz.Buyurun.

sosyal güvenlik kanunlarının insanlar tarafından anlaşılabilir olması ve insanların
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gitti.
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Doç.Dr.Mustafa DURMUŞ: TeşekkÜr ederim. Doç.Dr. Mustafa Durmuş,
Gazi Üniversitesi. Sanırım biraz aykırı şeyler söyleme ihtiyacı var. Şöyle
başlamak istiyorum. Şimdi bu tÜr sempozyumlarda, toplantılarda akademik ve
bilimsel yanlar çok daha ön planda olmalıdır. Ve genellikle de olur. Tebliğlerimize
baktığımız zaman da bizim tebliğlerimizde kamu maliyesi perspektifinden

şeklinde başlıklar atılmış durumda. Ben öncelikle bu kamu maliyesi perspektifine
biraz takıldım. Çünkü yapılan tebliğlerde kamu maliyesi perspektifini ben çok
fazla yakalayamadım. Yada kamu maliyesi perspektifinde bir farklılaşma söz
konusu. o zamanda onun adını değiştirip, örneğin kamu maliyesi perspektifinden

değil, Son dönemdeki neo liberal yaklaşımlar açısından sosyal gÜvenlik

politikaları veya reformların değerlendirilmesi biçiminde bir isim daha uygun dÜşer
diye düşünüyorUm. Çünkü kamu maliyesi perspektifini sadece bütçe üzerindeki

yükler, açıklar, kara delikler ve bunIarın denkleştirilmesine indirgediğimiz zaman
gerçekten de, yani Musgrave'den başlayarak kamu maliyesi teorisyenlerine de
büyük haksızlık yapmış olacağımızı dÜşÜnüyorum.. Bu nedenden dolayl, örneğin

sosyal güvenlik sistemini ele aldığımız zaman kamusal sosyal

gÜvenlik

sistemlerinin birinci özelliği erdemli mal olmalarından kaynaklanır. Bu nedenden
dolayı da genellik|e kamu tarafından, devlet tarafından sunulması önerilir. Ve
bunun üzerine modeller oluşturulur. Artı yani gelecekle ilgili endişelerin, risklerin
varlığı ve bunu biı,eylerin taşıyamaması, maddi veya psikolojik olarak veya eğitim
düzeylerinin düşüklüklerinden dolayı kaynaklanır. Artl başka bir şey daha var.
SosyaI güvenlik sistemleri gelirin yeniden bölüştürÜlmesi için de bir araçtır.
Refahın yeniden bölüştürulmesi içinde bir araçtır. oysa bu önerilenler içinde'
özellikle özelleştirme yaklaşımlarına baktığımız zaman böyle bir perspektif yok.
Yani bunu kınamak anlamında söylemek istemiyorum ama son dönem yükselen

trendlere uygun bir açıklama Söz konusu. Ve bunun ciddi bir eksiklik olduğunu
düşünüyorum. Çünkü buna uygun olarak altyaplyl ne yapmaya başlıyoruz? inşa
etmeye başlıyoruz. Örneğin sunulan şeylerden bir tanesi çok ciddi bir şekilde
transfer harcamalarında bütçeden sosyal gÜvenlik açıklarını kapatmak için bir
artış var. Doğrudur. Dünyanın her yerinde var. Yani gelişmiş ülkelere de bakın,
gelişmiş ülkelerde de çok ciddi miktarlarda ve oranlarda transfer harcamalarında
bir şey var, söz konusudur. Artış söz konusudur. Yani bu Türkiye'ye özgü bir olay
değildir. Bunun yapılmasının nedenlerinden bir tanesi de biraz ewel söylediğimiz
gibi daha farklı bir kamusal, kamu maliyesi perspektifiyle bakıştır. o nedenden
dolayı daha geniş bir bakışla bakmak gerektiğini düşünÜyorum. o anlamda da
mesela şöyle bir Soru Veya yorum çok anlamsız olmayacaktır. Yani Türkiye'de
cari açıkların gayri safi milli hasıla içerindeki oranı yÜzde 7'lere yaklaşmış

durumda

ve bunu

tehlikeli görmÜyoruz.
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Bir politika olarak önümÜzde

risk

görmüyoruz. Ama sosyal güvenlik açıklarının bütçe içindeki payının veya gayri
safi milli hasıla içindeki payının yüzde 3,5-4'lerde olmasını şiddetli bir tehlike

olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisini kıyaslarken analiz araçlarını Ve
istatistikleri de kıyaslarken sanlrlm daha geniş bir perspektiften bakmak gereği
ortaya çıkıyor. Bunu belirtmek istedim.

lkincisi de sayın hocam Diyarbakır'la ilgili çalışmalarınız için teşekkür
ediyoruz. Minik bir sorum var. Şimdi burada da mutlak yoksullukla ile ilgili bir
kavram üzerinde duruyorsunuZ yani yoksulluğu belli bir sayı altında ve mutlak
olarak tanımlıyorsunuz. Ama biliyoruz ki sadece mutlak yoksulluk diye bir kavram
yok, nispi yoksu|luk diye de bir kavram var. Yani nispi yoksulluk azalmıyor,
artıyor. Buna karşılık bizde oradaki bu küçük mikro kredi|erle insanlara bir umut
dağıtıyoruz.. Küçümsediğim için söylemiyorum ama Türkiye'ye de baktığınız
zaman hem gelirin hem de servetin dağılımının özellikle de servetin dağılımının

çok ciddi bir şekilde bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Peki bunu

nası|

yorumluyorsunuz? Yani bu tür politikaIar sizce bir mutlak yoksulluğu azaltır mı?
lki durdurabilir mi en iyi ihtimalle? Üç nispi yoksullukla ilgili bir çözüm müdür?

Yoksa bunlar diğerlerinin yanında uygulanabi|ecek bir çözüm müdür? Çünkü
buradan başka bir şeye çıkıyoruz. Son dönemlerde yoksullukla mücadele de
kamu maliyesi ve devletin görev alanlarından çıkarılmış durumda. o nedenle
burada bir dikkatli tespit gerekliliği yok mu? Çok teşekkür ediyorum.

Birol AYDEMIR: Erdaı Bey söyleyeceğiniz var mı?
Yrd.Doç.Dr. Erdal GÜMÜŞ: Teşekkür ederim hocam. Kavramsal açıdan
söylediğinize katılıyorum. Ben kavramlardan ziyade işin arkasına bakıyorum.
Yani sosyal güvenlik sistemi dediğimiz zaman ve bu sistemin geliri gideri biı:
bütünlük içinde sağlandığı zaman bir problem yok. Kavramlara ben çok
takılmıyorum. Ama sizin getirmiş olduğunuz açıklamaları da kabul ediyorum. Bir
nokta söylediniz. Açıkların yüzde S'ler veya 4,S'lar civarında olmasının tehlike
görülmesi, ben tehlike diye bahsetmedim. Şunu savunuyorum. Sosyal güvenlik

sisteminin gelirleri primlere bağlanmış, bu primlerle de finanse edilmesi
gerekiyorsa bunun böyle olması lazım. Vergiler ikinci bir sigorta gibi gözüküyor.
Nasıl olsa primler yetmediği zaman vergilerden o tarafa aktaralım. Aktaralım.
Aktaralım. Bunun böyle olmaması lazım. Buna dur denmesi lazım. Yani paket
olarak geliri, gideri, harcaması hepsinin bel|i olması gerekir. Ben onu
savunuyorum. Tehlike olarak görmüyorum. Teşekkür ediyorum.

Yrd.Doç.Dr.Nagihan oKTAYER: Sayın Hocam, teşekkür ederim.Dünya
genelinde 1970'lerden bu yana yoksulluk ve ne tür yoksullukta ne kadar etkisinin
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olduğuna dair konularda üzerinde çok duruluyor.Hatta kalkınma üzerinde etkisine
dair çok ciddi ekonometrik çalışmalar var.Tabi bizde bu uygulama çok yeni

olduğu için herhangi bir biçimde bu şekilde bir istatistiki ya da ekonometrik bir
çalışma yapma imkanımız yok ancak dünya genelinde gerçekten gerek mutlak
yoksullukla gerek nispi yoksullukla mücadelede bunları azaltmada ciddi bir rolü
olduğu olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan ekonometrik çalışmalar bunu ortaya
koyuyor.Türkiye'de de izlenimlerimiz, şimdi bu insanlar bu parayı almadıkları
takdirde, herhangi bir şekilde sosyal güvenlik çatısı altında da değiller. Herhangi
bir iktisadi faaliyette bulunmuyorlar. Bu parayı almaları onlar için artı bir kazanım.
Yaklaşık 4500 kişiye bu kredi verilmiş Ve son derece yaptıkları iktisadi faaliyetler

onları bir takım sınırlardan, yoksulluk sınırından alıp yukarıya doğru çıkaran
iktisadi faaliyetler. Çalışmalar genişledikçe ve yaygınlaştıkça Türkiye genelinde
uzun vadede bunun bir çözüm olacağını düşünüyoruz. Ancak tabi bu şu demek
değil. Zaman olmadığı için söyleyemedik ama hiçbir şekilde sosyal güvenlik
sisteminin alternatifi değil, yoksullukla başlı başına mücadele etmede bir sihirli
değnek asla değil. Sadece bir telafi mekanizması. Sosyal güvenlik sisteminin
eksik kalan yönlerini telafi etmede kullanılabilecek, tampon görevi görebilecek
uzun vadede yalnızca iktisadi değil sosyal sonuçları da önemli olduğunu
düşündüğümüz bir politika. Son dönemlerde yoksulluk artık sadece parasal
yoksulluk olarak tanımlanmıyor. Yoksulluk kavraml ile çok ilişkilendiriliyor. Bu
mikro kredinin de bu yoksulluğu topyekün bir çerçevede ele aldığını sadece
iktisadi değil, toplumsal, çevresel, sosyal boyutlarıyla ele alan bir uygulama
olduğu için uzun dönemde Türkiye'de de başarılı olacağını düşünüyoruz.
Teşekkür ederim.

Birol AYDEıvıiR: soz alan arkadaşlar, kayıtlarda geçmesi açısından
kendi|erini önce tanıtırlarsa iyi olur.. Buyurun.

Hasan BAŞ: Teşekkür ederim sayın başkan. Bendeniz Sayıştay üyesi
Hasan Baş. Efendim, Erdal Bey tebliğinde, reform gereğinden söz ettiler. Bilahare
çözüm olarak da özelleştirme konusu üzerinde durdular. Yine soru yönelten sayın

hocalarımız da bu'özelleştirme konusunu işlediler. Bildiğim kadarıyla bizim
anayasamızda sosyal güvenlik hakkı temel hak ve özgürlüklerden biri. Ve yine
yanlış hatırlamlyorsam Anayasanın 60. maddesinde devletin bu güvenliğin
sağlanması için gerek|i önlemleri alması ve örgütü kurması öngörülüyor. Bu
hukuk terminolojisi ile emredici, amir bir hükümdür. Böyle olunca acaba bu
konuda özelleştirme mümkün müdür? Sayın konuşmaclnln bu özelleştirme
ifadesini tam anlayamadım, biraz kaçırdım. Bir mülkiyet devri anlamında
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olmadığını ifade ettiler ama bu konuda bir bilgi lütfedilirse sevineceğim efendim.
Teşekkür ederim.

Yrd.Doç.Dr.Erdal oÜrvıÜş: Teşekkür ederim hocam. Öncelikle biz
akademisyenler anayasa, yasa hükmü bunların birazcık daha ötesinde
düşünmeye alışık olduğumuzu söyleyeyim. Yani özelleştirme anayasaya göre
mümkün mü? o ayrı konu. Konumun ben başlığında şunu söyledim. ilk başta,
girerken özellikle bu sorular geleceği için, hukuksal, sosyal, tarihsel, ekonomik,
demografik yönleri olan bir konu. Çok boyutlu, çok disiplinli bir konu. lşin siyasi
yönü var. Benim burada ortaya koyduğum tebliğimde sunduğum mesele bir
alternatif. Bu alternatif kesin, kat'i bu şekilde buradan alalım yasalaştıralım ve
uygulayalım şeklinde bir katılıkta bir tebliğ değil. Öyle söyleyeyim. Bu bir öneri.
Bu öneri geliştirilebilir, desteklenebiIir, başka ekonomik analizlerle değişik
sonuçları tartışılabilir. Nihayetinde kamuoyunda da tartışılabilir. Bu biraz önce
söylediğim disiplinler kendi açılarından konuyu analiz ederler. ondan sonra
ortaya bir uzlaşı çıkar. Ve o belki kanunlaşabilir. o yüzden benimkisi burada bir
öneri. Anayasa elbetteki emredici. Zaten sorun da belki oradan kaynaklanıyor.
Devletin görevi, devlet yapacak iyi, güzel, hoş. Ama yapamıyor. Devletin
başarısızlığı diye bir şey Var. Bir de piyasa var. Bir de piyasayla bunu deneyelim.
Piyasa mekanizmasına güvenelim. onu söylemek istiyorum ama piyasa

mekanizmasının bunu kaldıracak güçte olduğUnU, sermaye piyasasının bunu
taşıyabileceğini taıtışmak lazım, konuşmak lazım, değerlendirmek lazım.
Teşekkür ederim.

Prof.Dr.Güneri AKALIN: Bir kere Erdal Gümüş'ün tebliğini büyük bir
zevkle dinledim. Bize bir iktisat ziyafeti çektiniz. Sağolun. iktisat teorisinin soru.n
çözümlerine nasıl uygulanabileceğini gösterdiniz. Benim bu arada size sormak
istediğim iki tane konu var. Belki açıklama fırsatı bulursunuz. Yani, sosyal
güvenliğe baktığımızda iki tane standart maliye hipotezi ile karşılaşıyoruz. Birisi
biraz önce Durmuş Bey'in söylediği erdemli mal olması. Şimdi yarar ilkesinin
uygulandığı bir noktada biz acaba norm Ve standart birliği bekleyebilir miyiz?
insanlar farklı primler ödüyorlar, farklı fiyatlar ödüyorlar yani şunu o zaman gelip
piyasa ekonomisinin önünde de kanun önünde eşitlik gibi fiyatlar önünde eşitliği
istememiz lazım. Ama sonuçların farklı olması lazım aksi halde piyasa
mekanizması işlemez. Yani istediğiniz şey, norm Ve standart birliği sosyal
güvenlik sistemini çökertir. Artı popülizme yol açar çünkü burada oy çoğunluğunu
elinde tutan kesim, Bağ-Kur ve diğerleri daha yüksek bir hizmet satın almayı,
bedava satın almak istedikleri zaman buraya yüklenirler ve ben sosyal güvenlik

reformunun bu haliyle uygulanmasının bir tehlike olarak görüyorum.
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Anayasa Mahkemesi var. lyi ki Anayasa Mahkemesi böyle bir iptal kararına
gittiler. ikinci bir şey, belki kendinizi savunmakta utangaç davrandınız. Biraz önce
neo-liberalizm vs. yani milli gelirin % 4,5'u kadar açık veren bir ekonomide elbet
ki bu açığın kapatılması istenir. Çünkü eğer açık kapatllmayacak olursa yani selffinansman (yani kendi kendine finansman) olursa çalışanlar işsizlere karşı

korunacak demektir.Bu iyi bir gelir dağıllmının bir kamu hizmeti olması, fikrine
aksine yani bir erdemli mal meselesi, bir de iyi bir gelir dağılımı meselesi.
Dolayısıyla ikisi arasında bir çözüm bulmamız lazım diye düşünüyorum. lkincisi
yani ücretlilerle, emekli sandığıyla aylıklar ile ilgili görüşlerinize katılırım fakat,
hepsi ayrı kurallara tabi. Birisinde toplu sözleşme grev hakkı var, öbüründe yok.
Birisinde kıdem tazminatı var, öbüründe yok. Yani nasıl bir norm Ve standart
birliğ i sağlay aağız' Teşekkür ederim.

Birol AYDEMIR: Hocam bir cevap bekliyor musunuz yoksa sadece yorum
mu?

Prof.Dr.Güneri AKALIN: Katı|ıyor mu katılmıyor mu?
Yrd.Doç.Dr.ERDAL cÜnıÜş: Çok teşekkür ederim sayın hocam. Hocam,
sizin değerlendirmeleriniz elbetteki bu salondakilerin çoğunluğunun kabul ettiği
değerler olduğunu düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Dediğim gibi sanırım sorun
norm Ve standart birliğinde düğümleniyor, eşitlikte düğümleniyor. Bu konuda

eşitlik derken sistemin emekli sandığı için ayrı, SSK için ayn, Bağ-Kur için ayrı,

olmaması yoksa sistemin içerisinde herkesin aynı katkıyı alması aynı katkıyı
sağlaması yani dikey ve yatay eşitlik|er açısından olaya baktığımızda daha farklı
bir yola gidebiliriz diye düşünüyorum. Dikey eşitlik hususunu mutlak eşitlik olarak
görmemek lazım hocam, öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Birol AYDEıvıiR: Sizin yorumlarınıza bir iki cümle de ben eklemek
istiyorum hocam. Hocam siz tabi liberal kanadln en savunucusu olduğunuz için
tabi ekonomik felsefelerin, görüşlerin, farkları ortaya çıkıyor. Tabi erdemli mal mı
değil mi sorusunun tartışması çok uzun sürer. Ama bizim ülkeninsosyal güvenlik

sistemi dediğimiz zaman ikiye ayırmamız gerekir. Emeklilik sistemi ve sağlık
sistemimiz aynı, bu kurumun çatısı altında. Ve dünyada bildiğim kadarıyla örneği
tektir. Yani birlikte mi olmalı ayrl ml olmalı diye bu da tartışılabilir. Şimdi sağlığı
ayırdığınız zaman insanlai'ın sağlıkta farklı sağlık hizmeti almasını savunmak pek
mümkün değilgibidüşünüyorum. Emeklilik sistemine gelince, zaten sistem içinde
hocam yüksek geliri olanlar yüksek prim ödüyor, yüksek primle de yüksek emekli
maaş alıyor. Düşük gelir a|an düşük prim ödüyor ve düşük emekli maaşı alıyor.

Sistem kendi içinde zaten

o

anlamda nispi olarak adaleti sağlıyor. Zaten
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seçtiğimiz sistem "Pay As You Go'' sistemi dağıtımlı sistem, zaten aslında bir nevi
de kendi içinde varlıklılardan yoksullara belli ö|çüde gelir transferi öngörüyor. Bu
da aslında sosya| güvenlik sisteminin gelir dağılımına ilişkin kısmlnı oluşturuyor.
Tabi bunların hepsi tartışılabilir. Dünyada uygulayanlar var, farklıları var.
Benimsediğiniz ekonomik felsefeye göre de doğruda diyebilirsiniz yanlış da
diyebilirsiniz. Ama sanıyorum mutlak şu doğrudur demek pek mümkün değil. o
yüzden de Dünyada tek bir standart yok. Her ülkenin kendi şartlarına göre bir
sistem betimlemiş ve kendi şartları doğrultusunda sisteminidevam ettiriyor.
En uzaktaki arkadaşım ıza mikrofonu verirseniz..Buyru n..

Yrd.Doç.Dr.Hakkı sAĞLAM: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sorularım klsaca size olacak. Muhtemelen ikinci defa ertelenen ama hiçbir
surette uygulanmayacak bu yasa ile ilgilitemel birkaç noktada görüşlerinizi tekrar
almak istiyorum. Prim ödeme gün sayısı bu yasa ile 7000 günden 9000 güne

çıkarıldı. Avrupa Birliği ve Dünya'nın birçok ülkesinde benzeri olmayan bu prim
ödeme gün sayısını neye göre belirlediniz? Ki ülkemizde 40 yaşın üstünde özel
sektörde iş bulma olasılığı olmazken insanların bu sistemde emeklilik bazında
nasıl faydalanacağını düşünüyorsunuz? ikinci Sorum Türkiye'nin gerçekleriyle

örtüşmeyen bu yeni yasada bir değişiklik yaptınız. 18 yaşını bitirmiş kız
çocuklarının anne Ve babalarının sigorta sisteminden sosyal güvenlik sisteminden
yararlanmasını engel|ediniz. Bunun bir gerekçesi var mı? Bunu ben yasadan

anlayamadım. Üçüncü sorum efendim emeklilerin milli gelir artışından pay
verilmeyeceğine dair bir madde koydunuz. Sanırım Anayasa Mahkemesinin
temel bozma gerekçelerinin birisi de eşitlik yönündendi. Bu yönde idi. Yine bu
yasa çıkarılırken taraflarca tartışıldığını bahsettiniz. Acaba sendikaların bu
görüşlerini, üniversitelerin görüşlerini dikkate aldınız da mı yasa Anayasa
Mahkemesinden döndü. Yoksa üniversitelerin ve sendikaların bu konudaki
görüşlerini dikkate almadınız mı? Son kısa bir sorum. ilginç bir şey Türkiye
Cumhuriyetin'de devletin çalıştırmış olduğu kamu hizmetlileri sosyal güvenlik
dışında tutulmuştur. 25 yıldan bu yana uygulanan bir süreç vardır. Böyle bir
uygulama var mı? Varsa bu sorunu nasıl çözeceksiniz?

Birol AYDEMiR: Pardon son sorunuz, kamu görevli|eri

kısmını

anlayamadım?

Yrd.Doç.Dr.Hakkı SAĞLAM: Evet. Kamu tarafından istihdam edilen bir
kesim 25 yıldan beri sosyal güvenlik kapsamına alınmamıştır. Bu reform

kapsamında

Bu

kesimin sosyal güvenlik sorununu nası|

düşünüyorsunuz? 1971 yılında

llo

çözmeyi

ile yapılan bir sözleşmemizvar. Bu sözleşme
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kapsamında 9 tane sigorta dalı öngörülmüştü. Bunlardan bir tanesi 36 yıldır
uygulanmıyor. Bu reform bu sigorta dalını uygulayacak mı? Teşekkür Ederim.

Birol AYDEMİR: Sorularlnlzln, anladığım kadarıyla hepsi bana yönelik.
Fakat son sorunuzu anlayamadım. Kamuda sosya| güvenlik kapsamı dışında kim
bırakıldı?

Yrd.Doç.Dr.Hakkı SAĞLAM: Köy korucuları efendim.
Birol AYDEMin:

x<ıy korucuları.

Yrd.Doç' Dr.Hakkı SAĞLAM: Evet.

Bİrol AYDEMIR: Evet. Şimdi bir kere, sondan başlayayım. Kanunda
kapsam dışında bırakılan hiç kimse yok. Eğer kanun geçmiş olsaydı da, kapsam
dışında kimse yok. Çünkü, emeklilik ve sağlık olarak ayırdığınız vakit sistemde şu
anki mevcut sistemde de insanların 65 yaşında olup olmadığına bağlı olarak ve
sistemde 65 yaş altında malullük durumuna bağlı olarak, diğer sosyal yardım
bölümü var. Primsiz ödeme sosyal güvenlik yardım kısmı da var. Sağlıkta hiçbir
sorun yok. Çünkü sağlıkta gelirin oradaki kriterin altında kalan herkes zaten
sağlık güvencesi altında. Emeklilik sistemi açısından eğer prim ödemiyorsa, eğer
herhangi bir katkıda bulunmadıysa emeklilik sisteminden yarar|anamıyor ama
ondan sonra da primsiz ödemeler sosyal yardımlar devreye giriyor. Dolayısıyla
sistemin kimseyidışarıda bıraktığına katılmıyorum. Tarafların görüşlerine gelince,
şu anda aslında yanımda not yok fakat beyaz kitapta kaç toplantl yapıldığı kaç
tane göniş geldiği' yanı|mıyorsam 100 küsur görüşten 117 tane görüş dikkate
alınmış. Üniversitelerle kaç toplantı yapıldı, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ile
o kitapta bütün detaylarl Var. Yani sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
defa bir kanun bu kadar sosyal taraflarla görüşülerek hazırlandı. Zaten çokfazla
görüş alındığı ve

o

gönjşlere de uyulduğu için de kanunun

iç

tutarlılığı
geliyor
kalmamış.Anlaşılmama nedenlerinden biri de bu zaten. Çünkü bir kesim
ki
ben bunu istiyorum, tamam ona göre düzeltiyoruz. Öbürü geliyor ki tamam onu
yapıyoruz. Sonuçta kanunun içseltutarlılığı gitmiş. Nedeni de benim kendi kişisel

görüşüm, çok fazla tartışıldı, çok fazla görüşler dikkate alındı, bir tane görüşü
kanuna yansıtmanın diğer taraftaki etkisi unutuldu, Dolayısıyla görüşmelerin,
görüş almada hakikaten yanlış tarafı düzeltmede büyük faydasl Var ama bu içsel
tutarlılığı sağlamak şartıyla olmalı. lçsel tutarlılığı bozmamak lazım. Emeklilere

milli gelirden pay verilmesi, Anayasa Mahkemesi bu yiizden diyorsunuz.
Bilmiyorum beyaz kitapta yine bu sizin sorularınızın tamamının rakamlarla,

dünyadaki ülkede uygulamalarıyla cevaplarını net göreceksiniz. Dünyanın hiçbir

yerinde emekli maaşlarına büyümeden
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pay Veren hiçbir

sistem

göremeyeceksiniz. Emekli maaşlarının artışından uygulanan sistem ya ıüre'oır
ya da ücret artışlarına bağlı ka|an sistemdir veyahut ücret artışıdır. Ve şu anda
Almanya'daki reform adına yapılan emekli maaşlarına en ciddi artışları, neye

bağladılar biliyor musunuz Almanya'da? lstihdamın artışına bağladılar. Bütün

dünya bunu yaplyor. Anayasa Mahkemesi'nin emeklilere bir refah

pay|

veri|memesinden değil, Anayasa Mahkemesi güncelleme katsayısı içerisinde bir
refah payı olmadığından dolayı iptal etti. Güncelleme katsayısı kısmını iptal etti,

emekli maaşları kısmınl değil. Güncelleme katsayısını niye iptal etti? Çünkü
arkadaşlar güncelleme katsayısı, kanundaki yazı|ış şekli belki zor. Yani şimdi
ben çok içinde olduğum için bize zor gelmiyor ama dışardan bakış önemli. Çünkü
biz burada artık iş körü haline geldik. Bence açıktı ve refah payını baya baya
içeriyordu. Biz Anayasa Mahkemesinde 7.5 saatlik Savunma yaptık. Güncelleme
katsayısının niye refah payı içerdiğini milli gelir hesaplarından başlayarak tek tek
anlattık. Gene söylüyorum, güncelleme katsayısı refah paylnln artışını gayet
güzel içeriyordu. Çünkü Türkiye'de ücretlerin geçmiş yıl serilerine bakın, ücret
artışlarının enflasyondan ne kadar yukarıda olduğunu göreceğiz. ücret artışları
enflasyondan yukarıdaysa ve siz güncelleme katsayısını, % 50 TüFE, o/o 50

güncelleme katsayısı diyorsanız, ücret artışının enflasyondan yukarı olan
kısmının % 50'sini refah payı olarak zaten alıyorsunuz demektir.. Ben bir şey
soray|m. Türkiye'de milli gelir içindeki ücretlilerin payl ne kadar? % 26'8 yani /ı'ü.
Ben milli gelirin tamamının artışından ücretlilere pay verdiğim zaman aktüeryal
dengeyi tamamen iflas ettiririm. Zaten ücretlilerin milli gelir içindeki payı vı. Belk1
bizim beyaz kitapta da önerdiğimiz sistem bu, refah payı daha açık ve net
gözüksün diye biz geçmiş yıl kazançlarının güncellemesinde önerdiğimiz sistem
TÜFE ar[ o/o 25 büyümeden pay. Niye % 25 büyümeden pay? Çünkü milli
gelirden ücretlilerin payı Yo 25. Ama geçmiş iptal edilen reformda da o maddeyi,
Anayasa Mahkemesio madde üzerinde durarak, iptal etti. orada da zaten vardı.
Sizin 7000'den 9000 güne ile ilgili sorunuz var. Şu anda Bağ-Kur ve emekli
sandığında zorunlu olan hizmet süresi biliyorsunuz 25 yıl. Yani 9000 gün. Zaten
var. Dünyada da zaten bu diyorsunuzya40 yaşından başlamak lazım. Hayır. llla
emek|i olabilmek için minimum şartları sağlayıp asg6ri şarttan emek olmak
gerekmiyor. Ne kadar fazla emek|i kalırsanız, emekli maaşınızda, çalışma
sürenizde kalırsanız emekli maaş|nlz da o kadar fazla olacak. Bütün sistem,
.dünyadaki her tarafta yapılan sistem insanları mümkün olduğu kadar çalışma
içinde, çalışma süresinde daha fazla tutmak. Bu da bu anlamda çok doğru bir
karardır. Bağ-Kur ve emekli sandığındaki 9000 güne SSK'lıların da kademeli bir
şekilde her yıl 7000'den başlayarak, 100 gün arttırarak kademeli geçişini
sağlamaktır. Bu da bütün dünyada uygulanan bir sistemdir. Bu durumun
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ayflntllannı da zaten yine beyaz kitapta dünya ülke|eri ile karşılaştırmalarda
göreceksiniz. Sanıyorum soruların hepsine cevap verdim. Birazda süremizi
aşlyoruz. Dikkat ederseniz yarım oldu. Son iki soruyla bitirmek istiyorum ben.
Ama soru sayısı da fazla' o zaman soruları çok kısa sürede. Dahafazla olmadan

soruları, çok kısa olarak, alabilirsek sevinirim. En arkadan başlayarak geliyorum o

zaman.

öz:

Ersan Öz, Pamukkale Üniversitesi. Teşekkür
ederim. Şimdi son dönemde Anayasa Mahkemesi çok tartışıldı. Hatta espriler de
üretildi. onunla ilgili bir anekdotla başlayayım. Nikah salonlarında 367 kişi
toplanmadıkça artık nikah memurları nikah kıymayacakmış. Öyle bir espri geldi
Yrd.Doç.Dr.Ersan

bana sizinle paylaşayım istedim. Siz Anayasa Mahkemesinden konuya girdiniz ve

28 maddenin iptalinden muzdarip olduğunuzdan birazcık bahsettiniz. Ve hocam
da burada çeşitli sosyal tarafların görüşleri alınarak sosyal güvenlik yasasl
çıksaydı belki daha iyi olabilirdi anlamında bir şeyler söy|edi. Ama siz Sanlrlm
birçok kesime hitap eden, üniversitelerde toplantılar yaptığınızı, sendikaların
görüşlerini aldığınızı söylediniz. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ama yine sanki
katılmıyorsunuz web sitesi üzerinden tartışmaya açacaksınız. Asİında bütün
kurumların bunu böyle yaplp, yasa çalışmaları, pratik çalışmalar yaparken bütün

görüşleri alarak çalışmalar yapmaları ve Anayasa Mahkemesine gitse bile
iptalinin daha az olması sonucuna da gidebiliriz. Ben aslında sosyal güvenlik
değil' bizim perspektifimizden vergi alanı itibariyle bir şeyler söylemek istiyorum.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı ile alakalı karar verdikten sonra çok
gündeme oturdu. Ben de 2004 yılında doktora tezimi yazarken bir öneride vergi
konusunda bulunmuştum. Çok fazla iptal, itiraz istemiyle Anayasa Mahkemesine
gidildiği için, Anayasa Mahkemesi üyelerinden en az 2 tanesinin vergi hukuku
veya ma|i hukuk alanında çalışan alanında uzman Profesör hocalarımızdan iki
tanesinin burada bulunmasının faydalı oIacağını yazmıştım. Tabi bu herkes
tarafından okunur okunmaz o ayrl. Çünkü dava konusu yapılıyor orada bir
komisyon görüşüyor. Şunu da söyleyeyim Anayasa Mahkemesi profiline baKım.
Bir tane öğretim üyesi var kamu yönetimi profesörü Sacit Adalı, diğerleri de
Yargıtay Üyeliğinden, Danıştay Üyeliğinden gitmiş kimseler. Fakat Danıştay
Üyeliğinden gitmiş kimselere bakmak lazım. Üçüncü, Dördüncü, Yedinci,
Dokuzuncu Daireden gittiyse, bunu da kabulleniyoruz, oradan da gelen yok.
Dolayısıyla bu alanda Uzman kişiler olması hem sizin sosyal güven|ik yasasl
, açlslndan faydalı olur hem de bizim vergi alanı itibariyle faydalı olur. Ben bunu
bir görüş olarak payl,aşmak istedim. Teşekkür ederim.
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Birol AYDEMiR:

peı<i. Buyrun. Sırayla
şuradan şöyle gelelim. Evet öndeki

arkadaş. Buyrun hocam, sizin.

ög*.ctır.Rıımet MlDlK: Ahmet Mıdık. Anadolu Üniversitesi. Erdal Bey'e
benim Sorum olacak. Şimdi bu sosyal güvenlik reformu çerçevesinde

özelleştirmeden bahsetti. Bahsettiniz de mi? Tabi ki yasal ve anayasa| zorluklar
bir yana bırakılacak olursa somut öneriler sunamadı. Özelleştirme nasıl olacak?
Tabi ki 83 Birinci Özal hükümetinden itibaren memleketimizde bu özelleştirme

çalışmalarında oldukça sancılı bir dönem yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bu
konuda önerilerini Sunarsa bizlere pek makbule geçecek, teşekkür ediyoruz.

Yrd.Doç.Dr. Erdal GÜMÜŞ: Ben teşekkür ederim. Tebliğimde bunun
detayları vardır okuduğunuzda bunu göreceksiniz zaten. lki ayak üzerine
oturduğunu söyledim. Birincisi mevcut sistemin devamı ikincisi ise özel|eştirme
primi alınarak bunun yapılması. Detayların tebliğimde olduğunu tekrar ifade
etmek istiyorum. Piyasadan kaçmamak lazım. Piyasaya da güvenmek lazım onu
söylemek istiyorum teşekkür ederim.

Yrd.Doç.Dr.Ali Rıza özoeıvıİR: Alirıza Özdemir, Balıkesir Üniversitesi.
Benim sorum Erdal Bey'e olacak. Erdal Bey'in yapmlş olduğu çalışmada katkı
niteliği taşıyan bölüm bana göre özelleştirme önerisiydi. Burada özelleştirme
sonunda prim oranlarındaki gerçekten uzun vadeli düşüşler ciddi bir kazanımı
içeriyor. Projeksiyonlarda her zaman olduğu gibi, projeksiyonlar gayet düzgün bir
şekilde grafikler çıkarıyor. ikna edici gibi görünüyor ama şüphemin olduğu esas
soru şu: Projeksiyonlar özellikle uzun vadede belli varsayımlar altında yapılıyor
ve kritik varsayımların bu grafikleri nasll değiştirdiğini üzerinde pek durulmadı
Acaba çeşitli varsayımları deneyip, kaldırıp koyup bu şekilde grafiklerin nasıl
değiştiğini ve şu anda bize gösterdiğiniz grafiklerin en çok rastladığınız, tutarlı
grafikler olup olmadığını bize söyleyebilirmisiniz, söyleyebilirseniz çok sevinirim.
Şöyle ki bunun şüphesini şuradan taşıyorum. ilk grafiğinizde bunu keşke
göstermek mümkün olsaydı, ilk grafiğinize baktığımızda burada aktif ve pasif
sayılarının değişmelerinin çok radikal olduğunu görüyoruz. Yani farklı sigorta
programlarında emekli sandığı, sosyal sigortalar, öbür taraftan Bağ_Kur değişme
oranlarının çok radikal olduğunu görüyoruz. Burada da Türkiye'de yolların o
kadar düzgün olmadığl ortaya çıkıyor. Yani belki bu grafiği şöyle çizseydiniz daha
iyi olabilirdi. Grafiği programlar arasında değişmeleri ele alarak çizseydiniz belki
daha yumuşak bir trend yakalayabilirdiniz. Bu grafik her halükarda bize gösteriyor
ki' Türkiye'de yollar hakikaten bazen lagar kapakları açık riskli yollar. Dolayısıyla
bu projeksiyon ne kadar tutarlı? onu bir söyleyebilirseniz. Teşekkür ederim.
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Yrd.Doç.Dr. Erdal GÜMÜŞ: Şimdi, teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir
geldiği
için. Grafik_'l Sanlrlm, sorunun ilk kısmı. Bu grafik-1 bir tahmin değil
soru
gerçektir. 1986-2006 yılllarını kapsıyor. Ve en sonunda da birtablosu Var bunun.
oradan da görmek mümkündÜr. Tahmine gelince aktÜeryal modele gelince
elbetteki bu bir tahmindir. AktÜerya diye bir bilim dalı var. Çok detaylıdır.
Modelimin bir kısmılLo'nun çallşmasına dayanıyor. Tek başına şunu söyleyeyim.
Böyle bir modeli yapmak ve birtakım sonuçlara ulaşmak hakikaten çok zordur.
Dolayısıyla bu ekip Ve uzun zaman gerektiren bir sÜreçtir. Bu nedenle ben

performans ödemesi politikasından dolayı, muayenehaneleri bir çok doktor
kapatmıştır, hastaneye geçmiştir. Bu doğrudur ve özel polikliniklerin de zaman
içinde kapanması gerekir. onların da zaman içerisinde hastane şekline dönmesi
laım' Özel hastanelerin artmasından ve sağlık hizmetin sunumunda onların da
rolünün de artmasından korkmayalım. Burada piyasaya, piyasa diyorlar.Piyasa
hoş, çok sağlık da bir şeyi karşılamıyor ama özel sektöre diyelim, güvenelim.
Burada önemli olan hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasını sağlamaktır. Ve

vadeyi özellikle ileriye doğru ne kadar uzatlrsanlz, hata payı o kadar artar. Bunun
bilinciyle 2080'lere hatta 210Q'lere kadar projeksiyon yapanlar var. Ama vade
uzadıkça hata payı da yükseliyor. onu da sizinle paylaşmak istedim.

Yrd.Doç.Dr.Fatih SAVAŞAN: Uşak Üniversitesi. Benim iki tane teknik
sorum olacak. Birisi Erdal Beye. Birisi Murat Bey'e. Erdal Bey'e sorum. Daha
önce de çalışmalarınız var ayil konuda. 2007'den önceki pğeksiyonlarınızı
gerçek rakamlarla karşılaştırdınız mı? Ne ölçüde tuttu? Böyle bir çalışmanız oldu
mu? Murat Bey'e de Tablo-3'te görebildiğimiz kadarryla değişik bağımlı
değişkenler var. Ama bağımsız değişkenler hepsinde farklı farklı. Bu modeller
açısından sorun yaratır mı? Bir diğer sorum da görebildiğim kadarıyla olasılık

lLo'nun çalışmasını esas aldlm. Tebliğimde de onu belirttim. Dolayısıyla elbetteki

Yrd.Doç.Dr.Binhan Eııf YlLMAZ: Teşekkür ederim. Tebliğ sahiplerine
çok teşekkür ediyoruz ve Birol Bey size de. Binhan Elif Yılmaz, lstanbul

üniversitesi. Yine özelleştirme konusu üzerinde durduk galiba emeklilik sistemiyle

ilgili konuşuldu.Bu Sosyal güvenlik reformu son üç dört yıldlr TÜrkiye'nin

gündemini meşgul eden sosyal güvenlik reformunuh bileşenlerinden bir tanesi de
genel sağllk sigortası. Ve biz aslında özelleştirmeye Veya piyasaya yolun

açılmasını orada da görüyoruz. Özellikle aile hekimliği modeli, ve hastaların
gerektiğinde özel doktorların muayenehanelerine gitmelerine kadar bunu
görebiliyoruz. Acaba Türkiye bu, sağlık piyasası, özel sağlık piyasasl, acaba bu
yükü kaldırabilecek mi? Kamu hastanelerinin durumu bu durumda ne olacak?
Tabi ki bir tıp kongresi değil, bu açıdan değerlendirilmesini beklemiyorum ama

kurum olarak tek bir tane amacım ız vardır o da, en iyi sağlık hizmetin vatandaşlar
içinien ucuza alabilmek. Buyurun.

modelleri kullanılmış. "Bireysel emeklilik sistemine dahil olmayı dÜşünür
müsünüz'' sorusu bağımlı değişken olarak kullanılmış. Ben herhangi bir kişiye

o/o
50 evet
böyle bir soruya yönelttiğimde alacağım cevabı tutturma imkanım var.
diyecektir % 50 hayır diyecektir. Böyle bir tutturma şanslm var. Sizin kullandığınız
model bu gerçek katılma oranıyla, anket sonuçlarıyla ne ölçÜde uyumlu? Y'ani
tahmininizi hani kafadan atmayla yapacağınız tahmini ne ölçüde geliştiriyor bu
model? Teşekkür ederim.

hani piyasaya açllmak üzere reformda da açlkça gördüğÜmüz bu sağlık sistemini
biraz bize açabilirseniz Birol Bey. Bir de sosyal yardımlar ve primsiz ödemeler
var. Sosyal güvenlik reformunda buna çok İazla el atılmadığını görüyoruz. Eski

Yrd.Doç.Dr. Erdal GÜMÜŞ: Teşekkür ederim. Tahminlerle şu anki
sonuçların ne kadar örtüştüğü konusunda, sadece şunu söyleyeyim. Elinizdeki
grafik-4'te şu anda SSK'nın 2007 için açığı benim tahminim, 100 milyon YTL.
Tabi bu 1995'in rakamıyla ve parasal tutarıyla gösterilmiş. Bunu 95'ten bu gÜne
50 kat aşağı yukarı ortalama olarak fiyatların arttığını düşÜnÜrsek 5 milyar YTL
yapar.2007 programında da SSK'ya programda ayrılan pay Sanlrlm 5.6 olması
lazım. Bu da sonucun consistent ya da tutarlı olduğunu gösteriyor. Teşekkür

olmadığı için. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Kanunun o ayağının da
birlikte devreye girmesi için. Sağlıkla ilgili olarak sadece birkaç rakam vererek
sistemi size özetleyeyim. Toplam muayene saylSlnln % 85'ini devlet hastanesi

ederim.

şekliyle bu alanda da, bizimle bilginizi paylaşırsanız çok teşekkÜr ederim.
Birol AYDEıı1|R: çoı< kısa olarak. Sosyal yardım ve primsiz ödemeler
Sanlrlm biz Mayıs, Haziran ayında tekrar yeniden ele alacağız. onu da sisteme
Kanunun yürürlüğe girebilmesi için. Detayına girmeyeceğim' şimdi zamanlmlz

yaplyor, toplam ödemelerin % 65'ini devlet hastanesi alıyor. Dünyada çok ender
rastlanan ülkelerden biriyiz. Çok aşırı devletçiyiz' Burada önemli olan hizmet
sunumunda kaliteyi arttırmaktır. Dolayısıyla kalite özel sektörden artacaksa hiç
korkmamak lazım. Son dört yılda doktorlar devlet hastanesi politikasından dolayı,
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Arş.Gör,Murat ŞEKER: Ben de teşekkür ediyorum. Tablo-3 aslında
birden fazla tablonun birleştirilmiş halidir. orada biraz da sayfadan tasarruf etmek
adına alttaki veriler verilmemiştir ama onlarda mevcut tabi. Yani tablo-3 sadece
belli bir bağımsız değişkene göre yapılmış değil. Birden fazla bağımsız değişken.
olasılık hesaplamaslna gelince şimdi buradaki olası|ık hesaplaması zaten anket
verilerine dayanılarak yapılmış bir olasılık hesaplaması. Ama anketin de
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örneklemi rÜix'in 2005 iş gücü. Yani aktif çalışan iş gücü nüfusunu veriyor zaten.
Bu açıdan baktığımızda emekliler, ev hanımları ve işsizleri hariç tutarak iş gücü

nüfusu açısından bu olasılık hesaplaması tutarlı olabiliyor. Öte yandan anketin
verileriyle bireysel emek|ilik sisteminin özellikle son rakamlarl ciddi bir şekilde
örtüşmekte. Örneğin orada 2640 yaş grubu bizde en fazla bireysel emekliliğe
dahil olma isteğini belirtiyor. Zaten de öyle. En fazla pay 2640 yaş grubu.
Veyahut da en fazla "100 lira öderim deniliyoı'' bizde, % 86. Temelde de öbür
tarafta o/o70 civarında 100 lira ödüyorlar. Yani o tür örtüşmelerde söz konusu
zaten ankette. olasılık tabi ki bu da bir tahmindir. Ama burada olasılığın dayanağı
anketin ana kitlesine dayanıyor. o da TÜlK'in verilerine dayandığı için böyle bir
dayanak noktası söz konusu. Teşekkür ederim.

mutlaka iade ediliyor. Siz de bundan çok muzdaripsiniz bizzat
yaşlyorsunuz bazı kurumların yazılarını defalarca görüş alınmadı diye iade
ediyoruz. o yönetmelikte bir adım daha atıldı. llk kez açıkça sivil toplum
kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da görüşlerinin

ve yazlar

alınması hükmü de getirildi. Bilgilerinize arz ederim. Teşekkürler.

Birol AYDEMiR: Beni sabırla dinlediğiniz ve aktif katılımlarınız için çok
teşekkür ediyorum. Sempozyumun bundan sonraki tebliğ sunuşlarının,
panellerinin de oldukça verimli geçmesini diliyorum ve afiyet olsun diyorum.

BirolAYDEMİR: Son. Mustafa ve hocam buyurun. Hocam buyurun.
Prof.Dr.Kenan BULUToĞıU: rfendim ben sonuç olarak bir sonuca
ulaşmak istiyordum. Bu sayın ErdalGümüş'ün görüşü hakkında. Bizim halkımızın
bir lafı var: "Ne kadar ekmek o kadar köfte" derler. Sizinkide ne kadar prim

ödemişse o kadar da emekli olacaktır, konusu var. Bunun bir sonucu, yani
kazanacak tarafı yok anlaşılan. Konu bu. ltirazlar buna oluyor. Bu kadarla
bırakayım.

Birol AYDEMIR: Son bir soru. Mustafa Bey, çok kısa.

Mustafa oiRi: Başbakanlık Uzmanı. Soru sormayacağım Sayın
Bir konuda açıklama yapma ihtiyacı duydum. Şimdi yapılan
konuşmalardan sanki şöyle bir şeyler anlaşıldı. Bir kurum hazırladığı kanun
Başkanım.

tasarısını veya hazırladığı düzenleyici işlemi yönetmeliği, tüzüğü sanki tek başına
hazırlıyormuş kimseye danışmıyormuş, hiçbir kurumdan kuruluştan göRiş

almıyormuş. Bunun yasalaşması veya resmi gazetede yayınlaması suretiyle
yürürlüğe girmesini sağlıyormuş gibi bir anlayış veya bir izlenim kaldı. Bu konuda

açıklama yapmak istiyorum. Geçen yıl 16 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede
Mevzuat Hazlrlama UsuI ve Esas|arı Hakkında bir yönetmelik yayınlandı
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan bir yönetmelik. Ve biz mevzuatlarda
bu yönetmeliği harfiyen uyguluyoruz. Ve o yönetmeliğe göre bir hazırlanmış olan
kanun tasarlslnln Veya düzenleyici idari işlemin içerdiği konular itibariyle bir
bakanlığın görev alanına giriyorsa onun gönjşünü almadan yayınlanmas| Veya
meclise sevk edilmesi mümkün değil. Mali konuları içeriyorsa mutlaka Maliye
Bakanlığı'nın veya Sayıştay'ın görüşü isteniyor. Personel konularını içeriyorsa
Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü isteniyor. Teşkilat hükümleri içeriyorsa,
Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri isteniyor. Görüşler olmadan gelen tasarılar
107

108

ll.GÜN (11 lliayıs 2007 cuma)
2.OTURUM (1 1.05 ;2007/1 4:00-1

5:

30)

oturum Başkanı (Prof. Dr. Kamil MUTLUER): Bugün programda da
görüldüğü üzere iki tebliğ var. lı<i tenıig de birbirine çok yakın konular ihtiva
ediyor. Ve bizim süremiz bir buçuk saat. Önce Sayın Bayram Barun, Mustafa

Ekinci, Özlem Temizel'in hazırlamış olduğu tebliğ sunulacak. Yarım saatlik bir
süre içerisinde düşündük. Yirmi beş dakika yarım saat arası. Daha sonra ikinci
tebliği sunulacaklar. Birinci tebliğ bittikten sonra soru cevap alıp ikinci tebliği de
tekrar soru cevap almak konular birbirine yakın o|duğu için efendim süreyi
uzatabilir diye düşündük onun için iki tebliğ bitiminden sonra on beş dakika
soruları alacağız' Ve daha sonra da kalan on beş dakika içerisinde değerli
konuşmacılar soruları cevaplandıracaklar. Böylece bize tanınan sÜre içerisinde
biraz on dakika geç başladık ama o bizim hatamız değil. Üç buçuk dolaylarında
oturumu kapatmak istiyorum. Tabii, başkan olarak, açılışta bir konuşma yapmak
gerekir mi gerekmez mi diye de düşünÜyorum. Daha fazla konuşmacılara süre
tanımak için bu hakkımı daha sona bırakıyorum' Cevapların sonunda zaman
kalırsa küçük bir değerlendirme yapacağım.

Bayram Barun, Sayıştay Uzman Denetçisi, Sayıştay Araştırma Grubu
Başkanı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çalışmalarında Sayıştay
Temsilcisi olarak bulundu. Avrupa Birliği uyum sürecinde Sayıştayla ilgili üç
fasılda kurum temsilciliği yaptı. Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Dlş Denetim kurum
içi ve kurum dışı hakkında eğitim programlarında eğitici olarak katıldı. Özlem

DIş DENETiıııı ve PERFoRMANS DENETİıvıİ İı_işxİsİ

oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil MUTLUER
Kamu Mali Yönetimİnin Etkİnliğinİn Sağlanmasında
Dış Denetimİnin Rolü
(Bayram BARUN, Mustafa EKINCi, özlem TEMıZEL
)

Temizel, Sayıştay Baş Denetçisi, Araştırma Grubunda denetçi olarak çalışıyor.
Mustafa Ekinci top|antıya katılamıyor. Şimdi Kamu Mali Yönetiminin Etkinliğinin
Sağlanmasında Dış Denetimin Rolü başlığı ile Bayram Bey Bayram Barun'
tebliğini sunacak. Size yirmi beş dakika ile otuz dakika arasında sÜre veriyorum.
Buyurun.

Bayram BARUN: Teşekkür ederim Sayln başkanım. Saygıdeğer
hocalarım, değerli meslektaşlarım. Konuşmama başlamadan önce hepinizi
sayg ıyla selamlıyorum.

Etkin Dev|ette Performans Denetimive Türkİye Deneyİmi
(Arife COŞKUN, Levent KARABEYLi)
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I
üıkemizde özellikle 2000'li yılların başından itibaren, hem uluslararasl
uygrlamalara entegre olmak hem de Ar.rııpa Birliği'ne katılım sürecinin gereklerini
yerine getirmek için kamu yönetimi alanında reform çalışmaları yürütülmektedir. Bu
ve Kontrol Kanunu
çalışmaların bir sonucu olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
|o.l2.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan kabul edilmiştir. Kamu

XXII. TÜRKiYE MALiYE SEMPOZYUMU
Süle;ııan Demirel Üniversitesi
iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
09-l3 Mayıs 2007, ss. 111_143.

mali yönetimi sistemini düzenleyen bir çerçeve kanun niteliğinde olan 50l8 sayılı Kanun

|927 yı|ından beri yürürlükte olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nu
uygulamadan kaldırarak, 1 ocak 2006 tarihi itibariyle tamamen yürürlüğe girmiştir'
Uluslararası gelişmeler ışığında hazırlaıaı Kanun'un ruhunu kamu kaynaklarının etkili,

KAMU MALİ yöNnrİıaiNİN ETKiNı,İĞİNiN
SAĞLANMASINDA DIŞ DENETiıvıiN nor,ü
Bayram BARUN
Mustafa EKiNCi
Özlem

TEMiZELı

ı.GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz teknoloji ve bilgi çağının doğal gelişimi içerisinde değişim
ve ilerleme kaçınılmaz olarak bütün alanlarda kendini göstermektedir. Bu gelişim, kamu
mali yönetimi alanına da sirayet ederek, toplumları radikal değişikliklere zorlamaktadır.
otoriteye dayah yönetim anlayışı yerini vatandaş odaklı yönetim anlayışına bırakarak,

devlet fonksiyonlarının ve devletin kurumsal yapıslnln yeni bir perspektiften ele
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Kamu mali yönetimi alanındaki yeniden yapılanma
çabalarınln asıl çftış noktasl da toplum refahınln en üst seviyelere çıkarılması için, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak yönetilmesi ve

kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda, birçok ülkede kamu mali yönetimi ve
kontrol sistemleri yeniden gözden geçirilerek reform ça1ışmaları yürütülmektedir.

Uzun yıllar&r yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda, saydamlık,

hesap verme sorumluluğu, performans esaslı bütçeleme, stratejik planlama' orta vadeli
iç kontrol, iç denetim kavramları kamu mali yönetimi ve kontrol

harcama programl'

sisteminin temel unsurları olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu

çerçevede, Sayıştayların
fonksiyonları yeniden tanlmlanmaktadır. Dünyada kabul gören temel yaklaşım, tüm kamu
fonlarının, kaynaklarının ve faaliyetlerinin parlamentolar adına denetim yapan sayıştaylar

Etkin bir hesap verme sorumluluğu sisteminin
oluşfurulmasında denetim ana unsur olarak görülmektedir. Sayıştaylar aıtık hesap ve
tarafindan denetlenmesidir.

belgelerdeki eksiklik ve yanhşlıklarl bulmak yanında, kamu kaynaklarlnın etkin bir
şekilde kullanılmaslnın temini ile .ilgilenerek hesap Verme sorumluluğunun yerine
getirilmesine ve saydamlığın sağlanmasına büyük katkılarda bulunmaktadırlar.

ı

Sayıştay Denetçisi

lll

ekonomik ve verimli kullanımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması teşkil
etmektedir. Kanun, dış denetimin, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, genel kabul
görmüş uluslararası standartlara uygun ol4rak yapılacağını ve denetim sonuçlarının

Tiirkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporlanacağını ifade etmektedir. Sayıştay uluslararası

standartlara uygun olarak diizenlilik denetimi yanında kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını belirlemeye yönelik gerçekleştireceği
performans denetimleri ile kamu mali yönetiminde etkinliğin sağlanmasında çok önemli
bir rol üstlenmektedir. Denetim sonuçlarının Parlamentoya raporlanması suretiyle de
hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunulacaktır.

Kamu mali yönetimi anlayışmdaki değişime paralel olarak ve 5018 sayılı Kanun'un
ruhuna ve lafzına ve genel kabul görmüş uluslararası standartlar ile AB uygulamalarma
uygun olarak hazır|anaı ve kamuda hesap verme sorumluluğu ve saydamhğın

sağlanması, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak faaliyet
göstermesi ve kamu kaynaklarının belirlenen amaç, hedef ve mevzuata uygun olarak elde
edilmesi, saklanması ve kullanılmasının sağlanmasını amaçlayan Sayıştay Kanunu Teklifi

Türkiye Büyük Mi|tet Meclisi'ne sunulmuştur. Bu teklif, Avnıpa Birliği uyum çalışmaları
kapsamında hazırlanan dokuzuncu reform paketinde de yer almış Ve uyum ile ilgili hem
siyasi kiterlerin hem de müktesebat uyumunun zorunlu bir unsuru haline gelmiştir.

ilk

bölümünde kamu mali yönetimi alanında bugüne kadar
kaydedilen ge1işmeler hakkında dünya ve ülkemiz uygulamaları ile ilgili olarak bilgi
verilecektir. Söz konusu gelişmeler ışığında kamu alanında dış denetimin geldiği nokta,
bu alanda uluslararası kabul görmüş belgeler ve Avrupa Birliği uyum süreci dikkate
alınarak irdelenecektir. Etkin bir kamu mali yönetiminin oluşturulmaslnda Sayıştayın rol

Çalışmamızın

ve sorumlu1ukları ortaya konulacak ve yeniden yapllanma sürecinde olan kamu mali
yönetimi ve kontrol sistemimiz çerçevesinde Sayıştay'a yüklenen misyona ilişkin
açıklamalar yapılacakhr.
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2. KAMU MALİ YÖNETiMi ALANINDAKi GELiŞMELER
lg7}'li yılardan itibaren, ekonomi teorisinde Keynesyen yaklaşım

tahakkuk esaslı muhasebe, iç kontrol, iç denetim ve dış denetim gibi kawamlar yaygınlık
ve klasik refah

devleti anlayışı öneınli oranda terk edilıniş, liberal yaklaşım güç kazanıııştır. Ekonomi
teorisinde meydana gelen değişimin yanı sıra yönetim anlayışında zaman içerisinde

Söz konusu gelişim sürecinde dış denetimin kamu mali yönetim ve kontrol
sürecinin işlerliğinin artırılmasındaki rolü yeniden tanımlanmış ve bu bağlamda

yaşanan değişim Ve artan kiiresel rekabet farklı bir yönetim anlayışının doğmasına neden

Sayıştayların işlevlerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Sayıştaylar, parlamento
adına denetimler yaparak mali sistemin işlerliğini değerlendirmekte ve bu
değerlendirmeleri idareler, kamuoyu ve parlamento ile paylaşmak suretiyle daha sağlıklı

olınuştur. Bu siireçte devletin ekonomideki rolü yeniden sorgulanmaya başlanmış ve bir

yandan üretimden çekilerek düzenleyici rolünün güçlendirilmesi amaçlanırken diğer

yandan toplumun taleplerine odaklı

bir biçimde

gerçekleştirmek üzere, performansa dayalı

önceden belirlenen hedefleri

ve sonuç odaklı faaliyet

göstermesi

amaçlanmıştır. Kamu kaynaklarının kullanımında saydamlık ve hesap verme soruınluluğu

kavramlarının yerleştirilmesi, tüm dünyada devletlerin en önemli önceliklerinden
olmuştur. Özel sektör prensipleri ile hareket eden daha kiiçük ve daha etkin bir kamu

yönetimi temel hedef haline gelmiştir. Tüm dünyada yaygınlaşan bu yeni yaklaşım ..Yeni
Kamu Yönetimi" adı ile anılır olmuştur.

Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ile birlikte kamu yönetiminin ayrılmaz parçası olan
kamu mali yönetimi anlaylşında da önemli bir değişim süreci yaşanıııştlr. Kamu mali
yönetimi alanındaki bu değişimin ana eksenlerinin; kamuda mako mali disip1inin
sağlanması, kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre kamu hizınetlerine tahsisi,
tahsis edilen kaynakların öngörülen amaç|ara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde kullanılması, idarelere ve harcama birimlerine bütçe hazırlama ve uygulama
sürecinde daha fazla yetki ve esneklik verilmesi ve kaynak kullanlmı ve yönetiminde
hesap verebilirlik ve saydamlığın sağlanması olduğu söylenebilir.l
Daha etkin bir devlet arayışı beraberinde etkinliğin ne şekilde ölçüleceği ve nasıl

değerlendirileceği sorularını da gündeme getirmiştir. Etkinliğin ölçülmesi Ve
değerlendirilmesi ise öncelikle hedeflerin ortaya konmasını Ve bu hedefleri

gerçekleştirmek üzere stratejik bir plan yapılmasını, plan ile ilişkilendirilen bir bütçe
hazırlanarak planların uygulamaya geçirilmesini ve nihai olarak etkinliği oıtaya koymak

izere sürecin bir bütün olarak

değerlendirilmesini gerekli

kılar. Bu

süreçte

sorumluluklarln belirlenerek hesap verme mekanizııalarının tesis edilmesi,
şeffaflığın
sağlanması, muhasebe sisteminin doğru ve değerlendiımeye esas bilgiler üretmesi,

kontrol ve denetim mekanizmalarının sağlıklı işlemesi etkinliğin sağlanmasında hayati
önem arz etınektedir.

Yeni kamu mali yönetim anlayışı ile saydamlık, hesap Verme sorumluluğu,
stratejik planlama, performans yönetimi, performansa dayalı çok yıllı bütçeleme,

'

kazanmıştır.

Kaıı., Harcama ve Kontrol Sistemlerinin iyileştirilııesi, Kaııu ihaleleri öiK Raporu S.8
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bir sistemin kurulmasına, kamuoyu bilincinin oluşturulmasına ve kamu faaliyetlerinin
izlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu suretle Sayıştaylar, kamu mali yönetiminin

etkinliğinin sağlanmasında, saydamlığln Ve hesap Verme Sorumluluğunun gereklerinin
yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir' Saylştayların doğru, güvenilir ve
zaman|ı değerlendirmeler yapabilmesi ve kamuoyu ile parlamentoyu sağlıklı
bilgi1endirebi]mesi yine doğrudan mali sistemin sağlıklı işlemesi ve değerlendirmeye esas
bilgileri doğru ve zamanlı Sunmasl ile yakından ilişkilidir.

Yeni Kamu Yönetimi anlayışı çerçevesinde 1980'li yıllarda ABD, ingiltere,

Kanada, irlanda ve Yeni Zelanda'da başlayan başarılı reform uygulamaları diğer gelişmiş
ülkelere örnek o]uşturmuş Ve 90'lı yıllarda reform sürecine eski Doğu Bloğu ülkeleri ve
gelişmekte olan ülkeler de yaygın olarak katılmıştır.

Ülkemizde, 1980'lerden sonra bütçenin esnekliğini kaybetmesi, bütçenin

hazırlanması ve uygulanmasl sürecinde üretilen hizmetin etkinliğine bütçenin katkısınln
azalması,kamu idarelerinin bütçeleri üzerinde insiyatif kullanamamaları,kaynak tahsis ve
harcama prosedürlerinin karmaşık Ve uzun süreler alan bir yapıya sahip olması, bütçe
sürecinde hizmet-maliyet bağ ile yöneticilerin performansı arasındaki bağın gerekli bir

biçimde kurulamaması, yetki

ve

sorumluluk dengesinin uygun

bir

biçimde

sağlanamamasl, mali mevzuatln günümüz gereksinimlerini karşılamaktan ıızak olması,
saydamhğın Ve hesap verilebilirliğin etkin bir biçimde gerçekleştirilememesinden dolayl

keyfi harcama alanlarlnın bulunması, muhasebe sisteminin istenilen bilgileri üretecek

yapıda ve donanımda olmaması Ve hesap Verme sorumluluğu sisteminin en önemli unsuru
olan raporlama yükiimlülüğünün bulunmaması gibi nedenlerle dünyada yaşanan reform
sürecine paralel olarak 1990'lı yıllarda kamu mali yönetim alanında yeniden yapılanma
çahşmalarma başlanmıştır.

Bu ça1ışmalarln sonucu olarak kamu mali yönetimi alanlnda idari kapasitenin
geliştirilmesi bağlamında uygulamaya yönelik projeler yürütiilmüş ve bazı yasal
düzenlemeler yaşama geçirilıniştir. Bu çerçevede gerçekleştirilene ve kamu mali yönetim

alanında bir reform niteliği taşıyan en önemli düzenleme 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. Bu Kanun, kalkınma planları ve yıllık pfogramlarda yer

t14
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alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali

saydamlığı
sağlamak üzere; kamu ınali yönetiminin yapıslnı ve işleyişini, bütçe sürecini, tiim mali
işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.
50l 8 sayılı Kanun dlş denetimi yeniden tanımlamaktadır. Bu tanım ile Sayıştayın
genel kabul görmüş uluslar arası denetim standartlarına uygun denetim yapmast Ve

denetim sonuçlarını Parlamentoya raporlamasl öngöriilmektedir. Dış denetimin
gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Sayıştay Kanunu Teklifi
Şubat

2005 de Parlamentoya sunulmuştur.

Kamu mali yönetiminde reform çalışmalarını başarı ile gerçekleştiren ülkelere
baktığımzda her ülkenin kendi idari ve mali sistemini göz önüne alarak farklı reform
stratğileri uyguladığı görülmektedir. Her ne kadar reform çalışmaları farklı stratejilole
gerçekleştirilse de temel felsefe özünde aynı kalmış, özel sektör prensiplerinin kamu

ile kamu mali

gereklerinin yerine getirilmesini amaçlamaktadır.
2.1.2.

Stratejik Planlama

Bulunulan nokta ile ulaşılması arzu edilen durum arasındaki yolu tarif eden
stratejik planlama, idarelerin amaçlarıru, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkiin kılacak
yöntemleri belirlemesini gerektiren, uzun vadeli Ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşlyan
bir yönetim aracldlr. Stratejik planlama yaklaşımı, ilgili taraflarm katılımının sağlanması

2.l Kamu MaIi Yönetimi Alanında Yeni Eğilimler ye Kayramlar

sektöri'ine uygulanması amaçlanmıştr. Yapılan düzenlemeler

Modem kamu mali yönetimi anlayışında, saydamlık ve hesap verme soıumluluğu
kavramları kilit öğelerdir. Bu iki kavram etkin bir kamu mali yönetimin oluşturulmasında
ve reform sürecinden beklenenlerin karşılanmasında temel yapl taşlarl olmuştur.
Reformlar kapsamında dünyada gerçekleştirilen tiiın yeni uygulamalar bu iki kavramın

yönetiminde

saydarrılı( hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama, tahakkuk esaslı

muhasebe,

performans esaslı bütçeleme, çok yllı bütçeleme, iç kontrol, iç denetim, dış denetim gibi pek
çok kawam ve uygulama ön plana çıkmıştır.

2.1.1 Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğu
Kamu yönetimi reforrrıları ile kamu mali yönetimi literatiirüne giren iki yeni kavram
saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kawamlarıdır.

Geleneksel yönetim yapısl kaynakların kontrolünü merkezde; hizmetlerin
ilişkin faaliyet sorumluluğunu ise organizasyonların alt kademesinde

ve gerekli mali kaynakların dikkate alrnması suretiyle amaçların, hedeflerin ve bunlara
ulaşmayı sağlayacak araçlarln sağlıklı olarak belirlenmesine, yapılmasl gereken işlerin
önceliklendirilmesine ve böylece kaynak tahsisinin stratejik önceliklere göre yapllmasına,
bütçelerin stratejik planla oı1aya konulan amaç Ve hedeflere uygun olarak hazırlanmasına

rehberlik etmekte

Ve

hesap Verme sorumluluğunun güçlendirilmesine katkıda

bulunmaktadır.l

Etkin bir mali yönetimin en önemli gereklerinden biri hedeflerin gerçekçi ve
sağlıklı saptanarak bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için en etkin yolların belirlenmesidir.

Stratejik planlamada idareler, öncelikli olarak varhk nedenlerini ortaya koyan
misyonlarını ve gelecekte ulaşmak istedikleri noktayl ortaya koyan vizyonlarını
belirlemek durumundadırlar. Daha sonra misyon ve vizyonları doğultusunda varmak
istedikleri noktaya ulaşma yolunda stratejik bir planlama yapar Ve ölçülebilir hedefler

sunumuna

koyarlar. Performans odakh bu anlayış ile gerçekleşen faaliyetlerin vizyon, misyon, amaç
ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilir ve idarenin performansı ortaya

toplamıştı. Hüki.imet bir yandan kontrol eden, diğer yandan da kontrol edilendi. Bu sistemde
merkez kurallar yayımlar, kurallara uygunluğu izler ve uygun gördüğünde müdahalede

konur. Stratejik planlama ile sınırh kaynakların en uygun alaıLara aktarılması sağlanır,
verimli olmayan hedef ve faaliyetler planlamadan çlkartllır' Bu planlama ayrlca

bulunurdu.

oysa yeni kamu mali yönetimi anlayışında hesap verme

sorumluluğu

değerlendirme safhası için gerekli verileri üretir.

çerçevesinde hükiimet harcamacı kuruluşlara, sonuçlardan sorumlu olmak kaydıyla, kayııak

kullarımında esneklik ve yetki vermektedir. Hesap verme sorumluluğu, her tiirlü kamu
kayıağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kayıakların etkili,

ekonomik, verimli

ve

hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasındar1
Ve kötiiye kullanılmaması için gerekli

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından

önlerrılerin alınmasından sorumlu olması ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermesini ifade

eder. Saydamlık ise hesap verme sorumluluğu çerçevesinde işleyen siireci izlemek için

Stratejik plan uygulamaları kapsam ve model itibariyle ülkeden ülkeye değişiklik

göstermekle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışını benimseyen ülkelerde başarı ile
uygulanmaktadır. irlanda, Yeni Ze\anda ve ABD bu planlama türünü uygulayan belli
başh ülkeler olarak sayılabilir. Örneğin

ABD'de l993 yılından bu yana bazı istisnalar

hariç her bir kamu idaresi altı yıllık devingen stratejik planlar hazırlama|<ta ve bütçelerini
stratej

ik planlarına uygun olarak hazırlamaktadır.

gerekli olan bilginin düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunulmasını
sağlamaktadır.
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2.l.3. Bütçe İıe İıgıı Yenilikler

Kamu mali yönetim sürecinin önemli bir aşamaslnl da bütçeleme
oluştuımaktadır. Kamu mali yönetiminde etkinliğin sağlanması için politika-plan-bütçe
ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Politikaların bir plan dahilinde hayata geçirilmesi
bütçeler Vasıtası ile sağlanmaktadlr. Modern kamu mali yönetimi anlayışı çerçevesinde
bütçeleme sürecine ilişkin olarak da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Performans esaslı
bütçeleme ve çok

yıllı

bütçeleme kavramları hayata geçirilen önemli uygulamalardır.

Bütçeleme sistemleri "girdi odaklı" ve "çıktı odaklı'' olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Geleneksel bütçe sisteminde yapılacak hizmetler için girdiler ön plandadır,

kaynak tahsis edilir ve tahsis edilen kaynakların usulüne uygun olarak kullanıhp
kullanılmadığı denetlenir. oysa yeni kamu mali yönetim anlayışı çlktı odaklı bir
anlayıştır ve performansa ve elde edilen sonuçlara odaklı modeın bütçe anlayışını gerekli

kılar.

uygulamada planlama ile bütçeleme daha etkin ilişkilendirilebilmektedir. Uzun vadeli
hedefler birden çok yılı kapsayan bütçe hazırlığı ile bütçe sürecine dahil edilmekte ve her
bütçe yılı sonunda takip eden yıllar için revizyon yapılarak daha geniş bir perspekifte
bütçe bütünlüğü ve plan bütçe ilişkisi sağlanabilmektedir. Bu uygulama, politikaların
güvenirliğinin artmasına katkıda bulunmakta, tüm aktörlerin beklentilerini rasyonel bir
zemine dayandırmalarını da mümktin kılmaktadır. Çok yıllı bütçe yaklaşımı, bütüncül bir
çerçeve oluşturmak suretiyle, yönetsel politikalar ile bütçe imk6nlarını bir araya getirerek
bütçe üzerindeki mali disiplini bozucu unsurlarl aza|İıcı bir etkiye sahiptir.'

OECD ülkelerinin çoğunda l970'li yıllardan bu yana çok yıllı

bütçeler

hazır|anmaya başlanmış ve bu yaklaşım 2000'li yıllarda yaygınlaşmıştır' Bazı ülkelerde

çok yıllı bütçe tahminleri detaylı programlara dönüşürken, diğer ülkelerde ise daha genel
düzeyde ça1ışmalar olarak gerçekleşmiştir.
2.1.4. Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Performans esaslı bütçeleme, kamu hizmetlerine ödenek tahsisinin çıktılar ve
özellikle sonuçlarla ilişkilendirilmesi esasına dayanan bir bütçeleme sistemidir.l Bu
sistemde, idarelerin performansının değerlendirilmesine yönelik veriler üretilebilmekte ve

bu suretle etkinliğin değerlendirilmesine imkan sağlanmaktadır. Ka1ınak kullanımında
etkinliğin sağlanmasına yönelik olarak performans esaslı bütçelemenin kullandığı araç|ar,
kamu yönetimi ile mali yönetimin işleyişinin yakınlaştırılmasına katkı sağlamakta ve

Dünyada devlet muhasebesi alanında, nakit esası, uyarlanmış nakit esası,
uyarlanmış tahakkuk esasl Ve tahakkuk esaslndan oluşan geniş bir yelpaze mevcuttur.
Ülkelerin büyük bir çoğunluğu uygulama kolaylığı nedeniyle nakit esaslı muhasebe
sistemini benimsemiş durumdadır. Son yıllarda daha az bilgi sağlayan nakit esası yerine,
daha çok ve kapsamlı bilgi sunan tahakkuk esasınln kullanılması ve mali işlemlerin genel

hazırlanan faaliyet raporlarına ve denetimlere dayah olarak, yönetimin hesap verme

kabul görmüş muhasebe Ve raporlama standartlarına uygun olarak ka;ııt ve
raporlanmasının sağlanması yönünde bir eğilim yaşanmaktadır. Diğer taraftan OECD

sorumluluğu çerçevesinde performans denetiminin yapılabilmesine imkan tanımaktadır.2

üyesi bazı ülkelerde bütçelerin tahakkuk esasına göre hazlrlanmasl ve uygulanmasına

l980'li yılların sonlarında Yeni Ze|anda ve Awstralya, 1990'h yıllarda İsveç,
Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, ingiltere, Danimarka, Hollanda, Kanada ve

yönelik çalışmalar mevcutfur.2

Fransa, 2000'li yılların başlarında ise Avusturya, İsviçre ve Almanya performans esaslı
bütçelemeye geçmişlerdir. Bugün OECD ülkelerinin büyük çoğunluğu performans esaslı
bütçeleme sistemini uygulamakta ve performans bilgisini çeşitli şekillerde bütçe
belgelerine dahil etmektedir.

oECD üyesi olmayan birçok ülkede

de performans esaslı

bütçeleme yapıldığı veya yapllması yönünde adımlar atıldığı görülmektedir'

Tahakkuk muhasebesinin unsurları ve raporlama usulü, tahsil edilip edilmediğine
bakılmaksızın tahakkuk eden gelirleri; bir ödemede bulunulup bulunulmadığma

bakılmakslzın bir dönem boyunca tüketile hizmetleri ve malları içeren harcamaları;
gelecekte elde edilmesi beklenen ve geçmişteki olaylar Sonucunda oluşan bir birimin
kontrolündeki kaynakları temsil eden varhkları; birimin ekonomik anlamda kaynak çlkışı
yaratacak mahiyetteki geçmiş anlaşmalarından kaynaklanan yükiimlülükleri; bütün

Kamu mali yönetiminde bütçe sürecine ilişkin diğer bir yenilik ise çok yıllı bütçe
uygulamasldır. Bu uygulamada cari yıl bütçesi öngörülen yıla ait bütçeyi ve onu takip

yükiimlülükler düşüldükten soffa kalan varlılar üzerinde birimini haklarını temsil eden öz

eden iki veya daha çok yılı kapsamaktadır. Yıllık hazırlanan bütçelerin uzun vadeli plan
ve hedeflerin karşılanmasında yetersiz kalması ve her bir bütçe döneminin birbirinden
kopuk olması nedeniyle çok yıllı bütçeleme uygulaması önem kazanmıştır. Bu

Tahakkuk esasına dayalı muhasebe sistemine göre üretilen mali raporlar, gelirleri,

' AKTAN C.Can, TüĞEN Ikmil, 5.206
2 Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin

kaynakları kapsar.3

giderleri (amortismanları dahil), varlıkları (mali Ve mali olmayan varlıklarl)
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yükiimlülükleri

ve diğer ekonomik akımları içerir. Tam tahakkuk

esasına dayall
muhasebe, amoı1isman giderleri dahil, program maliyetlerinin tamamını hesaplar ve
raporlar. Bu yönü ile devlet kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılıp
kullanılmadığını ya da diğer bir ifade ile devlet yöneticilerinin performansının ölçümünde
ve hesap verilebilirliğinin sağlanmasında sağlam bir altyapı oluşturur. l Bu suretle etkin
bir mali yönetimin tesisine de katkıda bulunur.

Muhasebe sistemleri ile ilişkili olarak devlet faaliyetlerinin uluslararası
standartlarla uyumlu bir bütçe kod yapısında sınıflandırılmasına yönelik bir anlayış da
ortaya çıkmıştır. Bütçe kod yapısı, politika-bütçe ilişkisinin kurulmaslnda karar alma
süreçlerinin güçlendirilmesini ve muhasebe sisteminin ürettiği raporların kalitesini
etkilemektedir.

Yeni Ze\anda, Awstralya, Kanada, isveç, Finlandiya ve ingiltere

kaydırılması, bu suretle yöneticilere esneklik tanıma, diğer yandan da kontrol sisteminin
l
idarenin amaç Ve hedeflerine yönelik olması şeklinde gerçekleşmektedir.

Modem kontrol anlayışında iç kontrol her idarenin kendi sorumluluğundadır.
Kavram sistemin bütiınüne yayılmış bir kontrol sürecini ifade etmektedir. Bu anlayış ile
mali kaygıların karar alan ve uygulayanların üzerinde olması sağlanmaktadır.

Son yıllarda Danimarka Almanya, irlanda, italya, Japonya, Slovakya, ispanya,
isveç, İngiltere Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iç kontrol, dış kontrol, raporlama ve
diğer alanlarda reformlar yapılmıştır. Bu reformlar, denetim komitelerinin oluşfurulması,
performans sözleşmelerinin yapılması, iç kontrol güvence beyanı verilmesi, merkezi
uyumlaştırma birimlerinin kurulması,

iç

denetim faaliyetlerinin öngörülmesi, yönetim

kontrollerinin uygulanmasr, sistemde ekonomik, etkinlik, etkililik ilkelerine yer verilmesi,
kamu

yönetim bilgi sistemlerinin oluşturulmasl' sonuç odaklı kontrol anlayışı, performansln

kesiminde tahakkuk esaslı muhasebe sistemini uygulamaya başlamış olup, diğer ülkelere
bu yönde öncülük etmektedirler.

raporlanmasro dış denetim organlarının ön kontrol fonksiyonunun azaltılmasl şeklinde

2.1.5.

olmuşfur.2

iç Kontrol

2.l.6. İç Denetim

Bilindiği üzere dünya uygulamasında iki tür kontrol yaklaşımından bahsetmek

iç denetim, özellikle

1980'1i yıllardan sonra önemli oranda değişime uffayan ve

iç

mümki.indür. Bunlar Fransa, İspanya, Pofiekiz ve kısa bir süre öncesine kadar ülkemizde

kapsamrna, işlemlerin mevzıata uygunluğunun yanl sıra risk yönetimi ve

uygulanmakta olan Kıta Arırupası yaklaşımı ile ingiltere, Hollanda, isveç ve iskandinav
ülkeleri gibi ülkelerde uygulanmakta olan Kuzey Avıupa yaklaşımıdır.

süreçlerinin denetimi de ilave edilen, çağdaş yönetim uygulamalarl içerisinde önemi
gittikçe artan bir uygulama olarak karşlmrza çıkmaktadır. Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson

Kıta Avrupasl yaklaşımında kontrol, merkezi düzeyde bir bakanlık

(genelde

Maliye Bakanlığl) Veya onun bir birimi tarafindan gerçekleştirilmektedir. Kuzey Awıpa
ülkelerinde ise bakanhklarln veya diğer idarelerin üst yöneticileri, bazen de mali işlerini
yürüten birimlerin başında bulunan kişiler kontrol soıumluluğunu yürütmektedir. Bazı
ülkelerde ise bu iki modelin karışımı şeklinde uygulamalara da rastlanmaktadır.

iç

denetim alanında, son yıllarda, her iki kültür
arasındaki uygulama farklılıkları; genel kabul görmüş denetim prensipleri ekseninde ve

kiilti.irde farklı uygulamaları olan

çağdaş iç denetim prensiplerinin kabulü yönünde bir uzlaşmaya doğru gitmektedir.3

Uluslararası iç denetim Standartlarına göre iç denetim; bir idarenin faaliyetlerine
değer katmak ve geliştirmek üzere tasarlanan bağımsız ve tarafsız bir güvence sağlama ve

2

Yeni Kamu Yönetimi anlayışının yayglnlaşması ile birlikte kamu

kontrol

mali

yönetiminde Kıta Avrupası yaklaşımından Kuzey Avrupa modeline doğu bir değişim
yaşandığı görülmektedir. Zira modem yönetim anlayışı idare ve idare yöneticilerine

danışmanlık faaliyetidir. iç denetim, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin
etkinliğini ölçmek ve geliştirmek üzere sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek,
idarenin amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

inisiyatif veren, onların verimlilik etkinlik ve tutumluluk ilkeleri çerçevesinde esnek bir
biçimde, sonuçlara odaklı faaliyet göstermelerini ve nihai olarak bütün bu süreçten
sorumlu tufulmalarını benimseyen bir yaklaşımdır. Bu ise kontrol kavraml ve kontrol
yaklaşımında değişimi gerektiımektedir. Bu değişim, kontrol yaklaşımınln, bir yandan

idareler, stratejik planlarında öngörülen hedeflere ulaşmak üzere performans
odaklı faaliyet gösterirken bu faaliyetlerini yönetenler adına tarafsız ve bağımsız bir
şekilde değerlendirecek ve sonuçlarını kendilerine raporlayacak birimlere ihtiyaç

I

,
J

işlem öncesi sıkı kuralların gevşetilerek kontrolün faaliyet ve işlem soffasına

2

rBRiıraoĞı-u Baki, S. l09
ALLEN Richard, TOMMASI Daniel,

'

S. 259,260
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iç

Açıktr ki iç
denetim teşkilatı bugün ülkemizde var olan teftiş kurullarından bütiinüyle farklı bir
duymuşlardır.

aRcecör vı'

denetim teşkilatı bu ihtiyaç sonucunda ortaya çıkmıştır.

Sait, S.130

KARAARSLANETKAN,S.I30
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anlayışla çalışmaktadlr. iç denetim yönetim adına ve yönetime bilgi ve güvence sunmak
amacıyla yapılan bir faaliyettir.

Günümüzde yeni kamu mali yönetimi anlayışını benimseıniş pek çok ülkede
uluslararası standartlarla uyumlu risk odaklı bir iç denetim sistemi yaygln olarak
mevcuttur. Özel sektör kuruluşları tarafından yoğun olarak yapllan iç denetim faaliyeti,
son yıllarda kamu mali yönetiın ve kontrol sistemlerinin de ayrılınaz bir parçası haline
gelıniştir. Özellikle AB ye aday ülkelerde, kamu mali yönetiminde hesap verebilirliğin ve

mali saydaınlığın sağlanması amacıyla etkili bir iç denetim sisteminin kurulması
zorunluluğu ortaya konulmuş ve bunun sonucu olarak iç denetim sistemi, bu ülkelerin
çerçeve kanunlarında (organic law) ve ikincil mevzuatında düzenlenmiştir.l

2.l.7, Dış Denetim
Yeni kamu yönetimi anlayışının kamu mali yönetimi alanındaki yansımalarından
bir diğeri de dış denetim uygulamasında meydana gelmiştir. Dış denetim, kamu idareleri
faaliyetlerinin, anayasal dayanağı olan ve bazı ülkelerde yargısal yetkilerle de donatılmış

bağımsız ve özerk denetim ku1uluşlarlnca, parlamentolar adrna denetlenmesi olarak
tanımlanmaktadır.

Dış denetim kurumlarlnın yapılandırılmalarında AB ülkelerinde kuzey ve güney
ülke uygulamaları olmak üzere genelde iki model ön plana çıkmaktadır. Güney model;
mevzrJata uygunluk denetiminin ve hesap yargılamaslnın yapıldığı bir denetim sistemidir.

Kuzey model; kaynakların hedeflere uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının
parlamentolara periyodik olarak raporlandığı ve kurul esasına göre örgütlenen bir denetim

sistemidir. Dış denetim kurumları; ingiltere, Danimarka, irlanda ve Finlandiya gibi
ülkelerde olduğu gibi yargl yetkisi olmayan ofis tipi Sayıştaylar ile Fransa, ispanya.
italya, Türkiye ve Portekiz gibi ülkelerde olduğu gibi yargı yetkisi de olan kurul tipi
Sayıştaylar şeklinde örgütlenmiş1erdir'

Dış

denetim alanında, düzenlilik denetimi (uygunluk

ve mali

günümüzde önemini korumakla beraber, performans denetiminin yükselen

denetim)

bir eğilim

olduğu görülmektedir. Dış denetim kurumlarının parlamentoya rapor sunmasl kural
olmakla beraber, bu uygulama ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir. Yargısal
yetkileri olan dış denetim kurumları, daha çok denetim bulgularını yargılama yoluyla
sonuçlandlrırken, parlamentoya rapor sunma işlevini ikinci planda tutmaktadırlar'
Yargısal yetkileri olmayan üş denetim kurumları ise daha çok denetim bulgularını
denetiın raporuna dönüştürerek parlamentoya sunmakta ve denetim bulguları genelde
parlamentoda sonuçlandırılmaktadır.

'

Kam, Harcaına ve Kontrol Sisteınlerinin iyileştirilmesi, Kaınu ihaleleri ÖiK Raporu S.3l

t2l

Bütçelerin

çok yıllı olarak stratejik planlar

doğrultusunda performans
programlarına göre hazırlanmaya Ve uygulanmaya başlanııası ile birlikte, dış denetim
birimleri de geleneksel hukukilik denetiminin yanında, performansa dayalı denetim

teknikleri geliştirmeye başlamışlardır.

Dlş

denetim birimleri, idari

ve

kuruıısal

kapasitelerini ve insan kaynaklarınl güçlendirmiş ve bilgi teknolojisi sistemlerini daha

çok kullanmaya başlaınışlardır. Dünya uygulamalarlnda, dış denetim kuıumlarının

denetiın alanları giderek genişlemiştir. Kaınu kuıuın ve kuıuluşlarınln yanında, kaııru
iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetimler, kamu kaynaklarıyla finanse edilen kuruluşlar,
özelleştirme işlemleri, kamu fonları Ve çevre sorunları da dış denetimin kapsaını içinde
değerlendirilmeye başlanmıştır.

Kamu mali yönetim anlayışlndaki değişiıne paralel olarak dış denetim
birimlerinin çahşma usullerinde de değişim yaşanmaya başlandığı ve son zamanlarda
kuzey modeli uygulayan dış denetim kurumlarınln daha başarılı performans sergilediği
görülmektedir.
2.2. Kamu

Mali Yönetim Alaıunda Ülkemizde Yaşanan Gelişmeler

l980'lerden itibaren yaygınlaşmaya başlayan yeni mali yönetim anlayışı
çerçevesinde özellikle 90'lı yıllarda hızlı bir reform süreci yaşanırken Türkiye l980
soffasl ekonomi alanında gerçekleştirdiği serbestleşmeyi ve değişimi kamu yönetimi
alanlnda tam olarak gerçekleştirememiştir. Kamuda yeniden yapılanma ihtiyacı 90'lardan

itibaren fazlasıyla hissedilir olmuş, ülkemiz ciddi

ııali

problemler ve bir dizi krizlerle

karşı karşıya gelmiştir.

Kamu mali yönetiminde reform talepleri

iç ve dış

kaynaklı olarak farklı

iç etkenler mevcut sistemin aksaklıkları, krizler, kaırıu
kaynaklarının kullanıııı konusunda artan kaınuoyu hassasiyeti, kamu kesiminde ve
akademik çevrelerde oluşan değişim talepleri olurken dış etkenler ise Avrupa Birliği'ne
platformlarda dile getirilmiştir.

uyum süreci ve IMF ve Dünya Bankası ile ilişkiler çerçevesinde şekillenmiştir. Bu
doğrultuda Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, Özel ihtisas komisyonu raporlarında' 200l,
2002' 2003 yllları prograırılarında, Ulusal Program'da' Katılım ortaklığ Belgesi'nde,
IMF'ye verilen niyet mektuplarında Türkiye'de Saydamlığın Arttırllması ve Kamuda
Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı'nda, 59. Hükümet programında, acil eylem
planında Ve diğer bazı çalışmalarda eleştirilen konularda yapılması düşünülen
değişikliklere yer verilmiştir.
Reforınlar esas olarak son dönemde gerçekleştirilen bir dizi mevzuat değişikliği
ile uygulaııaya geçirilebilmiştir. Kaınu mali yönetiminin genel çerçevesini ve işleyişini
düzenlemek izere hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
l0.12.2003 tarihinde kabul edilmiş Ve bütünüyle 0l.01.2006 tarihinde yürürlüğe girıniştir.
t22

7

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 52l6 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 saylh

il

Dünya uygulamaslna uygun olarak ülkemizde de stratejik planlamaya geçilmiştir.

Özel İdaresi Kanunu yürürlüğe konarak yerel yönetimlerin yetkileri genişletilmiş ve
5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyumu sağlanmıştır. Anayasada da bazı
değişikliklere gidilmiştir. Bunların yanl slra Bilgi Edinme Kanununun kabul edilmesi,
muhasebe sistemine ilişkin değişiklikler yapılması gibi pek çok destekleyici düzenleme

ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarlnı oluşturmak, stratejik amaçlar Ve ölçülebilir hedefler saptamak,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrulfusunda ölçmek ve bu

yapılmıştır.

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapınak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan

Tüm bu çalışmalar sonucunda kamu mali yönetim sistemimizin bir büttin olarak
dünyada yaşanan gelişmeler, deneyimler Ve iyi uygulamalar ışığında yeniden

hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.

5018 sayıh Kanunun 9 ncu maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar,

Kamu idarelerinin kamu hizmetlerini istenilen düzeyde Ve

kalitede

yapılandırılması sağlanmış ve saydamlık, hesap verme sorumlulugu, stratejik planlama,
performans esaslı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme, tahakkuk esaslı muhasebe, iç kontrol, iç
denetim, dış denetim, faaliyet raporu gibi kavram ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

planlarına, yılhk amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandrmak zorunda

50l8 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun birinci maddesinde kanunun
amacı modern yönetim anlayışını yansıtacak bir biçimde; kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğıulfusunda kamu kaynaklarının etkili,

Bütçeye ilişkin olarak ise bütçenin birliği ilkesi gereği bütçe kapsaını
genişletilmiş' perforınans esaslı bütçeleme ve çok yllh bütçeleııe uygulamalarına

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullarulmasrnr, hesap verebilirliği ve
mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu
bütçelerinin hazırlanmasrnı, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini,
raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek olarak tanımlanmıştr.

Bu tanımlama kanunun bütünüyle yeni bir mali yönetim anlayışını benimsediğini
açıkça göstermektedir. Kamu kaynaklarınln etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesi ve kullanllmasl ile hesap verebilirliği ve mali saydamlığın sağlanması temel
amaç olmakta, girdi odaklı bir mali sitemden performansa dayalı ve çıktı odaklı bir mali

sisteme geçilmektedir. Bu yeni sistemde saydamlık ve hesap verilebilirlik vazgeçilmez
unsurlar haline gelmektedir.
Saydamlık 50l 8 Sayılı kanunun 7 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre her

türlü kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla
kamuoyunun zamaıında bilgilendirilmesi gerektiği belirtilerek bu amaçla görev, yetki ve
sorumlulukların açık olarak tanımlanması; hüki'imet politikaları, kalkınma planları, yıllık
programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi,
uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olmasl;

kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe
prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Mali

saydamhğın sağlanması

için gerekli

düzenlemelerin yapılması

Ve

önlemlerin

alınmasından ise kamu idareleri sorumlu tutulmuştur.
Hesap verme sorumluluğu ise Kanunun 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu
kavramın neleri içerdiği önceki bölümlerde ayrıntı1ı olarak açıklanmıştr.
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sunulabilmeleri için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik
oldukları da belirtilmiştir.

geçilmiştir.
Genel bütçe, katma bütçe, özel bütçe' döner sermaye ve fonlar adl altlnda farklı

bütçe uygulamaları bütçenin birliği ilkesini bozmuş, uygulanma, hazırlık ve denetim

açılarından farklılık gösteren yapıları nedeniyle

mali

göstergelerin gerçekleri
yansltmamasına, mali disiplinin bozulınasına ve kaınu açıklarınln artmasına neden
olmuşlardır. 50l8 sayılı Kanun ile getirilen'düzenleme ile genel yönetim kapsamındaki
idarelerin bütçelerinin ınerkezi yönetim bütçesi, sosyal güvenlik kuruınları bütçeleri ve
mahalli idareler bütçeleri olarak hazırlanlp uygulanacağı. bunlar dışında herhangi bir ad
altında bütçe oluşturulamayacağı hükme bağlanmıştır.

Daha önce genel ve katma bütçeden oluşan konsolide bütçe Parlamentoya
sunulurken, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici
kurum bütçelerinden oluşan merkezi yönetim bütçesinin Parlamentoya sunularak
kanunlaşmasl sağlanmıştır. Ayrıca, merkezi yönetim, sosyal güvenlik kuruluşları ve
mahalli idarelerden oluşan genel yönetime dahil tüm idareler Kanun kapsamına
alınmıştır. Bütçeler bu yeni anlayışa uygun olarak hazırlanmış ve 2006 yılında
uygulamaya konulmuştur.

Kanunun 9. maddesinde Kamu idarelerinin bütçelerini, stratejik planlarında yer
alan misyon, vizyon, stratejik alılaç Ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı

olarak hazırlayacaklarl, l3. maddesinde ise bütçelerin stratejik planlar dikkate alınarak
iz|eyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşüleceği belirtilerek performans esaslı
bütçeleme ve çok yı11ı bütçeleme uygulamaları hayata geçirilmiştir.
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Performansın değerlendirilmesinde esas alınacak performans göstergelerinin

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi
tarafindan birlikte tespit edileceği ve performans göstergelerinin kuruluşların
bütçelerinde yer alacağı belirtilmiştir. Performans denetimlerin ise bu göstergeler
çerçevesinde gerçekleştirileceği ayrıca ifade edilmiştir.

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarlnın doğu ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare taraflndan oluşturulan

organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütiinü
olarak tanımlanmıŞtlr.
Kanunun 63. maddesi ile iç denetim uygulaması hayata geçirilmiştir. iç denetim,
kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştiımek için kaynakların ekonomiklik,

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ,nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyeti olarak tanımlanmıştlr. Bu faaliyetlerin ise idarelerin yönetim ve kontrol yapıları

işlenılerinin

risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

etkinliğini

değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve
genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirileceği bildirilmiştir. iç
denetimin doğrudan üst yönetici adına yapılacak bir faaliyet olduğu ve denetimlerin iç
denetçiler taraflndan gerçekleştirileceği de belirtilmiştir.

iç

denetim birimleri ülkemizde faaliyet göSteren, uygunluk denetimi ve
soruşturma görevlerini ifa eden teftiş kurullarından farklı bir anlayışla görev yapmak

üzere kurulmuşlardır. Sistemin
raporlanması suretiyle etkin

bir

bütün olarak değerlendirilmesi

ve

bir yönetimin sağlanması için çalışırlar. Bu

ve verimli

Kanunun 68 nci maddesinde Sayıştay taraflndan yapılacak harcama sonrası dış
denetimin amacınln, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının
Türkiye Büyiık Millet Meclisine raporlanmasi olduğu belirtilmiştir.

Bu amacın ise genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları

dikkate

alınarak;

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali
tablolarln güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir,
gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenleınelere
uygun olup olmadığının 1espiti,

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik Ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarlnın ölçülmesi ve performans
bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır.

Sayıştay denetimleri sonucunda ise dış denetim genel değerlendirme raporu
hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunacaktlr.

süreçte iç

geçirilmesi için Sayıştay Kanunu da yeniden tasarlanmış, Parlamento'ya sunulmuş ancak

kullanılması bakımından

planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu
denetleme ve değerlendirme, mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini
yapma Ve bu konularda önerilerde bulunma, denetim sonuçları çerçevesinde
iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunma görevlerini yerine getirirler. Bu çalışmaların

bir parçasl olarak uygunluk denetimi de yaparlar Ayrıca soruşturma açılmasını
gerektirecek bir duruma rastlandlğında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmekle
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donatı1mıştır.

yöneticiye

incelemeler yapma Ve önerilerde bulunma, faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalklnma

yükümlüdürler.

uluslar arasl denetim standartlarına uygun bir denetim yapma yetki ve görevi ile

Modern kamu mali yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden tanımlanan dış
denetim görevinin 5018 sayılı Kanunda belirlenen esaslara uygun bir biçimde hayata

denetçiler, risk analizlerine dayalı olarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını

değerlendirme, kaynaklarln etkili, ekonomik

5018 saylı Kanun ile dış denetim uygulamaslnda da önemli değişiklikler
yapılmıştır. Sayıştaya, mevzuata uygunluk denetimi yaparak sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlama görevine ilave olarak, daha öncede ifade edildiği üzere

5018 sayıh Kanun ile kamu mali yönetim sistemimize getirilen bir diğer yenilik
ise iç kontrol uygulaması olmuştur. iç kontrol, Kanunun 55 inci maddesinde; idarenin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara Ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,

ile mali

Kanunda ayrıca denetim birimleri arası uygulama birliği ve koordinasyonun
sağlanması için iç Denetim Koordinasyon Kurulunun kurulması öngörülmüştür.

henüz kanunlaşmamıştır.

Ülkemizde son dönemde yapılan bir dizi değişiklikle kamu mali yönetimimiz
dünyadaki gelişmeler ve iyi uygulama örnekleri ışığında yeniden yapılandırılmlşttr.
Şüphesiz bu köklü anlayış değişikliğinin hayata geçirilme sürecinde eksikler, aksamalar

görülebilmekte, adaptasyon sorunları ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla sistemden
beklenen performansın tam olarak elde edilmesinin zaman a|acağı düşünülmektedir.

Yapılan reformlar ile modern kamu mali yönetim anlayışının, kawam ve uygrrlamalarının
hayata geçirilmesi ve dolayısıyla kamu mali yönetiminin etkinliğinin sağlanmasında
önemli adımlar atılmıştır.
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7
3. KAMU MALi yöNrrİnri ALANINDAKi cnı,İşıurı,unİN oış
ınunrİvrr YANsIMALARI
Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminde kaydedilen gelişmelerin doğal bir
yanslmasl olarak, dış denetimin görev ve yetki alanı, işlevi' yapısı, organizasyonu, amaç

ve hedefleri yeniden tanıınlanmakta ve dış denetimden beklenenler büyük ölçüde
değişikliğe uğramaktadır. Sayıştaylar, günümüzde hesap ve belgelerdeki yanlışlıklarm

ortaya çıkarılmasından ziyade, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasınln temini, bilişim sistemlerinin değerlendirilmesi, çevre, yönetim ve bilgi
sistemleri gibi konularla ilgilenmektedir. Sayıştaylar, özellikle adına denetim yaptıkları
parlamentolara raporlama yapmak suretiyle, hesap verme sorumluluğunun yerine
getirilmesine ve saydamlığın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Sayıştaylar, ayrıca,

iyi

uygulaııa ömekleri ortaya koymak, çağdaş yaklaşımlar sergilemek suretiyle kamu mali
yönetimine önemli katkılar ve açılımlar sağlamaktadır.

3.l. Uluslararası Belgeler Çerçevesinde Dış Denetim

Ekim 1977'de Lima'da gerçekleştirilen ve ülkemizin de üyesi olduğu
INToSAI'nin (Yüksek Denetim Kurumları Uluslararası Kuruluşu ) IX. Kongresi
sonucunda kamu denetiııinin Magna Carta'sı olarak kabul edilen Lima Bildirgesi
yayımlanmıştır. Bildirge, yeni versiyonunun 1998 yılında tekar yayımlanması ile
güncelliğini korumakta Ve temel bir belge olma niteligini sürdürmektedir. Lima Bildirgesi

asıl olarak; kamu kaynaklarınln etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ve kamu
maliyesinin etkin yönetimi için her ülkenin bağımszlığı kanun ile güvence altına allnmış
bir yüksek denetim kurumunun olması gerektiğinin altmı çizmekte ve devlet denetimine

ilişkin temel kriterleri ortaya koymaktadır. Bağımslzlık, Parlamentoyla, Hükiimetle ve
Yönetimle ilişkiıer, Yüksek Denetim Kurumlarının Yetkileri, Denetim Metotları,

Denetçiler, Deneyimlerin Uluslararası Değişimi, Raporlama, Yüksek Denetim
Kurumlarının Denetim Yetkileri Bildirenin ana başlıklarlnı oluşturmaktadır. Lima
Bildirgesi, ayrıca, l9d2 yılında INTOSAI Denetim Standartları Komitesi tarafindan
yayımlanan ve uluslararası alanda genel kabul görmüş bir niteliğe sahip olan INTOSAI
Denetim Standartları'nrn da temelini oluşturmaktadır. INTOSAI Denetim Standartları,

Sayıştaylar tarafindan gerçekleştirilen ve ülkelere göre farklıhk gösteren bağımsız dış
denetimin amaç, hedef, ilke, teknik ve metotları bağlamlnda ortak bir dil yaratma
çabasıyla oluşturulmuştur. INToSAI Denetim Standartları, Devlet Denetimi için Temel
Önermeler, Genel Standartlar, Çahşma Standartları ve Raporlama Standartları olmak
üzere döıt ana bölüm şeklinde tanzim edilmiştir. Denetim faaliyetinin nasıl olmasl
gerektiğine ilişkin asgari şartları oı1aya koyan bu standartlar, Sayıştaylar için temel bir
rehber niteliği teşkil etmektedir.
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Avrupa Birliği açısmdan ise, kamu denetimine ilişkin olarak belirlenmiş bir
kurallar bütiinü bulunmamaktadır. Bununla beraber, Aınıpa Birliği, INTOSAI Denetim
Standartlarl'nl uygun bir kamu denetimi için uyulması gereken prensipler olarak kabul
etmektedir. Bu bağlamda Avnıpa Birliği Denetim Standartları Daimi Çahşma Grubu,
INTOSAI Denetim Standartlarının uygulanması hususunda AB ülkeleri için oıtak bir dil
oluşturulması amacıyla INTOSAI Denetim Standartlarına İıişkin Avrupa Uygulama
Rehberleri adlı bir çalışma yayımlamıştır. Rehberler; Denetim Planlamasl, Önemlilik ve
Denetim Riski, Denetim Kanıtı ve Yaklaşımı, iç Kontrolün Değerlendirilmesi ve Kontrol
Testleri, Bilişim Sistemlerinin Denetimi, Denetimde Örnekleme, Analitik Prosedürler,

Diğer Denetçilerin Ve Uzmanların Çalışmalarından Yararlanma, Belgelendirme,
Raporlama, Denetlenen Mali Tablolarla ilgili Belgelerdeki Diğer Bilgiler, Performans
Denetimi, Kalite Güvencesi, Mevzuata Aykırılık, iyi Muhasebe Uygulamalarının Teşvik

Edilmesi olmak üzere onbeş ana bölümden oluşmakta ve Arırııpa Birliği üye Ve aday
ülkelerine dış denetim hususunda INTOSAI Denetim Standartları'nln uygulanmaslna
yönelik olarak ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

Avnıpa Birliği'ne kahlım Ve uyum sürecindeki ülkelerin yüksek

denetim

kurumlarına yönelik o|arak hazırlanan ve genel kabul gören belgeler arasında Avrupa

Birliğine Aday Ülke Konumundaki Merkezi ve Doğu Avrupa Ülke Sayştaylarının
Entegrasyonu için Gereken ortak Temel Kriterleri Saptayan Çalışma Grubunun
Tavsiyeleri ile oECD-Avnıpa Birliği ortak Girişimi SIGMA'nın( Support of
Improvement in Govemance and Management in Central and Eastem European
Countries/orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde idarenin ve Yönetişimin iyileştirilmesine
Yönelik Destekleme Girişimi ) Yüksek Denetim Kurumları Klyaslama Listesi yer
almaktadır. Söz konusu iki belge AB'ye adaylık sürecinde bulunan ülkemiz açısından
büyük bir önem arz etmekte ve kamu denetimi konusunda bir yol haritası çizmektedir.

ve Doğu Avrupa Ülkeleri

Sayıştaylarının Aıınrpa Birliği ile
entegrasyonunu sağlamak amaclna yönelik ortak temel kiterleri saptamak iizere

Merkezi

oluşturulan çalışma grubu tarafindan hazırlanan l

l

tavsiye ana hatlarıyla şöyledir:

Yasal Çerçeve

Tavsiye 1: Yüksek denetim kurumları Anayasada ve yasada yer alan ve
yönetmelikler, kurallar, prosedürlerle tamamlanan eksiksiz, istikrarlı ve uygulanabilir bir
yasal temele dayanmalıdır.

Tavsiye 2: Yüksek denetim kurumu görevlerini tarafsız ve etkin bir şekilde
yerine getirebilmek bakımından işlevsel, kurumsal, operasyonel ve mali bağımsızhğa
sahip olmalıdır.
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Tavsiye 3: Yüksek denetim kurumları ulusal bütçede yer alıp almadığına ve

kiııler tarafindan toplandığına Ve yönetildiğine bakılmaksızın tüm kamu fonlarını,
kaynaklarını ve faaliyetlerini ( AB fonları da dahil ) denetlemek üzere Anayasada ve

kanunlarda açıkça ifade edilen yetkilerevearaçlara sahip olmahdır.

Tavsiye 4: yüksek denetim kurumlarl dış denetimi kamu kesiminin bütününde
düzenlilik ve performans denetimlerini kapsayacak şekilde yürütmelidir.

Tavsiye

5: Yüksek

slnırlamaya tabi olmadan

denetim kuruınları çalışmalarının sonuçlarını hiçbir
özgürce raporlayabilmelidir. Raporlar parlamentoya

ve

sunulabi1meli ve kamuya açıklanabilmelidir.

Denetim Standartlarının Uyarlanması ve Uygulanması
Tavsiye 6: Yüksek denetim kurumları mevcut ulusal deneyimlerin varlığını göz
ardı etmeksizin INTOSAI Denetim Standartlarını, INTOSAI Denetim Standartlarlna
iıişkin Avrupa Uygulama Rehberleriyle uyumlu standartlarınl ve denetim politikalannı ve

AB içinde uygulanmasl kabul görmüş

ve IFAC tarafindan yayımlanınış olan kamu kesimi

denetim standartlarını usulüne uygun biçimde benimsemeli, yürürlüğe koyınalı ve

Tavsiye l0: Yüksek denetim kurumlarl, personelin teknik ve mesleki yeterliliğini
eğitim ve gelişim programları aracılığıyla geliştirmelidir.

iç Kontrolün Değerlendirilmesinde ve Gelişimin Güçlendirilmesinde
Yüksek Denetim Kurumunun Rolü
Tavsİye 11: Yüksek denetim kurumları, denetlenen kurumlarda yüksek nitelikli
ve etkin iç kontro1 sistemlerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmalıdır.

.

SIGMA'nıry Yüksek Denetim Kurumları Kıyaslama Lİstesİ

OECD ve Avrupa Birliği ortak girişimi olan SIGMA Aırupa Birliği'ne katılım
sürecindeki ülkelere yardlmcı olmak amacıyla ideal bir yüksek denetim kurumuna ilişkin
kriterleri belirlemiştir. Bu kiterler genel olarak şu şekildedir:

l.

Sayıştay'ııı Avrupa Birliği kaynakları da dahil olmak üzere, tüm kamu
fonlarını, yasal fonlarl ve kamu kaynaklarını, kamu kurum ve kuruluşlarlnı
tatminkar bir şekilde denetlemeye imkan veren açık yetkisi var mı?

2.

duyurmahdır.
Denetim standartları yüksek denetim kurumunun çalışmasına, denetim görevine
kabul edilebilir bir kalite ve yeterlilik dizeyi kazandırmak üzere süreklilik ve güvenilirlik

l

Yürütülen denetim şekli INTOSAI Denetim Standartlarında ( Madde 38-34 )
belirtildiği gibi tüm aşamalarıyla düzenlilik ve performans denetimlerini
kapslyor ınu?

3.

Sayıştay görevlerini yerine getirirken işleyiş yönünden ve işlevsel açıdan

temelinde uygulanmalıdır. Yüksek denetim kurumları' bu nedenle, standartların yaşama
geçirilmesini ve uygulamada bunlardan yararlanılınasını teşvik etmek üzere denetim el

gerekli bağımsızlığa sahip mi?

kitapları ve ayrıntılı teknik rehberler hazırlaınalıdır.

-

- Saylştay yürüteceği denetim konusunda karar verirken serbest mi?

Sayıştay yaptığı işin sonuçlarını doğrudan kamunun ve parlamentonun

ifadesine sunma yetkisine sahip mi?

Denetim Kurumunun Yönetimi
Tavsiye 7: Yüksek denetim kurumları, görev ve yetkilerinin en etkin bir şekilde
yerine getirilmesinin temini bakıınından beşeri ve mali kaynaklarlnl en verimli tarzda
kullanmayı başarmalıdır. Bu itibarla, yüksek denetim kurumu yönetimi kurumun üstün
kalitede ve etkin denetiın çalışması ve raporlarl üretmek amacıyla eksiksiz biçimde
organize olma güvencesine katkıda bulunmak üzere politikalar üretmeli, tedbirler almalı

- Sayıştay görevini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli donanıma
ve uzmanlığa sahip mi?

4. Sayıştay'ın yıllık ve diğer raporları

tarafsız, olgulara dayalı olarak ve

zamanında hazırlanlyor mu?

5. Sayıştay'ın yaptığı iş

parlamento _örneğin kendi bulgularını da raporlayan

ve bunları ge1iştirmelidir.

görevlendirilmiş bir komite- tarafindan etkin bir şekilde değerlendiriliyor mu?

Tavsiye 8: Yüksek denetim kurumları ön katılım sürecinin gerekleriyle bağlantılı
olan çalışmanın düzgün bir biçimde yürütülmesi amacıyla kurum içi organizasyonunu

- Sayıştay'ın yayımlanmış raporlarına hükiimet resmi ve kamuya açık bir

destekleyici bir yapı olarak gerçekleştirmelidir.

- Sayıştay kendisi ve parlamento tarafindan yapılan tavsiyelerin uygulamaya
konulup konulmadığını izliyor mu?

Tavsiye 9: Yüksek denetim kurumları etkin denetim çalışmaslnın uluslar arası
standartlara ve Avrupa iyi uygulama örneklerine uygun şekilde üretilmesini güvence
altına alabilmek için personelin yeterli, becerikli ve sorumluluklarının bilincinde olmasını
sağ1amalıdır.
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şekilde cevap veriyor mu?

l ÖZEREN

Baran_ ARAL Cem Suat, Avrupa Birliği ile Entegrasyon Bağlamlnda Yüksek Denetim
Kurumlarının işlelşi ile ilgiti Tavsiyeler, Araşhrma/inceIemei Çeviri Dizisi, Sayştay Başkanlığı, Ankara,
Eylül 2000
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6.

Sayıştay uluslararası genel kabul görmüş ve
denetim standartlarını kabul etmiş midir?
uygulamaya geçirilmiştir?

AB'nin ihtiyaçlarına

uygun

standartlar

ölçüde

Bu

ne

- Sayıştay hem kurumsal alanda hem de detaylı iş düzeyinde faaliyetlerini

].

planlama ve organize etme yönünden uygun düzenlemelere sahip mi?

Sayştay AB'ye giriş sürecinin gereklerinden yeteri kadar haberdar mı?l

işlemlerdeki eksik ve yanlışlıkları ortaya koyan bir denetim anlayışından, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını amaçlayan, performans
denetimine ağlrlık veren, özellikle parlamentoya raporlama yapmak suretiyle hesap
Verme sorumluluğu ve saydamlığın geliştirilmesine katkı sağlayan, yolsuzlukların
önlenmesine yardımcı olan, iyi uygulama örnekleri ile kamu mali yönetimi sistemine yön
veren bir denetim anlayışına yöneliş baş göstermiştir.

5018 sayıh Kanun, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nu yürürlükten
kaldırarak, l ocak 2006 tarihi itibariyle tamamen uygulamaya geçmiştir. 5018 sayılı

3.2. Ükemizde Dış Denetim
3.2.1 Genel Bilgiler ve Gelişmeler

Kanun

ile

Sayıştay'ın denetim alanı genişlemiş, denetimin genel kabul görmüş

Türk Sayıştayı, Fransız Sayıştayı örnek alınarak kurulmuş, yargı yetkisini haiz,
kurulsal( Kıta Avrupası modeli ) olarak yapılanmış Anayasal bir kuruluştur. Anayasamıza
göre Sayıştay devletin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
bağımsız olarak denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyla kesin

uluslararası denetim standartlarına göre düzenlilik ve performans denetimi olarak
yapılacağı ve denetim sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli olarak
raporlanacağı hüktim altına alınmıştır. 29.10.2005 tarihli ve 5428 sayılı Kanun ile
Anayasa'nln Sayıştay başhklı 160'ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile, Sayıştay'ın

hükme bağlamak görev ve yetkileriyle donatılmıştır. Bu çerçevede Sayıştay hem denetim
hem de yargt yetkisine sahiptir. Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Daireler

denetim alanı, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik

şeklindeki yargl Ve karar organları ile denetim ve denetime destek grupları Sayıştay'ın
organizasyon yaplslnt oluşturmaktadır. Mevcut Sayıştay Kanunu hükiimleri gereği,
Sayıştay'ın Meclis'e sunduğu zorunlu tek rapor, Genel Uygunluk Bildirimidir.

|927 yılından beri yürürlükte olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
dikkate alınarak hazırlanmış olan 832 sayılı Sayştay Kanunu Sayıştay'ın görev ve
yetkilerini, organizasyon yapıslnl, faaliyetlerini, mensuplarını ve Sayıştayın denetim,
yargllama ve yönetimine ilişkin hususları düzenlemektedir. Ancak, kamu mali yönetimi
alanındaki değişmeler, Aımıpa Birliği'ne katılım süreci ve yeni yasal düzenlemeler
Sonucunda, yeni bir Sayıştay Kanunu'nun çıkarılması zorunluluğu doğmuşfur.

Avrupa Birliği Müktesebatı' Katılım ortaklığı Belgeleri ve ilerleme Raporları ile
Avnıpa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İıiştln Tiirkiye Ulusal Programı'nda dış
denetimin INTOSAI denetim standartlarına ve AB uygulamalarına uygun şekilde
geliştirilmesi, denetimin bütiin kamu idareleri, kamu kaynakları ve fonlarını kapsayacak
şekilde genişletilmesi, düzenlilik ve performans denetimlerinin eşit ağırlftta yürütülmesi,

Sayıştay'ın denetim kapasitesinin artırılmasl ve bütün bunlar için yeni bir mevzuat
çıkarılmaslnın gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Baran-

ARAL Cem

Suat, Avrupa Birliği

ile

Entegrasyon Bağlamlnda Yüksek Denetim
Kurumlannın İşleyişi ile ilgili Tavsiyeler, Araştırma/inceleme/ Çeüri Dizisi, Sayştay Başkanlığı, Ankara,
Eylül 2000
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sayılı Kanun'un yürürlükten kalkarak yerine çağdaş kamu mali yönetimi anlayışını
getiren Ve dış denetimin genel kabul göımüş uluslararası standartlara göre
gerçekleştirileceğini öngören 50l8 sayılı Kanun'un uygulamaya girmesi yeni bir Sayştay
Kanunu'nun yasalaşması gerekliliğini doğurmuştur.

Diğer taraftan Avnıpa Birliğine katılım süreci ile ilgili olarak yürütülen uyum
çahşmaları kapsamında hazırlanan dokuzuncu uyum paketinde Sayıştay Kanunu
Teklifinin yasalaşması topluma ve Avrupa Birliğine bir taahhüt olarak deklare edilmiştir.
Yine uyum süreci kapsamında Avrupa Birliği Müktesebatlnın Üstlenilmesi ile ilgili
tarama çahşmalarında ve siyasi uyum kiterlerinde Kanun Teklifinin yasalaşması
zorunluluğu ortaya konulmuştur.
3.2.2. Sayıştay Kanunu

Teklifi

Önceki bölümde aktarılan gelişmeler sonucunda, yasalaşması bir zorunluluk
haline gelen Sayıştay Kanunu Teklifi hazlr|anarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
sunulmuştur. Teklif oluşturulan alt komisyonda kabul edilerek, Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda görüşülmeyi beklemektedir.

Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminde süre gelen gelişimin bir sonucu
olarak, dış denetimden beklenenler büyük ölçüde değişim göstermiş, hesap ve

I ÖzBnBN

kurumları ve mahalli idarelerinin bütün gelir ve giderleri ile mallarını kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.-832 sayılı Sayştay Kanunu'nun Anayasaya aykırı hale gelmesi ve l050

Sayıştay Kanunu Teklifi hazırlanırken temel alınan belge ve düzenlemeler şu
şekilde slralanabilir:

ı

Anayasa

o

Lima Bildirgesi
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INTOSAI Denetim Standartlan

kullanmasının gereği olarak kamu yönetiminin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları
hakkında Tiirkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi

INTOSAI Denetim Standartları Avrupa Uygulama Rehberleri

sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu
kaynaklarının korunması, kamu yönetimini geliştirmek ld'zere performansının
değerlendirilmesi, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve

AB'nin Aday Ülke Sayıştaylarına Tavsiyeleri
2003 yılı Türkiye Ulusal Programl

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Sayıştay Kanunu Teklifi, denetimin temel amaçları ve kapsamını; Sayıştay'ın
bağımsızlığı, görev ve yetkileri ile denetim alanını; teşkilat yaplslnu mensupları ile

yaygınlaştırılması amaclyla gerçekleştirilecektir. Denetime ilişkin genel esaslar şu
şekildedir: Denetim, kamu idarelerinin hesap, işlem ve faaliyetleri ile iç kontrol

bunların nitelikleri, göreve aİanma, görevden alınma ve teminatlarına ilişkin usu1 ve
esasları; yargı,karar organları ile diğer organların kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkilerini;

sistemlerinin incelenmesi; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
kullanılmasının değerlendirilmesidir ve genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun
olarak yürütülür; Sayıştay ve denetçiler denetim faaliyetini bağımsız ve tarafsız olarak

denetim ve denetim sürecini; Sayıştay raporlarını; yargı|amaya ilişkin usul ve esasları

yürütür ve Sayıştay'a denetim görevinin planlanması, programlanması ve yürütülmesinde

düzen1emektedir.

talimat verilemez; denetimler, sistem tabanlı teknikler, analitik inceleme teknikleri,
istatistiki ömekleme Ve bilişim sistemlerinin denetimi dahil güncel denetim
metodolojilerinin uygulanması ile gerçekleştirilir; denetim fonksiyonunun etkin bir
biçimde yerine getirilmesi için kurum mensuplarının teknik ve mesleki yeterlilikleri
geliştirilir; kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik, denetimin her aşaması denetim

Yeni düzenleme ile, kamu mali yönetimi anlayışındaki değişime paralel olarak,
kamuda hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın sağlanmasl' kamu idarelerinin etkili,
ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak faaliyet göstermesi ve kamu kaynaklarının

belirlenen amaç, hedef Ve mevzuata uygun olarak elde edilmesi, saklanması ve
kullanılmasının sağlaması amaçlanmaktadır.
Sayıştay'ın denetim alanı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda
belirtilen idareler; özel kanunlarla kurulmuş olan kamu idareleri; kamu iktisadi
teşebbüsleri; kamu idarelerine bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya ortak oldukları her

çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; kamu idareleri tarafından

yapılan tiim kaynak aktarımlarl ve kullanımları; kamu idare ve kurumlarının yurtiçi ve
yurtdışından sağladığı kaynakların ve fonların kullanımı; kamu hesapları, fonları,
kaynaklan ve faaliyetler; anlaşma veya sözleşme ile denetlenmesi öngörülen uluslararası
kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Teklife göre Sayıştay denetimi, genel kabul görmüş uluslararası

denetim

standartlarına uygun biçimde mali ve uygunluk denetimini içeren düzenlilik denetimi ile
performans denetimi eşit ağırlıklı olarak yürütülecektir. Mali denetim, kamu idarelerinin
hesap ve işlemleri ile mali faaliyeİ' mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme

sonuçları esas alınarak mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin
denetimi; uygunluk denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider, malları ile hesap ve

işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine

ilişkin denetimi; performans denetimi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kamu

idarelerinin

iyi

yönetim ilkeleri esas alınarak kaynaklarının ekonomik ve verimli

kullanımı ile faaliyetlerinin kurum hedeflerine ulaşmadaki etkinliğinin
değerlendirilmesini ifade etmektedir. Denetim; Parlamento'nun bütçe hakkını
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standartlarına, stratejik planlara, denetim programlarına ve meslek ahlak kurallarına
uygunluğu açısından sürekli olarak gözden geçirilir.

Sayıştay'a Anayasa

ile yüklenmiş olan

sorumluların hesap

ve işlemlerinin

yargılama yoluyla kesin hükme bağlama görevi devam etmekle beraber, 832 sayılı Kanun

hükiimlerine göre sayman olarak adlandırılan kamu görevlisinin peşinen her türlü
işlemden sorumlu tutularak Sayıştaydan beraatini alması ve bazı hallerde diğer kamu
görevlileri ile beraber sorumlu olması esasına dayalı yargılama sistemi 50l8 sayılı Kanun

ve Sayıştay Kanunu Teklifi ile kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinde
ilişkin hususların tespit edilmesine Ve bu zararül ilgililerine

kamu zararına
ödettirilmesine

dönüştiırülmüştiir. Başka bir deyişle objektif Şorumluluk anlayışı terk edilerek subjektif
sorumluluk anlayışına geçilmiştir.

Sayıştay Kanunu Teklifı'nin getirdiği en önemli yenilik, denetim sonuçlarının
sürekli ve düzenli bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne her yıl zorunlu olarak
raporlanmasıdr. Bu çerçevede, Sayıştay tarafindan T.B.M.M.'ye sunulacak raporlar
şunlardır: Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme

Raporu, Mali istatistikleri Değerlendirme Raporu, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Yıllık
Denetim Raporu ve Genel Rapor, Genel Uygunluk Bildirimi ve Diğer Raporlar. Söz
konusu raporlar, ayrıca, kamuoyuna duyurulacaktır.

Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Kamu idarelerinin düzenlilik ve
performans denetimleri sonucunda düzenlenen raporu ifade eder ve idareler itibariyle
t34

konsolide edilerek Genel Uygunluk Bildirimi

ile birlikte Türkiye Büyük Millet

Büyük Britanya'da örnekleme yoluyla denetim yapıldığına ilişkin kanıtlar olduğu

Meclisi'ne sunulur.

bilinmektedir.

Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, kamu idareleri taraflndan gönderilen idare
faaliyet raporları, içişleri Bakanlığı tarafindan hazır\anan mahalli idareler değerlendirme

ve aralıkslz denetim yerine test yöntemi uygulanmaya başlamıştır. 1950'li yıllar

raporu

ve Maliye

değerlendirilmesi

Bakanlığınca hazırlanan genel faaliyet raporunun Sayştayda

Ve

Sayıştayca yapılacak denetimlerin sonuçlarının

da

bu

değerlendirmelere yansıtı1ması ile ortaya çıkarılan bir rapordur.

Mali istatistikleri değerlendirme raporu, Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla
ait mali istatistiklerin knzır|anma, yaylmlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden
belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştayca değerlendirilmesi sonucu

l930'lu yıllarda muhasebe mesleği ve denetim alanında bazı değişimler yaşanmlş
denetimde asıl değişikliğin yaşandığı yıllar olmuştur. Denetim doğrudan işlemlerin ve

ile başlamak yerine iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin
gibi
değerlendirilmesi
ana bir unsurdan yola çıkmaktadır. Denetim hata bulmak amaclnl
öncelikli olmaktan çıkararak hataların ve risklerin önlenmesine yardımcı olmak, etkin bir
yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak ve vatandaşların daha iyi bir kamu
belgelerin denetimi

hizmeti alması için yönetime öneriler götiirmek gibi amaçları gerçekleştirmeye

hazırlanan rapordur.

çalışmaktadır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri yıllık denetim raporu ve genel rapor, bu teşebbüslerin
yıllık faaliyetleri ve işlemlerine ilişkin rapordur.

Mali denetimin gelişmesi yanında performans denetimi tekniklerinin gelişmesi ve
uygulamaya konulması özellikle l990'lı yıllarda pek çok ülkenin öncelikli konusu haline
gelmiştir.

Sayıştay Kanunu Teklifinin yasalaşması ile yeni getirilen görev ve yetkilerin
paralelinde, Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu,
Başkan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlıklarının oluşturulması suretiyle organizasyon

Çağdaş denetim yaklaşımlarını benimsemiş ülkelerde uzun yıllar önce kaydedilen
gelişmeler Türkiye'de yanslınasınl ancak son birkaç yılda bulmuşfur. Bu alanda özel

yapısında değişiklikler meydana gelecektir.

4. ETKiN BİR KAMU MALİ yöNrrİıvıİNİN or,uşruRULMASINDA
DIŞ DENETİıvıiN

noı,Ü

Denetim en geniş anlamlyla; ekonomik faaliyet ve olaylarla

ilgili

olarak

gerçekleşmiş sonuçları, önceden belirlenmiş amaç|ar, kriterler ve standartlara göre
tarafsız olarak analiz etmek Ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirınek,
gelecekteki hataların önlenmesine yardlmcı olmak, kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali
yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine, verimlilik,

tutumluluk ve etkinliğin iyileştirilmesine rehberlik etmek ve elde edilen Sonuç Ve
bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli, planlı ve programlı bir süreçtir'
Denetimin bu tanımı bugün tüm dünyada genel kabul gören bir tanım olarak
nitelendirilebilir.
Denetim çok uzun yıllar siiren bir süreç içerisinde bu tanımda belirtilen öğeleri
içeren bir kimliğe kavuşabilmiştir. Sanayi dewiminden önce denetim resmen kabul
edilmiş bir meslek olmamıştır. Bununla birlikte çok uzun yıllardan beri denetim faaliyeti

değişik biçimlerde de olsa yürütülmüştür. O zamanlardaki denetim anlayışl yapılan her
bir işlemin ve bunlara ilişkin belgelerin eksiksiz olarak tek tek denetlenmesi biçiminde
olmuştur. Sanayi devriminden l900'lere kadar olan dönemde denetimin yönteminde ve
amacında biıı değişiklik olmamıştır. Muhasebe tarihi ile ilgili literatürde l895 yılında
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sektör dış denetçilerine yönelik olarak mevzuat değişiklikleri olmuş ve özellikle sermaye

piyasası alanında faaliyet gösterecek dış denetçilere ilişkin denetim standaıtları
uygulamaya konulmuşfur. Kamuda denetim alanında yaşanan sorunlara ilişkin olarak
2000 yılında 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırhkları kapsamında Kamu Mali
Yönetiminin Yeniden Yapılandırllması ile ilgili olarak bir özel ihtisas komisyonu
oluşturulmuş Ve komisyonca hazır|anan raporada denetimin sorunlarına ve çözüm
önerilerine ilişkin değerlendirmelere kapsamlı olarak ilk defa yer verilmiştir. Bu raporada
öne çıkan hususlar şunlardır:

ı

Kamu mali yönetim sisteminin çağdaş yönetim anlayışının ilke ve gereklerini
karşılamaktan uzakta oluşunun denetimi olumsuz etkilemesi.

r

ı
ı

Denetim mesleğinin yeterince gelişmemiş olması.
Denetimde bağlmsızlık kavramının yaşama geçirilememesi.

Denetim dışı alanların ve faaliyetlerin bulunması ve denetimi engelleyen

uygulamaların varlığı.

ı

.
.

Denetimin stratejik amaç ve hedefler bağlamında yürütülmemesi.
Çağdaş denetim uygulamalarının yeterince yaşama geçirilememesi.
İç kontrol sistemlerinin etkin bir biçimde işlememesi ve iç kontrol ile denetim

arasındaki ilişkinin amaca uygun bir biçimde uyumlaştırılamaması.

.

Denetim metot ve tekniklerinin yerleşmemiş olması.

r36

.

Denetçinin mesleki gelişimine ve hizmet

içi

eğitimine gereken önemin

verilmemiş olmasr.

.
,
.

Denetimde bilişim teknolojisi olanaklarının gereği gibi kullanllmaması.

Denetim birimleri arasında iletişim, koordinasyon ve işbirliğinin bulunııaması.
Denetim faaliyetlerinin saydam ve denetime açık olmaması'

Tüm bu sorunlar yada denetimin gelişmesi önündeki engeller reform yapan

ilgi

ülkelerin pek çoğunda

alanlarından olmuş

ve buna ilişkin çözüm

önerileri

geliştirilmeye ça1ışılmıştır.

Sayştayların temel işlevinin kamusal hesap Verme sorumluluğunun
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi olduğu, tüm dünyada kabul gören bir yaklaşımdır' Bu
sorumluluğun etkin bir biçimde işleyebilmesi saydam bir kamu mali yönetim yaplslnln
varlığı ile gerçekleşebilir. Dolaysıyla, çağdaş kamu mali yönetimi anlaylşlnın temelini
oluşturan hesap verme sorumluluğu ve saydamlık birbiri içine geçmiş ve ayrl

düşünülmesi mümkün olmayan kavramlardır. Çünkü, etkili bir hesap verebilirlik için
politika ve işlemlerin saydamlığma; saydamlığın sağlanması açısından da doğru ve etkin
ihtiyaç vardır. INToSAI
şekilde çahşan bir hesap Verme Sorumluluğu mekanizmasına
(
public
accountability) kamu
Denetim Standartları kamusal hesap verme sorumluluğunu

kaynaklarlnın idaresine tevdi edildiği kişi veya kurumların bu kaynaklara ilişkin mali,
idari ve program sorumlulukları nedeniyle hesap verme durumunda bulunmaları ve bu
sorum1u1uğu yükleyenlere rapor verme zorunluluklarl şeklinde tanımlamaktadr' Nihai
o1arak hesap Verme sorumluluğu raporlama faaliyetidir. Hesap Verme Sorumluluğunun
siyasal, yönetsel ve vatandaşa karşı olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Siyasal hesap
verme sorumluluğu; bakanların faaliyetlerine ilişkin bütün bilgiyi parlamentoya sunma ve
açıklama yükümlülüğüdür. Yönetsel hesap verme sorumluluğu; kamu yönetiminde rol

alan kamu personelinin işlem ve eylemleri dolayısıyla üst amirlerine, bakana,
parlamentoya açıklama ve raporlama yühimlülügüdür. Vatandaşa karşı hesap verme
sorumluluğu; bakan ve üst düzey yöneticilerin kamu hizmetlerinin kullanıcrlarını
bilgilendirmesidir. Raporlar, bildirimler, açıklamalar ve istatistikler hesap verme
sorumluluğunun araçlarldır. 5018 sayılı Kanunda hesap verme sorumluluğu daha öncede
ifade edildiği üzere bir tanlma tabi tutulmuş ve bu tanımlamada INTOSAI Denetim
Standartlarında belirtilen açlklamalar

ile ülkemizin idari ve mali yapısı göz

önünde

bulundurulmuştur.

INT9SAI Denetim Standartları'nda, Sayıştayların temel işlevinin kamusal hesap
verme sorumluluğunun yerleştirilmesi ve geliştirilmesi o1duğu ifade edilmektedir.
ı1r4r,nin yayımladlğı Mali Saydamlıkla iıgiıi iyi Uygulamalar Tüzüğü'nde de
"yürütmeden bağımsız

bir ulusal denetim kurumu veya eşdeğer bir kuruluş, kamu
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hesaplarının mali doğruluğu hakkında yasama organlna ve kamuoyuna zamanlı olarak

raporlar sunmalıdır" prensibi yer almaktadır. Sayıştaylar, kendisine sorumluluk tevdi
edilen kişi veya kurumların sundukları raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğu ve

güvenilirliği hususunda parlamentoya raporlar sunmak suretiyle hesap Verııle
sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca raporlarını kamuoyuna
du1urarak saydamlık ve hesap Verme sofumluluğunun dolayısıyla demokrasinin
işlemesine katkıda bulunmaktadlr.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullarulabilmesi ve etkin

bir kamu mali yönetimi sisteminin oluşturulmasında 50l8 sayılı Kanun Sayştay'a dış
denetim kuruınu olarak özel bir misyon yüklemiştir. Sayıştay, yeni düzenlemeler
çerçevesinde Genel Uygunluk Bildiriıııi yanında Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu
ve Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
sunacaktır.

Bu itibarla, Sayıştay, parlamentoya raporlama faaliyetini yürüterek

hesap

verme sorumluluğunun yerine getirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Faaliyet raporları, ilgili idare hakkındaki genel bilgileri, kullanılan kaynaklar,
bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve
yükümlülükleri ile yardıın yapılan birlik, kuruıı ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin
bilgileri de kapsayan mali bilgileri; stratejik plan ve performans programl uyannca
yürütrilen faaliyetleri ve perforııans bilgilerini içerecek şekilde, birim faaliyet raporları
esas alınarak üst yönetici taraflndan hazırlanır. Biriıı faaliyet raporları ise harcama
yetkilileri taraflndan hazırlanır ve harcama yetkilileri raporun içeriği ile raporada yer alan

bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı soıumludur. Genel bütçeye dahil olan kamu
kurumlarl, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin
idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından ız|eyen mali yılın en geç Nisan ayı
sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer ömeği aynı süre içerisinde
Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığı'na gönderilir.

Mahalli idareler genel faaliyet raporu' içişleıi Bakanlığı tarafından izleyen mali
yılln en geç Haziran ayının onbeşine kadar kamuoyuna açıklanır.'Bu raporun bir öıneği
aynı süre içerisinde Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığı'na gönderilir. Genel faaliyet raporu,
ınerkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kuıumlarının bir mali
yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafindan hazırlanır ve
izleyen mali yılın Haziran ayl sonuna kadar kamuoyuna açıklanır' aynı süre içinde
Sayıştay'a gönderilir.

Mahalli idarelerin faaliyet raporları hariç olmak üzere idare faaliyet raporları,
mahalli idareler genel faaliyet raporu Ve genel faaliyet raporu' dış denetim sonuçlarını
dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle hazır|anan faaliyet genel değerlendirııe
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raporu, Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetiııleri sonucunda düzenlenen

denetim raporlarının birleştirilmesi sonucunda hazırlanan Dış Denetim Genel
Değerlendirme Raporu, Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Genel
Uygunluk Bildirimi ile birlikte l3 Eylül tarihine kadar sunulur. Tüıkiye Büyük Millet

Meclisi, idare faaliyet raporları, ıııahalli idareler genel faaliyet raporu Ve genel faaliyet
rapoıu ile Sayıştay Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ve Dış Denetim Genel

Değerlendiıme Raporu çerçevesinde' kamu kaynağının elde edilınesi ve kullanılmasına
ilişkin olarak kaııu idarelerinin yönetim ve hesap Verme sorumluluklarını görüşür. Bu
görüşmelere ilgili bakanla birlikte üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısınln
katılınası zorunludur.

Bu çerçevede işleyen bir sistemde, kamu kaynaklarını kullanan kişi ve merciler
hesap verme yükümlülükleri çerçevesinde yasama organlna raporlar sunmakta, Sayıştay

da bu raporlara ilişkin olarak parlamentoya güVence vererek ınali saydamhk ve hesap
Verme sorumluluğunun yerine getirilınesini sağlamakta ve nihai olarak da kamu

kaynaklarının

etkili, ekonoınik ve verimli bir şekilde kullanılmasına

katkıda

bulunmaktadlr. Bu açıklaınalar, dış denetiııin etkin bir kamu mali yönetim sisteminin
yerleşmesinde ve gelişmesinde oynadığı rolün önemini ve vazgeçIlmezliğini ortaya
koymaktadır. Ayrıca söz konusu raporların hem ilgili idaı'eler hem de Sayıştay taraflndan
kamuoyunun bilgisine sunulması ile hesap verme sorumluluğunun vatandaşa karşı olan
boyutu da yerine getirilmektedir. Böylelikle, saydaın bir kamu mali yönetiıni ve kontrol
sistemi oluşturulmaktadır.

Kamu mali yönetiminin merkezi yönetiıı kapsamındaki kaınu idareleri ile ilgili
olarak yukarıdaki şeklide işleyecek olan yönetim ve hesap Verme Sorumluluğu sisteıııi

Belediye meclisleri tarafindan yapılacak görüşmelerin esasını oluşturacaktır. Bu durum,
kamu mali yönetiminin yerel düzeyde etkinliğinin sağlanmaslnda dış denetiınin rolünün
ne kadar önemli olacağının altını çizmektedir. Benzer bir düzenleı'ııe [l Özel idaresi
Kanununda da yer almaktadır.

Hesap verme sorumluluğu ve saydamlığın etkin olarak çahşmaslnı etkileyen
önemli bir faktör de Sayıştay'ın denetim alanlnın genişliğidir. Lima Bildirgesi'nde
geleneksel mali yapı ve sektör ayrımı olııaksızın devletin faaliyet gösterdiği her alanln
Sayıştay denetimine tabi olması gerektiği kabul edilmiştir. Sayıştay'ın denetim alanının
genişlemesi ile hem hesap verme sorumluluğu etkin bir biçimde işleyecek hem de kaııu
yönetiminin tamamında saydamlık ve açıklık hüküm sürecektir. Anayasamlzda yapılan

değişiklik ve 5018 sayıh Kanun ile Sayıştay'ın denetim alanı merkezi yönetim bütçesi
kapsaııındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri kapsayacak
şekilde genişletilmiştir. Sayıştay Kanunu Teklifi'nin yürürlüğe girmesi ile kamu iktisadi
teşebbüsleri ile belediye şirketleri de dahil olmak üzere tüm kamu idareleri Sayıştay
denetiınine tabi olacaktır. Bu itibarla, tüm kamu kaynakları ve fonları üzerinde yasama
organlnın dolaylı denetimi ınümkün olacak ve böylece kamu mali yönetiminin

etkinliğinin sağlanmasında dış denetim önemli bir rol oynayacaktır.

Dış denetimin diğer önemli bir rolü de gerçekleştirdiği denetim türleri ile kaınu
kaynaklarlnın etkin kullanılmaslna katkı sağlamasıdır. INTOSAI, Sayıştay'ın tüm kamu
kurumlarında düzenlilik ve performans denetimini yürütmek veya yürütülen denetimi
yönlendirmekle yetkili kılınması ölçüsünde kamusal hesap verııe sorumluluğunun
gelişmiş olacağına lurgu yapmaktadr. Sayıştay, kamu idarelerinin gelir, gider, mal ile

mahalli idarelerde de benzer biçiınde uygulanacaktır.

diğer hesap ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun tespit edilmesi, kamu idarelerinin mali
rapor Ve tablolarını değerlendirerek bunların doğruluğu ve güvenilirliği hakkında görüş

5393 sayh Belediye Kanuırunun 56 ncı ınaddesinde faaliyet raporu düzenlenmiş,
26 ncl ııaddesinde bu raporun Belediye ııeclisinin bilgi edinme ve denetiın yollarından

bildirilmesi, kamu idarelerinin mali karar ve işlemleri ile program ve faaliyetlerinin
hukuka uygunluğunun incelenmesi, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin
değerlendirilmesini içeren düzenlilik denetimi ile kamu kaynaklarınln etkin ve hukuka

birisi oldugu beliıtilmiş ve belediye meclisine faaliyet raporunu değerlendirme yetkisi
verilmiştir. Sayıştay ise bu bağlamda be1ediye tarafından hazırlanarak gönderilen faaliyet
raporunu, kendi denetim sonuçlarını da dikkate alarak değerlendirecek ve bir rapor
hazırlayacak ve bu raporu Belediye meclisine gönderecektir. Belediye Kanununda

uygun kullanımına katkı sağlamakla beraber mali tablolara ilişkin güvence vermek
suretiyle kamu mali yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Diğer
önemli bir husus da, çağdaş denetimin önemli bir unsuru olan denetim kapsamındaki
kuruluşların iç kontrol sistemlerinin yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi ve
eksikliklerinin ortaya konularak tavsiyelerde bulunulması ile iç kontrol sisteminin iyi bir

yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili taraflndan
mahallin mülki idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı geıekçeli görüşüyle birlikte
Danıştaya gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca rıygun görüldüğü takdirde belediye
başkanı, başkanlıktan düşer." şeklinde yer alan hülciınden de anlaşılacağı üzere
Sayıştayın Belediye Meclisine göndereceği faaliyet raporlarına ilişkin değerlendirııreler,

şekilde işlemesine, dolayısıyla kamu gelir, gider, varlık ve yükiimlülüklerin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır. INT0SAI,

politikalarına göre denetlenmesi; beşeri, mali ve diğer kaynakların kullanımdaki
etkinliğin, bilgi sisteııleri, performans ölçüleri ve gözetim düzenlemeleri ile denetlenen
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"Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki
açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse,

idari faaliyetlerin tutumluluğunun sağlıklı idari prensip ve uygulamalar ile yönetim

F
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kurumlarca belirlenen eksiklikleri gidermek

için uygulanan yöntemlerin

izlenmesi;

denetlenen kuruluşların hedeflerine ulaşma yönündeki performanslarının yarattığl somut

etkinin amaçlanan etkiyle kıyaslanmak suretiyle denetlenmesi olarak belirlediği
performans denetimine hesap verme sorumluluğunun gelişmesi çerçevesinde özel bir
öneın vermektedir. Kamu kaynaklarınln etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamanın
belirgin araçlarından birisi performans denetimi ve bu denetim sonucunda ortaya çıkan

mercilerin bu yetki ve soıumluluklarından öti-irü hem parlamentoya hem de kaınuoyuna
hesap verme sorumluluğunu yerine getirıneleri açısından güvence teşkil etmektedir.

Sayıştaylar, günüııüzde kamu kaynaklarlnln hukuka uygun ve yerinde kullanlhp
kullaııılmadığını tespit etmek yanında, performans denetimleri ile kamu fonlarının etkin
bir şekilde yönetilmesi ve kullanılnıasının temini için çaba göstermektedirler. Denetim

sonuçlarını parlamentoya raporlayarak

Ve

kamuoyuna duyurarak hesap Verme

bilgilerin parlamentoya raporlanmasıdır. Performansın değerlendirilınesi hususunda,
performans ölçüın metodolojileri ile stratejik planlar ve performans bütçeleri arasında
yakın bir ilişki vardır. Kamu kurumları strateji planları çerçevesinde vizyon, misyon,
amaç Ve hedeflerini belirlemekte; belirledikleri amaç Ve hedeflere ulaşmak için yıllık

soıumluluğunun gelişmesine ve mali saydamlığln oluşmasına katkı sağlamakta, böylece,
demokrasinin gerekleıinin yerine getirilmesinde olmazsa olmaz bir aktör olarak sahnede
yerini almaktadırlar. Ayrıca iyi uygulama örnekleri ortaya koyarak kaııu mali sistemine

perforınans planları oluşturmakta ve bu amaç ve hedeflere ulaşııa derecelerini saptamak
için performans ölçüm sistemi oluşturmaktadırlar. Bu mekanizma çerçevesinde bakanlar

sağlamaktadırlar.

ve üst yöneticilerin hesap verme sorumlulukları yüı'ütülen faaliyet, program ya

da

projelerle ilgili amaç ve hedeflerin gerçekleşme derecesine göre değerlendirilınektedir.
Ülkeınizde yaşanan kamu mali yönetimi alanındaki gelişmeler sonucunda; 50l8 sayılı
Kanun ile Sayıştayın uluslararası denetiın standartlarına uygun biçimde hem düzenlilik
heın de performans denetimi yapmasl zorunlu hale gelıniştir. Ayrıca, stratejik planlama,
perfornıans esash bütçeleme Ve orta vadeli harcaına planı uygulamalarına geçilmiş ve

rehberlik etmekte ve çağdaş kamu mali sisteminin gelişimine sürekli olarak katkı

Kamu mali yönetiminin etkinliğinin sağlanmasının önemli araçlarından birisinin
dış denetiın olduğunu, etkin bir biçiıııde yürütülecek bir dış denetimin daha saydam ve
daha hesap verebilir bir kamu mali yönetimini beraberinde getireceğini, daha saydam ve

daha hesap verebilir bir sistemin ise hem toplumumuza hem de toplumu oluşfuran
vatandaşlarımızln her birine ve özellikle geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza
daha mutlu ve daha ııüreffeh bir yaşam sunacağını son söz olarak söylemek istiyoruz.

KAYNAKÇA

performans denetimi için gerekli olan alt yapı oluşturulmuştur.

Sayıştaylar sadece yaptıklarl denetimler ile değil, ortaya koyduklarl iyi uygulaına
örnekleri, eğitim programları yoluyla da kamu mali yönetiminin etkin bir şekilde

yönetilııesine
kaynaklarının

ve vatandaşların ödedikleri vergileıin karşılığını alııalarına, kaııu
en veriııli, en etkin ve kaınu yararlna kullanllmasına yardımcı

olmaktadırlar.

5.

SONUÇ

Demokratik rejimlerde parlamentoların kamuya ait gelir, gider ve malların iyi
yönetildiğine, vatandaşların ödedikleri vergiler ile yapllan kamu harcamalarının
karşılığınln alındığına ilişkin güvence vermesi mutlak bir koşuldur. Parlamentolar bu
sorumluluklarını doğudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde yerine getirirler. Doğrudan
denetim bütçeler aracılığıyla dolaylı denetim ise parlamentolar adına denetim görevini
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oturum Başkanı Prof. Dr. Kamil MUTLUER: Sayın Barun'a ben de
teşekkür ediyorum. 14.15'te başladık Ve Süremiz yarım saatti, ancak kırk
dakikada bitirdik. Tabii, biz stratejik plandan bahsediyoruz, önce plana kendimiz
uymamlz lazım. Artık değerleme size ait on dakikalık bir rötarımız var şu anda
Sayın Barun, önce geçmişten sözetti, biliyorsunuz 1050 sayılı kanun 1927 tarihli
yetmiş beş yıl hüküm sürdü. Bir yerde Türkiye'nin ikinci anayasasl ikinci mali
anayaSa yetmiş beş yıl hüküm sürdü. Esasında, doksan beş yıl bu. Çünkü 1909
tarihli Muhasebe-i Umumiye Kanununa dayanlyor. Tabii ki' günahlyla sevabıyla
2003 yılında süresini bitirdi, devresini kapadı.

Sayın Barun, 19B0'lerden 1990'lardan sonra yenilenme hareketlerine
değindi. Yani, 5018 Saylll kanun 1050'nin yerine neden getirildi' bunun
nedenlerini belirtti ve daha sonra da 1050 saytlt kanunla 5018 saytlt kanun
araslndaki farkları ele aldı. ikisinin arasInda gerçekten önemli farklar Var. BUnun
tartışmasını daha sonraya bırakıyorum. Şimdi, sözü ikinci tebliğ sahiplerine,
Sayın Arife Hanıma, Levent Beye bırakıyorum.

Arife Coşkun, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler

fakültesinden mezun oldu. Ve aynı üniversitede işletme yüksek lisans programını
tamamladı. Yirmi beş yıldır Sayıştay'da çalışıyor. ingiltere Ulusal Denetim ofisi
National Audit, bu yönetim reformları konusunda çeviri, makale ve yayınları
bulunmaktadır.

Levent Karabeyli ise, 197B yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinden mezun oldu. 80 yılında Sayıştay Denetçiliği görevine başladı. 1996
yılından bu yana Sayıştay Başkanlığında peıformans denetçisi olarak çalışıyor.
inşaat işleri denetimi ve performans denetimi konularında yayınları bulunuyor.

Şimdi yarım saat süreleri var tabii bu toplantı özel bir toplantı bütün

gününü böyle bir toplantıya verdiği için beş- on dakikaya tolerans göstereceğiz
kabul buyurursanlz. Yani kırk dakika dolayında ama otuz dakika dolayında
bitirirlerse memnun olacağım. Buyrun efendim.

Levent KARABEYLi: Teşekkür ederim sayın başkanım. Sayın başkanım,
sayın katılımcılar ben Levent Karabeyli ve meslektaşım Arife Coşkun hepinizi
saygıyla selamlayarak SUnumumuza başlıyoruz. Konumuz SUr1Umumuzun konusu
etkin devlette peı.formans denetimi ve Türkiye deneyimi. Sunumumuzda sizlere
etkin devlet arayışları içerisinde performans denetiminin rolü ve fonksiyonuyla
birlikte per'formans denetimi gereksiniminin doğuşu, performans denetimine ilişkin
temel kavramlara, yaklaşımlara ve metodolojisine iIişkin kısa bir deyinimden
sonra ülkemiz Sayıştay performans denetimi deneyimine değineceğiz. Ve son
t43

t44
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olarak da kamu yönetimi reform yasalarında performans denetimi algısına ilişkin

xxII. TÜRKiYE MALiYE sEMPozYUMU

bir eleştirel yaklaş ımla sunumumuzu tamamlayacağ ız.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Arife CoŞKUN: Bu gün burda etkin devlet arayışlarını konuşmamızın
nedeni as|ında 1980 sonrasl dünyada, globalleşme- küreselleşme gibi

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

09-l3 Mayıs 2007' ss. |46-|&'

kavramlarda ifadesini bulan uluslar arası rekabetin artan etkisiyle gündeme gelen
değişim Sonucu bugün burdayız ve bunları konuşuyoruz.

ETKiN DEVLETTE PERFoRMANS DENETiMİ
VE TÜRKİYE DENEYİMİ
Arife COŞKUN

l.

Levent

KARABEYLİ '

cİniş

2000'li yıllarda ülkemizde kamu yönetimi alanında yasalara da yansıyan büyük

bir değişim süreci başlamıştır. Gerçekleştirilmeye çalışılan değişim, gelişmiş ülkelerde
l980'li yllarda başlayan etkin ama, kiiçük devlet arayışlarının bir yansımasıdır.

"Etkin Devlet'' arayış sürecinde,. devlet kiiçüllirken kamu sektörünün önemi
büyük ölçüde artmış ve devletin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Kamu
yönetiminde verimlilik, futumluluk, etkinlik ve şeffaflığı sağlama, hesap verme
sorumluluğunu geliştirme gibi prensiplerihayata geçirmeye doğru yönelişler; kiiçük ama
etkin, düzenleyen ve kontrol eden bir devlet anlayışını temel almıştır.

Yeni devlet anlayışı, merkezi yönetimden yerinden

yönetime/yerelleşmeye,

sorumluluğun yanı slra hesap verme sorumluluğuna geçişi gündeme getirmiş; şeffaf biı
kamu yönetimi yapısı oluşturulmasına Wrgu yapılmıştır. Kamu yönetimi reformlarında,

stratejik planlama yapılması, somut hedeflerin

ve

performans göstergelerinin

belirlenmesi, hedeflere ne denli ulaşıldlğmın ölçülmesi öngörülmüştiir.

Görüleceği üzere, kamu yönetimi reformlarının odaklandığı önemli konulardan

biri de, kamu kurumlarının performansınln artırmaktır. Performans denetimi, kamu
yönetimi reformlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde; siyasi iradenin belirlediği
doğrultuda kamu idarelerinin geliştirilmesinde; hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığın
sağlanmasında da önemli bir araç olarak, reform sürecinin önemli bir parçası olmuşfur.

2.PERF'ORMANS DENETiMi-TARİHSEL SÜREÇ- rÜnxiyr
SAYIŞTAYI UYGULAMASI

Denetim, devletin en eski

ve önemli

fonksiyonlarından biridir. Dünya'da
Sayıştay'lann nüvesi olarak kabul edilen ilk oluşum, 1314 yılında "Auditor Exchequer"

l
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ünvanıyla bir denetçinin iııgiltere'de görevlendirilmesiyle ortaya çıkmış; bunu l3l8'de
Fransa, l386'da Almanya izleıniştir. l Öyle ki; devlet denetiııi, deınokratik devletin

ınodern forıılarından çok uzun ylllar önce toplumsal hayatta yerini alıııştır. Ancak,
dünya genelinde Sayıştayların kurumsal yapılanıııaları, 1800'lü yılların ikilrci yaııslna
rastlamaktadır. Bu yıllar dünyada parlaınenter rejiıııleıin de oluşma tarihleridir ve

şüphesiz bu tarihsel birliktelik tesadüf değildir. Vergi alma hakkının krallardan
parlaııentolara geçişi, vergi toplama yetkisine ve daha sonraları da toplanan vergilerin
nerelere, nasıl harcanacağına' kralların uyup uyııadığınıır parlamentolarca denetlenınesi
ihtiyacı, bu denetiııleri parlaııentolar adııra yapacak, bağımsız, uzııan kuruluşlara, yani
Sayıştaylara gereksinimi doğı"ırınuştuı.

Demokasi

Ve

yönetim anlayışındaki değişiınlerle etkileşimli olarak,

kuruluşlarlndan bugüne değin Sayıştay'ların denetimlerinde gerekli uyarlaınalar yapılmış;
parlamentoların gereksinimlerini karşllayacak şekilde iş1ev1eri geliştiri1miştir.

başlanmıştır.

Bu çalışmalar,

herhangi

bir metodolojiye sahip olmaksızın,

geleneksel

denetimin doğal bir yan ürünü olarak yapılmıştır.

Zaman|a hesap verıne sorumluluğu anlayışındaki gelişmeler; kaynakların
rasyonel dağıtımını ve bütçenin aııaç-kaynak bağıntısl içinde oluşumunu sağlamaya
yönelen sistemlerin geliştirilmesi; hataları ortaya çıkarıp, telafisini sağlamaya yönelik
geleneksel denetim anlaylşının yetersizliğini ortaya koyarak, performans denetiminin
gelişiminde etken olmuştur. Denetim yazınında aynı anlama gelmek üzere, performans
denetimi/ yönetimin denetimi/ faaliyetlerin denetimi/ paranln karşılığının denetimi/

verimlilik denetimi/ etkinlik denetimi olarak adlandırılan denetiıı türü, 1970'li yılların

ikinci yarısından itibaren bütün ülkelerde yasallaşmaya başlamıştır. Yasal çerçevenin
oluşmasıyla birlikte, denetim metodolojisinin geliştirilmeye başlanınası, Sayıştaylar
arasında bilgi ve deneyim paylaşımınl da artlrmrştır.l

1980'li yıllarda başlayan ki'iresel dönüşüm sürecinde OECD, DB, IMF

vb.

Başlangıçta, Sayıştaylar, kaınu gelirlerinin toplanınas1 Ve kamu fonlarının

uluslararası kuruluşlar, nasıl kamu yönetimi reformlarınln yaygınlaşmasında rol oynadı

haıcanmasının kanunlara ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemiştir. Ancak zamanla

ise; INTOSAI, ASOSAI, ECOSAI gibi Sayıştayların uluslararası örgütleri de, gerek mali

bu denetimin kapsamı genişleııiş, metot Ve teknikleri yenilenmiştir. Aynı denetim türünü
işaret etınekle birlikte, denetim yazınında birbirleri yerine de kullanılan ve ülkelerin
denetim pratiklerinde ağırhk verdikleri yönü gösterınesi bakımından ifade edilişi

gerekse performans denetimi alanında denetim standartlarının oluşturulınası, denetim

metodolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılınasında önemli ro1 oynamıştır. Özellikle,
INTOSAI Lima, ASOSAI Bali deklarasyonları2 Saylştayların kamu yönetimi içindeki
rolünü ve yetkilerini, bağımsızhğını, parlamento ile ilişkilerini, uygulayacakları denetim

farkhlaşan; mali denetim' hukukilik denetimi, uygunluk denetimi, tasdik dene1iıni,
geleneksel denetim, klasik denetim, INTOSAI Denetim Standartlarındaki adlandırmaslyla

tiirlerini vb. hususları düzenleyerek yüksek denetiın alanında ülke uygulamalarını

düzenlilik denetimi, günümüzde bütün Say$taylaıda sürdürülmektedir.

birbirine yaklaştırııııştır.

2.1.

PERFORMANS DENETiMiNiN

ıoĞuşu

Sayıştayların uluslararası örgütlerinin

Performans denetiııi ise, Saylştay'larln uzun tarihsel süreci içinde, son ylllarda
ortaya çıkan bir faaliyetidir. l300'lü yıllar, Sayştaylaıın oluşuııunun başlangıcı olarak
gösterildiği gibi, denetim literatüründe, Performans denetiminin geçmişi, l960'lı yıllara

dayandırılmaktadlr.2 ikinci Dünya Savaşı sonrası, devletin bozulan gelir dağılımının

düzeltilııesi, fıyat istikrarının sağlanmasl gibi görevleri üstlenmesi;

devletten

beklentilerin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde artmasl; savaşm yarattığı tahribatln
giderilmesi için yapılııası gereken işler, kamu harcamalarını büyük ölçüde artırınış,

dikkatleri kısıtlı kaynaklarla daha çok hizııet üretiııine ve kaııu faaliyetlerinde
verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin sağlanmasına yöneltııiştir. Bu yıllarda, özellikle
gelişmiş ülkelerin Sayıştaylarında, üretken olmayan kamu harcaııaları rapoılanınaya

bu çabalarl,

performans denetiminin

Sayıştayların gündeminde öncelik kazanmasını sağlarken; kamu yönetimi reformları, bu
denetime karşı kamuoyu ilgisinin artınasına yol açmıştır. Zaten, performans denetiminin
bir amacı da; idari ve mali reformları teşvik etmektir.3

2.2. TÜRKiYE SAYIŞTAYI UYGULAMASI
832 sayılı Sayştay Kanununa 1996 yılında 4194 sayh Kanunla eklenen

Ek l0

uncu madde ile Sayıştay'a, denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynaklarını veriırıli,

etkin ve tutumlu kullanıp kullanmadıklarını denetleıne ve denetim sonuçlarını Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne raporlama görev ve yetkisi verilmiştir. Sayıştay, perforınans

Alife COŞKUN, "Kamu

Harcamaları ve Denetiııi Sempozyunıu'', Sayıştay Cuııhuriyetin 75'inci

Ylldönümü dizisi, Ankara, Aı'alık l998, s.87.

l

Clıristoplıer POLLITT, Hilkka SUMMA, Perfonnaııce or Crıııpliancc? Perforınaırce Alıdit aırd Public
Maııagelnent iıı Five Coı.ıntries, Gı'oat Bı'itain, ox{brd University Press, l999, s. l

' PoLLtrr,

SUMMA, s.l

The lXth Congress of INToSA],"The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Pıecepts'', october
l977; ASoSAI, "The Bali Declaıation on the Role of Audit in Promoting Refonns for Efficient Public
Administration and Corporate Management", June 1988.

Nick SLoAN' "Perforııance Auditing and Peı'formance Improvemeırt in Governınent:The objectives and
Performance Measurement of Performance AudiC', OECD-PLIMA, June 1995, s.2-3.
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denetimi görev ve yetkisini almaslnı takiben, 1996 yılında, ingiltere Ulusal Denetim ofisi

(NAo) ile ikili işbirliği projesi geliştirıniştir. Bu ortak proje kapsaınında, eğitim
çahşmaları yapllmış, iki pilot proje uygulamaya konulmuştur. Pilot projeler, NAo
denetçilerinin teknik yardım, destek ve yol göstericiliğinde yürütülmüştür. Pilot

biıer unsuru oldukları "iyi yöııetim" olgusuyla ifade edilmesi, performans denetiminin
dinamizmine yanıt Veren daha uygun bir yaklaşım olacaktr.

3.1 PERFORMANS

kadar doğal afetler, çevre, kültür, sağhk, elektronik devlet gibi önemli alanları içeren, on
bir performans denetimi çahşması tamamlanmıştır.

Performans denetimi; kamu faaliyetleri, programları veya organizasyonlarının

ı
yönetim prensip, uygulamaları ve politikalarına

o idari faaliyetlerin, doğu idari prensipler ve iyi yönetim politikalarına uygun

o Verimlilik denetimi: Bilgi sistemleri, performans ölçüm ve izleme faaliyetleri
ile denetlenen kurumların düzeltici önlemler için izlediği prosedürler dahil olmak üzere

olarak yerine getirilip getirilmediğine,

.

insan kaynakları, mali ve diğer kaynakların kullanımlnln denetimini;

Etkinlik denetimi: Denetlenen kurumların hedeflerine ulaşmaları konusundaki
performanslarmın etkinliği ile hedeflenen ve gerçekleşen etkilerin karşılaştırılmasının

ı Kamu

2

ı Kamu

2

Performance Auditing, INTOSAI Auditing Standaıt Committee,

INTOSAI Auditing Standards, XV. Congress of INTOSAI, Cairo, Egypt, 1995, Standard.
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programlarındaki hedeflere, maliyet etkin

bir biçimde

erişilip

kurumlarının faaliyetlerinin etkin

bir biçimde

tasarlanıp

o Yeni ya da devam eden bir program ve projeye ilişkin belirlenen hedefler ve
sağlanan imkanların (yasal, mali vb.) uygun, tutarlı, yerinde ve konuyla ilgili
olup olmadığına,

ı

Faaliyetlerin uygulanmasına yönelik kuruınsal yapı, karar alma süreci ve
yönetim sisteminin etkinliğine,

değil; yukarıda belirtilen konuların ve gelecekte önem kazanacak yeni alanların, gerçekte

for

e zamanlnda sunulup sunulmadığına,

tasarlanmadığına, açlk ve tutarlı olup olmaüğına,

Dolayısıyla, performans denetimi kapsamlnın sadece verimlilik, tutumluluk ve etkinlikle

s.1 1.

y

erişilemediğine,

Zaman içinde verimlilik, tutumluluk ve etkinlik kavramlarının performans
denetiminin kapsamını belirlemekte, yetersiz kaldığı görülmüştür. 2000'1i yıllara doğru
kalite, çevre, adil hizınet sunumu, bilgi teknolojileri, etik gibi önemli hale gelen ya da
önemi fark edilen konular da performans denetiminin kapsamlnda değerlendirilmeye
başlanmıştır. Bu açılım, bir kapsam değişimi olarak değil; performans denetiminin,
toplum gereksinimlerine yanıt arayan dinamik yaplslnın bir sonucu olarak görülmelidir.

Stockholm, July 2004,

Kamu hizmetlerinin kalitesinin toplumun beklentilerini ya da tespit edilen
hedefl eri karşılayıp karşılamadığı na

.

Implementation Guidelines

Beşeri, mali Ve diğer kaynakların ekonomik Ve verimli kullanılıp
kullanllmadığına,

uygun olarak, kamu faaliyetlerinin denetimini;

]

Kurum faaliyetlerinin performansınln geliştirilmesini desteklemek,

kaynakların en ekonomik biçimde kullanılıp kullanılmadığına,

göre;

denetimini kapsamaktadır.

.

o Seçilen araçlar Veya sağlanan ekipmanların -yani girdilerin- kaınusal

tutumluluk ve etkinlik kavramlarlyla çizilmektedir. INTOSAI denetim standartlarına

iyi

Performans hesap verme sorumluluğunu geliştirmek,

aşağıdakiler gibi konulara odaklanırlar:

olarak tanımlanabilir.1 Performans denetiminin kapsamı, denetim yazlnında; verimlilik,

o Tutumluluk denetimi:

ı

ı idari ve mali reformları teşvik etmek,
ı Parlarnentoya ve kamuoyuna objektif performans bilgisi sağlamaktır.'
Bu amaçları gerçekleştirmek için Sayıştaylar performans denetimlerinde

PERI'ORMANS DENETiMi: AMAÇ-YÖNTEı{-yAKLAŞIMLAR

verimlilik, etkinlik ve tufumluluklarının, iyileştirme amacıyla bağlmsız bir incelemesi

AiVTACT

Performans denetiminin aııacı;

projelerden elde edilen deneyimlerin ışığında, performans denetimi metodolojisinin
yerleşmesini sağlamak ve performans denetimini yaygınlaştırmak amacıyla, Sayıştay'da
1999 yılında Performans Denetimi Grubu oluşturulmuş, bu grup bünyesinde bugüne

3.

DENETiMiNiN

l

Çev. Arife Coşkun, Performans Denetimi Özet El Kitabı, T.C Sayıştay Başkanlığl, l35 Kuruluş
Yıldönümü Yayınları, Çeviri Dizisi l l, Ankara, Aralık l997, s.6.

1.0.40.
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Program ya da projelerin ilgili diğer programlara katkısı olup olmadığına, bu
prograınları tekarlayıp tekrarlaınadığına, onlarla örtüşüp örtüşmediğine ya da
etkis

ı

ini azaltıp aza|tmadığına,

Faaliyet ve programların etkinliğini ölçen, iz|eyen ve raporlayan sistemlerin

Performansı düşüren

ya da

amaçların yerine getirilııesini engelleyen

YAKLAŞIMLARI

Hescıp Verıııe Soruııılı'ılıığuna yeycı Problenılerin Nedenleriııe odalılanıııa:
Denetiıı genelde hesap verıne soruınluluğuyla birlikte anılır, ancak performans

faktörlerin be1irlenmesine.

3.2 PERFORMANS DENETİMİ

Denetim yaklaşlmı, önceden belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak için
denetimin nası1 yürütüleceğini gösterir. Denetimde hangi yaklaşıının uygulanacağı,
denetlenen kurumun niteliği ve hedefleri göz önünde tutularak belirlenir.

Performans denetiıninin belli

hedefleri ve beklentilerine yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte, perforıııans denetiıninde,

nihai kullanıcılara yönelik hizmet yönetiıni, bekleııe Zaman| ve diğer ilgili hususlara
odaklanan "ınüşteri yönelimli perspektifi", bir tür aşağdan-yukarı perspektif olarak
tanıınlalıak ınümkündür.

yeterliliğine,

ı

Yıılrurıclaıı-Aşağı ve Aşcığıdan-Yııkarı Perspektilleri.' Normalde performans
deııetimi, 1ukarldan-aşağı bakış açlsı olan kapsayıcı bir anlayışa dayanlr. Performans
deıretiıni esas olarak, yasamanln ve ııerkezi hükiiınetin gereksiniınleri, eğiliınleri,

bir metodoloji içinde uygulanmaya

başlandığı

yıllarda, sisteın ve sonuç yöneliııli denetim yaklaşımlarından söz edilebilir. Sistem
yönelimli denetim yaklaşımında, detaylandırıJmış denetim prosedürlerinin yapıs1,
kapsamı, Za1T|ant' planlaııası; denetlenen kamu kurumunun önemli sisteın ve
kontrollerinin değerlendirilmesi üzerine temellenir. incelemenin sonucunda, denetçi
önemli sistemlerin ve kontrollerin zayıflıklarlna Ve güçlü noktalarına işaret eder;
zayıfllkların nedenlerini ve etkilerini gösterir; sonuçlaı çıkarır ve tavsiyelerde bulunur.

denetiminde bu lrer zaınan böyle değildir. Hesap verıne sorumluluğunun denetimi, farkh

düzeylerdeki soruııluların ilgili amaçlara ulaşmada Ve tam anlaıııyla hesap verilebilir
olan koşulları karşılaııada ıre oranda başarılı olduğunun değerlendirilmesi biçimiırde tarif
edilebilir. Alternatif yaklaşım ise, probleınlerin arkasında yatan faktörlerianaliz etmek ve
bu probleınlere yöııelik olarak neler yapılabileceğini tartışmaya odaklanınaktadır. Her iki
yaklaşım da perforııans denetimine yönelik farkh düşünceleri temsil etınektedir. iıkinde,

uygunluk ve ırrali denetimde olduğu gibi, hesap Verlne soı'ulııluluğu deııetiınin meıkez
noktasında yer alırken; veriııılilik, etkinlik ve tı-ıtuınltlluğa Vurgu yapan diğerinde ise,
gözlemlenen probIeıılere yönelik teı-ırel nedenlere oclaklanılııraktadır.I

3.3 DENETiM YÖNTEMi

Sonuç yönelimli denetim yaklaşıını ise, program veya süreçlerin ortaya çıkardığı önemli
sonuçlar veya ürünlerin tanımlanması üzerinde yoğunlaşmayı gerektiren denetimi ifade

Perforııans denetiırıi tekrarlanııayan bir teınelde gerçekleştiıilen bağıınsız'bir
faaliyettir. Tabiatı itibariyle, mali denetiıne göre daha kapsamlı, yoruma Ve yargıya

eder. Sonuç yönelimli denetim yaklaşımının amacl' program ya da sürecin sonuçlarındaki

zayıflıkları tanlmlaııak ve bu zayıfllklara neden olabilecek prosedür ve faaliyetleri

açıktır. Mali denetiırı göreceli olarak, daha önceden belirlenıniş standartlarla uygulanııa
eğiliııindeyken; perforııaııs denetiıni konu, denetim hedefleri, metotları ve kanaatlerine

araştırmaktır. Bu iki yaklaşımZalnan zaman birlikte de uygulanııaktadır.l

bağlı olarak, daha esnek bir yapı gösterınektedir.

Performans denetiminin kapsamı gibi denetim yaklaşımları da zamanla değişmiş

ve zenginleşmiştir. Nitekim, 2004 tarihli INToSAI Performans Denetimi Uygulama
Rehberinde, denetim yaklaşımları aşağıda gösterildiği üzere yeniden kategorize
edilmiştir.

Sonuç-Yöneliınli ve Problenı-Yöneliınli Yaklaşımlar: Sonuç-yönelimli yaklaşım,
mevcut normlar ya da kiterlere uyulup uyulmadığınln İarafsız biçimde değerlendirilmesi

olarak nitelendiri1ir. Pı'oblem-yönelimli yaklaşlm ise, önceden belirlenmiş denetim
kriterlerine atıfta bulunmadan, problem doğulama ve problem analizi ile ilgilidir.
Problem-yöneliııli yaklaşımda; "Tespit edilıniş olan problemler gerçekten mevcut mu?

Perforınans denetiınleri tüıı kaınu kesimini kapsayan pek çok konuyu ele
almaktadır. Bu nedenle, heı koşulda aynı ölçüde başarılı bir şekilde işleyen detaylı
standartlar ve prosedürler geliştiımek ınümkün olaınaınaktadır. Perforınans denetiminde
başarılı soıruçlara yönelik herkesçe uygulanabilecek "yemek kitabi'tarzında bir el kitabı
geliştirınek olası değildir.

Gelişıniş performans denetiııi, esneklik, hayal gücü ve yüksek düzeyde analitik
beceriler geıektiıen karınaşık bir iııceleıne faaliyetidir. Tekdüze hale getirilmiş
prosedürler, ınetotlar ve staırdartlaı, gerçekte, perforııans deııetiminin işleviııi ve
gelişınesiıri güçleştirebilir. Brı nedenle, kalite güveııce sistemlerine yönelik standartlar da

Mevcutsa, nedenleri nelerdir?" gibi sorularln cevabına ulaşılmaya çalışı1ır.

l

Keııneth

M

DYE, Perforrnans Auditing in Asian Sı.ıpreııe Audit Institutions, The World Bank, June

1997, s.3.
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dahil olmak üzere, çok detayh standartlardan kaçınılır. Uygulamalar ve gelişmeler,
deneyimlerden kazanı|an bilgi üzerine inşa edilmelidir.
Uygulanan yaklaşım ve teknikler ne olursa olsun, performans denetimi şekil
gösterilen aşamalarda gerçekleştirilmektedir.

Şekil

1:

l'de

Konu seçimine ilişkin çalışma, potansiyel denetim alanlarının belirlenmesini,
bu alanlarda konu seçim kiterleri ışığında çalışmaları yapılmasını, denetim temel
soru/problemlerinin, denetim hedeflerinin ortaya konulmaslnl ve denetime ilişkin
kalite güvencesi, zaman çizelgesi ve kaynakların belirlenmesini gerektirir. Bu
ça|ışmalar sonucunda, muhtemel denetim konularının; değer katma, verimlilik, etkinlik

ve tutumluluğa yönelik risk|er, konunun önemi, parlamento vğ kamuoyu ilgisi,
denetimin başarısını etkileyebilecek faktörler ve denetim maliyetleri yönüyle

Performans Denetimi Çevrimi

değerlendirilmes i beklenir.
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Denetimin planlanmasında ikinci aşama ise, ön çalışma/ön inceleme/denetimin
tasarmı olarıık isimlendirilen aşamadr. Bu aşamada, belirlenen konunun "zasıl
denetleneceği''' soruSunun yanltı araştırllır. Ön çalışmadaki temel görev, hem mali hem

de performans denetiminin asli iki unsurundan birişi olan 'oolması gerekenlerin', yani

,denetim kiter.lerinin belirlenmesidir. İyi uygulama kiterleri, makul ve bilgili bir
k işinin "olmasll gerekenle" ilgili beklentisini ifade eden, denetlenenin de kabul
eclebileceği staındartlardır. Uygun denetim kiterlerinin; güvenilir, objektiflik, yatarlı,
ani'aşılabilir, kaırşılaştırılabilir, eksiksiz, kabul edilebilir özelliklerde olması gerekir.

Tam ÇalışmdDenetimin Yürütülmesi: Denetimin bu aşamasında, mevcut durum

tespiıt edilmeye çalışılır. Tam çalışmanln amacu mevcut durumu belirlemek içia
denet,lenen kuruln, program veya faaliyetle ilgili, yeierli ve makul denetim kanıtları
ve antıIiz etmektir.l Denetim esnasında, sorunları tanımlamak ve analiz etmek
gibi ftır1.lı amaç|;ara yönelik olarak hem nitel hern de nicel veri toplanabl|ir.2 "olması

toplan;rr.ıak

gereke,nı,deneıim ıkriterleri'' i|e "olan/mevcut durum'' karşılaştırılarak, denetimi raporuna

Denetimin Planlanması: Performans denetiminin planlaması iki aşamada
gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada konu seçimi yapılır, bu aşama denetimin
planlanmasının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Konu seçimi/stratejik planlama
olarak isimlendirilen aşama, "neyin denetleneceği''nin ortaya konulmasıdır.

temel ııelşkil edecek, denetim bulguları ve önerileri ortaya konulur.

Denetim, kriterlerinin belirlenmesi, kanıtların ana|iz edilmesi, bulguların
oluştuırtılması ve }'etersiz uygulama alanlarlnı geliştirecek tavsiyelerin üretilmesi süreci
aşağııla ki diyagramola özetlenmektedir.3

Denetim konularının seçimi, Sayıştay adına önem arz eden' stratejik tercihler
gerektirir. Potansiyel denetim alanlarının sayısı oldukça faz|ave Sayıştay'ın kapasitesi

sınırlıdır. Bu durum, tercihlerin özen gösterilerek yapılması zorunluluğunu ortaya
çıkarır.l INTOSAI Denetim Standartlarına göre, Sayıştaylar, gerçekleştirdiği
performans denetimlerinin kapsadığı alanı belirlemekte özgür olmalı; denetim
sorumluluklarının yerine getirilmesinde, tarafsız yaklaşımını sürdüımek için politik
etkilere karşı bağımsızhğını korumalıdır.2

INTıOSAI Auditing Standards, Standıırd.

3.5' 1.

Kitabı, Sayıştay Araşfirma/inceleme/çeviri
Çev.Tolga Demirbaş, isveç Sayştay P'erformans Denetimi El
dizis,i No.6, Nisan 2001,s.

t

INTOSAI Auditing Standards, Standard. 2,1.21,2.2.38.

'

INToSAI Auditing Standards, Standard. 2.2.8-19.
153

67

.

Çev. Sacit Yöriiker, Baran Özere!, ASoSAI
fuaşı}ırma/inceleme/çeviri dizisi No.24, Ekii'ıı 2002,s'35'
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Performans Denetimi Rehberi, Sayıştay

F

'

Denetim Kriteri (olması gereken)

J

Sayıştay'ın brifing vererek, ilgili parlamento komisyonunu raporlar hakkında
bilgilendirmesini,

' Maliye

Denetim kantı (olan)

Bakanlığı Ve denetlenen faaliyetlerle

ilgili

kurum üst düzey

yetkilisinden görüş alınmasını,

.

I
Denetim bulgusu ("olan'' ve "olması gereken'' in karşılaştırılması)

Raporada yer alan önerilerin hayata geçirilebilmesi için bir çeşit eylem planı
niteliğinde olması öngörülen komisyon raporunun hazırlanmasrnı,

. Komisyon

tarafından hazır|anan raponın parlamento genel kuruluna

sunulmasını ve hülaiınete direktif verilmesini,
kapsayan bir prosedür dahilinde parlamentolarda görüşülür.
Bulgunun nedenlerinin ve etkilerinin belirlenmesi

İzleme: Sayıştay'ın performans denetimi raporlarında yer alan bulgu ve öneriler

ile parlamentodaki ilgili komisyonların ve Genel Kurul'un tavsiyeleri doğrultusunda
atılan adımlar, gerekli önlemler alınlp, sorun çözülünceye veya izlemeye gerek
kalmayıncaya kadar, Sayıştay tarafindan izlenir ve uygun zamanlarda parlamentoya

I
Denetim vargılarının ve tavsiyelerinin oluşturulınası

raporlanır.

izlemenin temel amacl, denetlenen kurumun parlamento tavsiyeleri

J

doğrultusunda uygulamada bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve parlamentoya,
gerçekleşmeler hakkında bilgi sağlanmasldır. izleme süreci; denetim raporunda yer alan

Mümkiirıse, tavsiyelerin ve olası etkilerinin tümin edilmesi

tavsiyelerin etkili biçimde uygulanmasını kolaylaştırır, Sayıştay'a, yasama organlna Ve
hüklimete, performans denetiminin etkinliği hakkında geri bildirim ve denetimlerin
"pozitif sonuçlar iiretip üretmediği'' hususunda bilgi sağlar.'
4.

Raporlama: Performans denetim raporlan hedefler, kapsam, metodoloji ve
kaynaklar ile denetim bulgu, sonuç ve önerilerini içermeli ve güvenilir olmalıdır. İyi

iyi yapılandır/mış olmah; elaiksiz,
yanlışsız, tarafsız, ikna edici ve incelenen konunun izin verdği ölçüde açık ve özlü
olmalıdır.l Raporlarda bulgular, tarafsızve adil bir şekilde sunulmalıdır.2

performans denetimi raporlarl' okuyucu-odaklı ve

Raporun yayımlanması ve parlamenlo süreci: Denetlenen faaliyetlerin üst düzey

yetkilileriyle üzerinde mutabakat sağlanmış ve gerekli kalitç kontrol süreçlerinden geçmiş
raporlar; Sayıştay Başkanları tarafindan parlamentoya ve ilgili kurumlara gönderilir, bir
basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulur. Performars denetimi proŞedürlerinin tam
olarak uygulandığı ülkelerde, performans denetimi rapırlat

'
'

INTOSAI Auditing Standards, Standard. 4.0.8-4.0.24.
INTOSAI Auditing Standards, Standard .4.0.7.
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Performans denetimi ve performans ölçümü kavramları, yaygın biçimde ve hatalı'
olarak, birbirinin yerine geçen, aynl şeye işaret eden kavramlar olarak kullanılmaktadır.
oysa, sayıştaylarca gerçekleştirilen performans denetimi ve kamu kurumlarının
performans ölçümü, bazı ortak üst amaçlara sahip olmalarına karşın; uygulayıcıları,
süreçleri, yaklaşımları, yöntemleri, kiterleri, sonuçları farklı olan ve herhangi bir iç içe
geçmenin ya da birbirinin peşi sıra uygulamanın söz konusu olmadığı faaliyet tiirleridir.

4.ı.ÖLÇÜM VE DENETİM
Perform,ins ölçümü, bir kurumun önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere göre
ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri velveya sonuçları birlikte değerlendirmesine yönelik,

l

Çev. Sacit Yörüker, Kanada Sayştay Performans Denetimi El Kitabı, Sayştay Aıaştırma/inceleme/çeviri
dizisi, No.4, Aralık 1999,s.6l.
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analitik bir süreçtir. Bu süreçte, bir programın ölçülebilir performans standartlarıyla ifade
edilebilen hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına odaklanılır. Doğası gereği, yönetim açısından
erken bir uyarı sistemi ve kamuoyuna yönelik hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi
için bir araç vazifesi görür. Bir hühimet programınln ya da kuruluşunun belirlenmiş olan

hedeflere ulaşıp ulaşmadığının tespitine yönelik devam eden bu süreç, dış denetçilerin
değil; yönetimin ve iç kontrolün meselesidir.l
Performans denetimi ise, kamu kaynaklarının verimli, fufumlu ve etkin kullanılıp

kullanılmadığını ortaya koymak amacıyla, kamusal faaliyetlerin değerlendiıilmesidir.
Yaygın ve hatalı algılamaların aksine, performans denetimi performans ölçüm

sonuçlarının denetimi değildir. Kuşkusuz, hükiimet programlarındaki performans ö|çüm
sistemlerinin verimlilik, etkinlik ve fufumluluk ölçümü için yeterli olup olmadığına;
performans raporlarınrı kurum perfornüınsrnın sergilemesi için yeterli bilgi içirip

içermediğine ilişkin performans denetimi yapılabilir. Ancak, kamu kurumlarının
performans ölçüm sistemlerinin ve performans raporlarının değerlendirmesi, denetimin
konu seçimi çalışmaları kapsamında değerlendirilebilecek ve tıpkı diğer konular gibi,

performans denetimi yapılabilecek konulardan birisi olabilir. önemli nokta, bu tarz
denetimlerin her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen, tasdik tiiründe bir denetim

olmamasıdır. Örneğin, performans göstergelerinin doğru şeyleri ölçüp ölçmediğini ya da
mevcut performans ölçüm sistemlerinin güvenilir, ölçülmüş sonuçlar sağlayıp

4.2. PERFOR]VIANS YÖNETİıııİNİN İç ırNnriuıİ
Performans yönetiminin iç denetimi, kurumların faaliyet sonuçlarının belirlenmiş

amaç ve hedeflerle uyumlu olup olmadığını; faaliyetlerin planlandığı gibi yürüttilüp
yürütiılmediğini araştırmak amacıyla, faaliyet ve programlar üzerinde, iç denetçinin
yaptığı incelemedir.

Kurum yönetimleri, faaliyet ve programlar için amaçlar ve

hedefler

bu amaçların ve hedeflerin, kuruluş için uygun olup olmadığınr, bu

amaç ve

saptanmasından, kontrol prosedürlerinin hazırlanmasından ve uygulanmasından,
arzulanan faaliyet ve program Sonuçlarına ulaşılmasından sorumludur. iç denetim
elemanları

hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştınrlar.

l

Performans yönetimine ilişkin incelemelerde, iç ve dış denetimin kullandığı
yöntem ve yaklaşımlar, bazı yönleriyle benzerlikler göstermekİedir. Asıl farklılık, iç
denetimin denetlediği yapırun bir parçası olma özelliğinden gelmektedir. Yönetimin bir

parçasl olarak

iç

denetçiler, yönetim tarafından yeterli performans kiterleri

oluşturulmamrşsa' Saptanan amaçlara ve hedeflere ulaşılması için

kiter oluşturabilirler.

Yine, temel varsayımlarıntn uygun olup olmadığı, eksiksiz, doğu ve uygun bilgileri
kullanıp kullanmadıkları' uygun kontroller oluşturup oluşfurmadıkları noktalarından;
amaçları, hedefleri ve sistemleri oluşturan yöneticilere destek verebilirler.

sağlamadığını gösteren sorular geliştirilebilir.2 KıSaca, performans yönetimlerini,

dolayısıyla performans ölçüm sistemlerini konu alan denetim çalışmalarındaki yaklaşımın,
diğer konulara yönelik performans denetimi yaklaşımından farklıhk göstermediğini

5.

Performans yönetimlerinin inceleme konusu olarak seçildiği performans denetimi
çalışmalarında, genel olarak yanıtı aranılan temel sorular şunlardır:3

KAMU

REFORMLARINDA

YÖNETiMİ

PERJ'ORIVIANS

DENETİMİ

söyleyebiliriz.

Performans denetiminin Sayıştay'da, dolayısıyla ülkemizde geçmişi, daha
gerilere dayanmasına rağmen; performans denetimi, performans yönetimi gibi
kawamlara, 2003 yılı 58. Hüktimet Acil Eylem Planından sonra, özelde kamu

.

Performans her açıdan ölçülüyor mu?

.

Uygun somut hedefler konulmuş mu?

.

Performans bilgisi güvenilir ve tutarlı mı?

temel hedef yer almaktadır.2 Bu hedeflerden ilki, Sayıştay'ın güçlendirilmesi ve denetim

.

Performans bilgisi yararlı ve raporadaki sunumu başarılı mı?

.

Performans geliştiriliyor mu?

kapsamının ttim kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi; diğeri
ise, Acil Eylem Planındaki ifadesiyle, kamuda performans odaklı denetim sistemine

kurumlarrnrn, genelde ise, karrnıoyunun ilgisi artmıştlr.
58. Hükümet

geçilmesidir.

Acil Eylem Planında, Sayıştay

ve performans denetimine ilişkin

Bu faaliyet başlığına ilişkin açıklamada; Sayıştay'ın mevcut

iki

durumda,

sadece kanuna uygunluk denetimi yaptığı, bunun yetersiz kaldığı, perforrrıans denetimine

I
2
3

Implementation

Guidelines for Performance Auditing, s.21.

INTOSAI Auditing Srandards, Standard. 1,0.27 ve 1.0.45.
Çev. Cem Suat Aıal, Performans ölçümü, Sayştay Araştırma/inceleme/çeviri
2001,s.i.

ts7

dizisi No.19, Mays

l Çev.

Baran Özeren,

iç

denetim mesleği uygulama standaıtları

Aıaştırma/inceleme/çeviri dizisi No.3, Ekim 1999,s.26.

'

T.C.

58. Hükümet

Acil Eylem Planı (AEP),

3

ocak 2003, s.29,45.

ls8

ve yönlendiren ilkeler, Sayştay

r
geçilmesi ile birlikte' kamu kuruluşlarlnın veri tabanlarının performans göstergelerini
ölçecek şekilde geliştirileceği belirtilmiştir.

Acil

Faaliyet raporlarmın Maliye Bakanlığı' içişleri Bakanlığı ve Sayıştay' a
sunulmasına ilişkin bu düzenleme işlevsel değildir. Bu raporları hazırlamak ve sunmak,

Eylem Planında yer alan "peıformans deneİimiııe geçilmesi'' ibaresinin,
çıkarılan reform yasalarının önemli bir zaafına işaret ettiği gözden kaçırılmamalıdır.
Sayıştay'a l996 yılında, performans denetimi yetkisi verilmiştir. o tarihten günümüze,
Sayıştay sınırlı sayıda da olsa, performans denetimi raporları yayımlamıştır. Mevcut
durum karşısında, "geçilmesi" yerine, "yaygınlaştırılması' ibaresinin kullanllması
gerektiği ortadadır. Ancak, yapılan bir sözcük kullanım hatası değildir. Reform

bürokatların bakanlara karşı bir sorumluluğudur. Ne Maliye Bakanlığı'nın ne de
Sayıştay'ın, bu raporları birleştirip, değerlendirmesi ve TBMM' ne sunması gibi
görevleri olabilir. Hesap verme sorumluluğu zincirinde, faaliyet raporlarlnl TBMM'ne
sunma görevi; yürütme organlnln yasamaya karşı olan sorumluluğu çerçevesinde, ilgili
kurumların bağlı olduğu bakanlara aittir. Ayrıca rapor bilgileri, her bir kurumun

yasalarında, uluslar arası teori ve uygulamalardan farkh bir peıformans deneİimi beklenti
ve algısı görülmektedir. Ülkemizde reform yasaları olarak bilinen mevzuat gıubu içinde,

birlikte değerlendirmeye uygun olmayacaktır.

kamu mali yönetimine yön veren ve kamu denetiminin çerçevesini çizen en önemli yasa
olan, 5018 sayıh Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki (bundan sonra KMYK

olarak anılacaktır) performans denetimiyle

ilgili

düzenlemeler,

bu

tespitimizi

doğrulamaktadır.
5.1.

FAALİYET RAPORLARI
hesap

verme sorumluluğu ve denetim ilişkileri, söz konusu yasal düzenlemenin en problemli
alanlarından birini teşkil etmektedir.l Bu düzenleme ile hesap verme sorumluluğu

kavramının uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır. Ancak bu yapılırken' özellikle
Sayıştay'ın, hesap verme sorumluluğu sistemine katklsı biraz abartılarak, sistem gereksiz
yere karmaşıklaştırılırken; Sayıştay'ın performans denetimi de bir anlamda, sadece hesap
verme sorumluluğunun işleyişine indirgenmiştir.

Yasadaki faaliyet raporlarına ilişkin süreç, kamu kurumlarının üst yöneticilerinin

birim faaliyet raporlarını esas alarak, idare faaliyet raporlarını hazırlamalarıyla
başlamaktadır. ikinci aşamada, merkezi idarelerin faaliyet raporlarlnı Maliye
Bakanlığı'na; mahalli idarelerin ise, içişleri Bakanlığına ve aynl zamanda Sayıştay,a
göndermesi öngörülmektedir. Bu raporlarl esas alarak, Maliye Bakanlığı ve içişleri
Bakanlığl'nın hazırlayacağı genel faaliyet raporları Sayıştay'a gönderilecek; Sayıştay
ise, mahalli idarelerin ki hariç olmak üzere, idare faaliyet raporları ile genel faaliyet

görüşlerini de belirterek'

dlş

TBMM'

Kurumların faaliyet raporlarl hakkında tek tek veya konsolide bir şekilde
denetim görüşü Vermek; her yıl, her kurumda faaliyet raporlarlnın doğruluğunun test
edilmesini ve her yıl kamu kurumlarinın faaliyetlerinin tamamırun performans
denetiminin yapllmaŞını gerektirir. oysa, performans denetimi periyodik olarak yapılan
ve kontrol listesine dayalı bir denetim değildir. Ayrıca, böyle bir iş yükünün üstesinden
gelinmesi, fiilen mümkiin değildir. Bir an için

KMYK'nın faaliyet raporlarına ilişkin maddesiyle oluşturmaya çalıştığı

raporlarını, gerçekleştirdiği

kendine özel hedefleri ve performans bilgilerinden oluştufu için konsolide edilmeye ve

denetim sonuçlarını dikkate alarak oluşturduğu
ne sunacaktır. Bu düzenleme birçok yönüyle stratejik

planlama, performans planları, performans ölçüm sistemi ve bu süreçlerin
çlktısı olan

performans raporlaması gerekleriyle bağdaşmamaktadır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m<l.4l
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göz ardı etsek bile, bu

uygulama performans denetimlerini, tüm kurumlann performans raporlarmm tasdiki gibi

dar bir alana hapsederek, kısır bir tasdik denetimine dönüşmesi

Sonucunu

doğurabilecektir. Böyle bir denetim çalışması, performans denetiminde, rasyonel konu
seçimi yapılmaslna ve performans denetimi metodolojisinin uygulanmasma olanak
vermeyeceği için, Sayıştay'ın uluslar arası Standartlarda performans denetimi yapmamasl

anlamına da gelecektir.

I

Yukarıda 3.3 bölümünde açıklandığı üzere, Sayıştayların potansiyel denetim
alanları oldukça fazla, buıa karşılık kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle, Sayıştay'lar
verimlilik, etkinlik ve tufumluğun en fazla arttırılabileceği kamu faaliyetlerini
belirleyerelç bu alanlarda performans denetimi yaparlar. Performanş denetimi konularr,

bir kurumun bir ya da birkaç faaliyeti olabileceği gibi, birden fazla

kurumun

sorumluluğundaki faaliyetler, hatta ttim kamu sektörünü kawayan faaliyetlerle ilgili enine

kesit çalışmalardan oluşabilir.

Performans ölçümü ve performans denetimine ilişkin bilgi ve uluslar arası

uygulamalarla bağdaşmayan bir konu da; performans göstergelerinin bütçelerde yer
alması ve performans denetimlerinin performans göstergeleri çerçevesinde yapılmasına
ilişkin düzenlemedir.2 Bu düzenleme, performans denetimini, kurumların performans

raporlarını denetleme biçiminde a|gı|ayan; ancak performans denetiminin uluslar arası

' coşruu
'

fiili imkansızhğı

2

Arife, KARABEYLi Irvent, Kamu Yönetimi Reformlan: Yöntem, Nobel Yaynları, Mart

200'l, s.207-226.

KMYI( Kamu Mali Yönetimi

ve Kontrol Kanunu md.9.
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uygulama Ve standartlarıyla, amacl ve metodolojisiyle ilgisi olmayan, bir düşüncenin
ürünüdür. Performans göstergeleri, stratejik planlama sürecine ilişkin bir kavramdır ve

kurum hedeflerinin ne denli karşılandığını anlamak için ölçülecek olan girdi velveya
çıktıların saylslnl veya bir oranl gösteren, ulaşılacak nirengi noktalarldır. Denetlenen
kurumun belirlediği performans göstergeleri, performans denetiminde yararlanılan

kiter

kaynaklarından sadece biri olup, denetimlerin kurum performans göstergelerine göre
yürütülmesi söz konusu değildir.
5.2.

KAMU MALİ yÖNnriııi VE KONTROL KANUNUNDA SAYIŞTAY
PERFORMANS DENETiMİ

KMYK'da yapılan diğer bir düzenlemede; Sayıştay'ın düzenlilik ve performans
denetimleri raporlarlnı, idareler itibarıyla konsolide ederek, dış denetim genel

değerlendirme raporu hazırlaması ve TBMM' ne sunmaslnı öngörmektedir.l Bu
düzenleme, KMYK' da slkça, dikkate alınacağı ve uyulacağı beliıtilen "genel kabul
görmüş uluslar arasl denetim standartlarl'' ile tamamen çelişen hususlar içermesinin yanı

Özet olarak, Sayıştay'ın kamu kurumlarlnın performansını geliştirmeye katkı
olarak gerçekleştirmesi gereken temel fonksiyonu, bağımsız performans denetimleri
yoluyla, parlamentolara ve kamuoyuna objektif denetim bilgisi sağlamaktır. Şüphesiz,
kamu kurumlarınln performans ölçüm sistem ve raporları da, bölüm 4.l'de açıklandığı
üzere, diğer kamu faaliyetleri gibi, potansiyel performans denetimi konularından biridir.

6. soNUÇ
Son yıllarda ülkemizde stratejik planlama, hesap Verme

sorumluluğu,

performans yönetimi ve denetimi gibi kamuoyunun önemli bir kısmı için yeni kavramlar

Bu kawamların doğru bir şekilde

tanımlanması ve kavranması;
süreçlerin standaı1lara uygun bir şekilde oluşturulması, kamu yönetiminin iyi yönetim
ilkelerine göre tasarlanmaslnda büyük önem taşımaktadır. oysa, ülkemizde halihazırda
tam bir kaıram kargaşası vardır. Performans ölçümü ve raporlaınası, hesap verme
gündeme geldi.

sorumluluğu, performans denetimi gibi önemli kavram ve uygulamaların fonksiyonları

sıra, uygulanabilirliği de bulunmamaktadır. Öncelikle performans ve düzenlilik denetimi

yeterince kavranılmamıştır. Bu kavram ve uygulamalara sahip olduklarının
ötesinde/dışında misyonlar yiiklenilmesi, araç-amaç ilişkisinin doğu biçimde

raporlarının idareler itibariyle ve yıllık konsolidesi mümktin ve anlamlı değildir. Mümkiin

kurulamaması kendi kiiltürümüze ve toplumsal ihtiyaçlarımıza uygun bir ulusal strateji

değildir: Çünkii, düzenlilik denetimi, bütçe süreci ile yakından ilgili olduğundan yıllık
takvime bağlı olduğu halde; performans denetimi, kurumların bazı faa|iyet|erini, hatta
çoğunlukla birden çok kurumu ilgilendiren kamusal faaliyetleri konu alır ve konunun

geliştirmemizin önündeki en büyük engeldir. Bu olgular, reform girişimlerinin başarısı

gerektirdiği zaman dilimine kadar uzanır. Anlamlı değildir: Çünkii ayrı ayrı faaliyetlerin,
ayrl ayr1 kriterlerle denetlenmesi sonucu' ayrı zaman|arda sonuçlanan denetim

Benzer şekilde, performans denetiminin kamu kurumlarının performans ölçüm

raporlarının bir araya getirilmesi, fiziki bir birleşemeden öteye bir anlam taşlmayacaktır.

KMYK' da

genel uygunluk bildiriminin dış denetim genel değerlendirme

raporları, idare faaliyet raporları Ve genel faaliyet raporları dikkate alınarak
hazı/lanacağırıa ilişkin hükmünde, yine faaliyet raporlarıyla ilgili yanlış anlamaların
sonucudur. Uygunluk bildirimi ile faaliyet raporlan arasrnda bu tarzda bir ilinti
kuıulmasl doğru değildir. Çünki.i, uygunluk bildirimleri mali işlemler ve faaliyetler
sonucu oıtaya çıkan bir dokümandır ve bu bildirimin hazırlanmasında kurumların
performanslarına yönelik bilgilerden yararlanma söz konusu değildir. Faaliyet raporları
ise, performans ölçümleri sonucu' düzenlenmesi gereken ve ulaşılan sonuçları gösteren
performans raporları olmahdır. Dokiimanlarln nitelikleri, fonksiyonları özümsenip

anlaşılmadan yasa hükiimleriyle kurulan

bu tiirden zorlama ilişkiler, doğaldır ki

uygulama alanl olmayan hükiimler yaratmakİan öte bir sonuç getirmeyecektir.

için hayati önemde olan "yenilikleri benimseme ve sahiplenmenin" gerçekleşmemesine
de neden olmaktadır.

ve raporlarının denetimi olarak algılanması, performans denetiminden beklenen faydanın
sağlanamamastna Ve işlevsiz kalmasına yol açacaktır. Performans denetiminin konusu,

kamu kurumlarmln performans ölçüm sistemleri de dahil olmak üzere tüm kamu
faaliyetleridir' oysa; bu denetim, yaygın olarak, faaliyet raporlarının doğruluğunun
tasdiki veya değerlendirilmesi şeklinde algılanmaktadır. "Performans" sözcüğünün
yönetim ve denetim alanlndaki ortak kullanımınln yarattlğl ifade yakınlığı ve geleneksel
denetim kiiltiirünün de etkisiyle; performans denetimini daha somut ve ölçücü bir temele

oturtma kaygısı, bu denetimi kavrama, özümseme çabası yerine, kişisel algılarla
biçimlendirme kolaycılığına yol açmaktadlr.

Performans denetiminde, ülkemizdeki 10 yıllık birikime karşın, denetim
raporlarınln TBMM görüşülme prosedürlerinin henüz oluşturulmamış olmasl, denetim
amaçları yönüyle önemli bir olumsuzluktur' Performans denetimi raporlarınrn uzun

dönemli eSaS etkileri, ancak

ilgili

parlamento komisyonlarında incelenmesiyle

oluşmaktadır. Bugüne kadar Sayıştay'ın performans denetimi raporları, TBMM'de
görüşülmemiştir. Ancak, performans denetiminden beklenen yarar|n elde edilmesi, bu

l

raporlara özgü bir prosedür içinde
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu md.68.
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lr

Performans denetimi alanında yanhş yargılardan

birisi de; performans
yönetiminin gerekleri yerine getirilmeden, performans denetimi yapılamayacağına
ilişkin
yaygm kanıdır. Performans denetimlerinin doğuşu, dünyada tarihsel olarak performans

yönetimlerinin oluşturulmayd başlandığı, 1980'lerden öncesine dayanmaktadır.
Gelişmiş
ülkelerde Sayıştaylar performans denetimleri yoluyla, denetlenen kurumların performans

ölçüm rejimi oluşturmalarını desteklemiş ve teşvik etmiştir. ülkemizde de bu anlamda
benzer bir seyir izlenmiş, performans denetimi uygulaması performans yönetimlerini
oluşturma çabalarından önceki tarihte' 1996 da başlamıştır. Sadece tarihsel süreç
bile,

performans yönetiminin gerekleri yerine getirilmeden performans denetiminin
yapıLamayacağı iddiasının doğru olmadığını göstermektedir. Gerek performans
yönetimi

iyi yönetimi sağlamanın ve performans hesap verme
gerçekleştirmenin bir aracıdır ve olumlu bir etkileşim içindedirler.

gerekse performans denetimi,

sorumluluğunu

Ancak, uygulanabilirlikleri yönüyle birbirlerine bağımlılıkları bulunmamaktadır.

Performans denetimleri, performans yönetimlerinin oluşturulmasını destekleyecek,

kurumların kendi performanslarını ölçerek faaliyetlerini gerçekleştirmeleri

ise;

performans denetimin seviyesini yükseltecek, farklı denetim kiterlerinin
uygulanmasını
gerektirecek ve çalışmaların daha farklı bir
tasarlanması
sonucunu doğuracaktır.
şekilde
Kaldı ki, performans yönetimi ve denetimi statik değil, sürekli gelişimi hedefleyen

dinamik kawamlardır.

4.

Yayınları, Maı1 2007.

5.

Bu

ilgili düzenlemeler yer

düzenlemeler yapılırken, uluslararası literati'irden ve deneyimden;
sistemli ve bütüncül olmasa bile, ülkemizdeki uygulama ve birikimlerden yeterince
yararlanılmadığı anlaşılmaktadır. oysa, ulusal ve uluslar arası bilgi ve deneyimlerden

ve

zamanında gerekli önlemleri almak, etkin devlet
reformların başarısmda olmazsa olmaz unsurlardan biridir.

için yapılan
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lriııci oTURUM TARTışMALARı
Arife coşkun: Hepinize sabrınız için teşekkür ediyoruz
Prof.Dr. Kamil Mutluer: Efendim sayın konuşmacılara teşekkür ediyoruz.
Biraz yine geride kaldık saat olarak. Kendi görüşlerimi en sonda söyleyecektim
ama bir hususa değindiler son dakika. Perfoimans denetimi ve meclis ilişkisi. o

bakımdan, izin verirseniz şimdi söyleyeyim görüşümü sıcağı sıcağına.
Konuşmacılarln en çok kullandığı kelime performans kelimesi oldu dikkat

ederseniz. Eğer bir istatistik tutsaydık belki yüzde 30'unu oluşturacak performans
kelimesi. Bu kelime 1970'li yıllardan itibaren dünyada telaffuz edildi. Neden?
Çünkü her ülke toplam GSYH'sının %50'si dolayındaki kısmını kamu sektönjnde

harcıyor. Mese|a bizde mahalli idareleri dikkate alırsanız, diğer kamu
harcamalarını dikkate a|ırsanız %60'ları buluyor. Bu para kötü harcanırsa, bu
para yerli yerinde harcanmazsa, bu paradan olumlu sonuç alınmazsa Türk
Ekonomisi düzlüğe çıkar mı? Ben hasbelkader biraz vergi alanında çallşmaya

çalıştım. Ama Sayıştaya gittikten sonra Türkiye'deki maIialandakitümörün kamu
harcamalarında olduğunu gördüm. Bu iç borç dış borç neden, bugünkü mali

bozukluklar neden? Devlet paraslnln

iyi

ve bunun iyi
büyük nedenlerden bir tanesi bu.
harcanmamasından

denetiminin yapılamamasından. En
Uygulamadan edindiğim tecrübelere dayanarak söylüyorum. Fransız . millet
meclisi başkanı '1990'lı yıllarda aynı sıkıntıyı duyuyor ve bir çalışma grubu
oluşturuyor. Kamu harcamalarında etkinlik ve verimlilik nasıl sağlanır diye ve o
çalışmanın önsözünde bir cümle var. Bundan sonra nasıl daha çok vergi alınır
değil, nasıl daha iyi harcama yapılabilir politikalarına yönlenmemiz lazım diyor.
Gerçekten bu büyük bir sorun. onun sıkıntısı dolayısıyla 5018 geldi' Kamu
parasından, harcamaslndan verim alamamamız dolayısıyla 5018 geldi.
Bilmiyorum endişelerimiz var. 1050'ye mi döneceğiz. Şimdi efendim buradaki en
büyük neden arkadaşlarım değindi başarı TBMM'nin iyi bir denetim yapması. Çok

iyi bir denetim yapması.50'18 girdi denetimini kaldırdı çeşitli nedenlerle. Çıktı

denetimine önem veriyor. Diyor ki çıktı denetimi yapacaksın, girdidenetimi aynen
özel sektör denetimi mali yönetimi kamu yönetimine yaklaşık. Peki parlamentoyu

yakından bilenler bilir. Bugün kesin hesap denetimi etkili bir denetim mi bütçede.
Değerli arkadaşlar eğer bir kurumun bütçesi beş saat görüşülüyorsa beş dakika
kesin hesap görüşülür. Sonuçlar okunur kabul edenler-etmeyenler, edilmiştir

denir. oysaki kesin hesabın en aşağı bütçe kadar görüşülmesi lazım. Bu
toplantıların yapılmasının tabiT ki bir amacı var. Yapılıp burada ka|mak olmaması
lazım, uygulamaya ve parlamentoya ışık tutmasl gerekir bu tür toplantıların.
Bende kendi göüşüm değil' o biraz önce sözünü ettiğim Fransız meclisinin
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hazırlatmış olduğu raporadan bir öneride bulunacağım, dış denetimle ilgili bir
öneride bulunacağım. lzninizle bir iki dakikanızı alacağım, fazla zamanlnlzl
almayacağım. Efendim diyor ki bu raporada, par|amento denetimi son derece
önemli diyor, bizde eksik diyor. Bunun için bunu sadece plan bütçe komisyonu
yapamaz diyor, çünkü; Plan Bütçe Komisyonunun yükü gerçekten fazla ve plan
bütçe komisyonunun oluşum şekli iktidar ağırlıklı. Tabiki iktidar ağırlıklı olacak
çünkü kendi programlnl uyguluyor o bütçeyle ama diyor onun yanlna başka bir
komisyon kurun. o da adına kesin hesap komisyonu deyin, adına Sayıştay
komisyonu deyin, adına şu komisyon deyin, bu komisyon deyin ama bunu başka
bir komisyon yapsln ve bunun profesyonel uzmanları olsun diyor. Ve hatta ve
hatta biraz önce söylendiği gibi komisyon başkanı muhalefetten olsun diyorve bu
komisyon raporları belirli periyotlarla yaylnlansın ülkede diyor, ki 5018 in
dayandlğı iki hedef, birisi şeffaflık, birisi hesap verilebilirlik. Yoksa sonuç sıfıra

sıfır elde var sıfır diyor. Yani ben burada şunu öneriyorum: Plan Bütçe
Komisyonunun yanlna mutlaka başka bir komisyonun kuru|ması Ve bu
komisyonun çıktı denetimini hakkıyla yerine getirmesi ve bunu kamuya mal

etmesi. Benim bu oturumdan çıkarttığım özet sonuç budur. Evet efendim şimdi
geciktik özür diliyorum bir 15 dakika eğer uygun görürseniz soru sorsun
arkadaşlarıma çok kısa olarak da arkadaşlarım cevaplamaya çalışsınlar.

osman Yılmaz(DPT Uzmanı): Teşekkür ederim sayın başkan. Adım

osman Yılmaz. DPT uzmanıyım. Benim bir değerlendirmem olacak. Bir de ona

ilişkin bir sorum. Sorum Levent Karabeyli'ye yönelik. Levent Bey'in bir ifadesi beni

rahatsız etti ve endişeye sevketti. Bu ifadenin ne olduğunu söylemeden önce

şunu belirtmem gerekir. 5018 sayı|ı kanunun kavram kargaşası, içsel tutarsızlık,
getirdiği araçların uygulamaya geçme kabiliyeti açısından çok ciddi aksakllk,
eksiklik hatta yanlışlık taşıdığını dile getirenlerden birisiyim. Fakat Levent Bey
Maliye Bakanlığının taşradan gelen sorulara siz eskisi gibi, bildiğiniz gibi yapın
dediğini iIeri sürdükten sonra aynen şöyle dedi: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanununu

baz alan hiçbir çalışmayı ciddi almamak gerekir dedi. Bu

ciddi

almamaktan kasıt, çalışmadan kasıt yani buradaki kavramlar, araçlar yeni bütçe

sürecinin bir akademik çalışmalarsa bir diyeceğim yok. Yalnız kanunu
uygulamakla mükellef kişi|erin kanunu ciddi almama gibi bir ifade ise bunun

maksadını aştığını düşünüyorum ya da ben yan|ış anladlm. Buna ilişkin sorun da
şu. Kendileri de belirttiler. Kamu Mali Yönetimi Kanunu iki defa ciddi değişikliğe
uğradı. Çok ciddi eleştiriler getirdiler ve bu eleştirilerin temelde bu kanunun bazı
maddelerinin uygulanamayacağı vardı. Buna ilişkin girişimlerin Saylştay Başkanı
tarafından oldu mu? Teşekkür ederim.
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Levent Karabeyli: Hemen şunu belirtmek istiyorum evet 5018 sayılı
yasayı baz alacqk bir takım hareketlere, çalışmalara girilmemesi bunda aslında
kastettiğim mesele Sayıştay Kanunu uzun süredir meclisteydi Sayıştay Kanunu

Teklifi ve birçok yönüyle KMK'yı baz alıp birçok yönünü oraya taşımıştı. oysa
bunun çok net şekilde bu alanı bilen uygulayıcıları bunların istediği kadar bazı
şeyler yasa değil anayasa konusu da olsa yani eşyanın tabiatına uymaz,
uygulayamazsınız, fiilen mümkün değildir ve sonuçta bu fark edilir bir süre sonra.
Ya değiştirilir veyahutta kanunlarımız hiçbir zaman uygulanmayan maddelerle
doludur. Şu andaki bizim 832 sayılı yasamızda da hiçbir zaman uygulanmamış
maddeler vardır. ona öyle bakarsanız hepsi kanun konusudur. Yani kanunlara
herkes uymak zorundadır. Evet. Ama bakarız kanunda sekiz, on, onbeş madde
çıktığı günden bu güne kadar hiç uygulama alanı bulmamıştır. Öyle kalır. Ya o
şekilde olacaktır veya değişmek zorunda kalacaktır. onu baz alan çalışmalarda
bu defa değişim yükünü arttıracak hem. Bir ömek vereyim neden bu ifadeyi
kullandım. Mesela Maliye Bakanlığının bir alt şeyi olarak tebliğ yasada şöyle bir
hüküm var. Diyor ki muhasebe yetkililerin sorumluluğu maddi hata, ödenek
yetersizliğiyle falan bunlar|a sınırlıdır diyor. Ama sonradan işin içinden çıkılamıyor
bu şekilde. Uygulamada problem görülüyor. Yasa değiştirmek de zor geliyor ve
ikinci mevzuatta bu defa diyor ki, maddi hata demek diyor sadece matematik
toplamlar değildir. işte bir gösterge yerine başka göstergelerin alınması, bir birim
fiyat yerine başka birim fiyatın alınmasl, şunun fazla ödenmesi bir bakıyorsunuz

yasada maddi hatadan sorumludur diyor, ikinci mevzuatta o yasaya göre
çıkarılan mevzuatta her şeyden sorumludur diyor sorumludura getiriyor.

Bakıyorum eski saymanın sorumluluklarını muhasebe yetkilisine bir şekilde geri
Vermeye çalışıyor yine. Burada problem var demektir. Burada artık bir durmak ve
KMK'yı tekrar masaya yatırmak gerçekten tekrar bir düzenleme ne yapılacaksa
yapmak ve ondan sonra oradan dallanıp budaklanacak unsurlara yol almak
gerekir diye düşünüyorum. Sözlerim buna yönelikti teşekkür ederim.

Yrd.Doç.Dr., Haydar Lütfi Ejder: Gazi Üniversitesinden, Yardımcı
Doçent Doktor Haydar Lütfi Ejder. Ben bu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunuyla ilgili biraz bir şeylere baktım. Şöyle bir kanaate ulaştım. onu
paylaşmak istiyorum bir de birşey sormak istiyorurn bu bağlamda.
Prof.Dr. Kamil Mutluer: Ne sormak istiyorsunuz?

Yrd.Doç.Dr Haydar Lütfi Ejder: Soru sormak istiyorum. Bir kanaatimi
açıklayıp Bayram Bey'e soru sormak istiyorum. Şimdi bu Kamu Yönetimi ve
Kontrol Kanunu dört temel noktaya esasında odaklanmış durumda. Çok yıllı
bütçeleme ve stratejik plan çerçevesinde performans bütçeleme Ve sizin ifade
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ettiğiniz gibi hocam hesap verme sorumluluğu çerçevesinde mali saydamlık. Bu
dört yönde esasında gelinmesi istenen nokta malidisiplinin sağlanmasıdır. Ancak

benim endişem şu ki, biz sadece şunu yaplyoruz. Türkiye'de veri kamu geliri
düzeyinde yani veri vergi geliri düzeyinde. Kamu harcamaslnI kısarak kamuyu
küçültmeye çalışıyoruz gibime geliyor ve burada biz kamu hizmetini sorguluyoruz.

Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Acaba biz hangi kriterlere göre performans
bütçe uygulamasl yapacağız.Ya da şu anda uygulanan stratejik plan acaba çok
etkin kullanılabiliyor mu yoksa sadece yasal zorunluluk haline mi geldi. ona
bakmak lazım. Birde çok yıllı bütçeleme orta harcama sitemi bağlamında mali
disiplin için vazgeçilmez bir nokta olarak öneriliyor mu? Acaba Türkiye'de
uygulanabilir mi çok yıllı bütçeleme ki birinci uygulamasını gördük çok başarılı mı
acaba? Yani orta vadeli harcama sistemini hazırladık 2006, 2oo7,2008 olarak
ortaya koyduk daha sonra şu anda da 2007, 2008, 2009'a kadar hazırladık.
Buradaki veriler tutarlı ml Ve biz halen Türkiye'de acaba fiyat istikrarını
sağlayabildik mi, büyümeyi öngörebiliyor muyuz? Bunlar olmadan Türkiye'de
acaba çok yıllı bütçeleme uygulanabilir mi? Buna bakmamız lazım. Birde acaba

Türkiye mali saydamlığı niçin istiyor? Yani tabi mali saydamlık çok güzel bir şey.
Mali şeffaflık yani dürüst yönetim, yolsuzlukların engellenmesi güzel ama acaba
bu küreselleşme daha doğrusu neoliberal küreselleşme ideolojisi çerçevesinde
sermaye hareketlerinin değerlenmesinde bu gelişmiş ülkeler bizim gibi ülkeler için
istihbarat maliyetini bize miyüklemeye çalışıyorlar? Birde bunu sormak istiyorum
teşekkür ederim.

Bayram Barun: Şimdi her şeyden önce 5018'le ilgili genel bir iki cümle
söylemek istiyorum' Yani bu karşılıklı hani 5018'le ilgili biraz önce DPT'Ii
meslektaşımızın sorduğu soruyla da alakalı bir husus.5018 sayılı kanun bir
kanun yani bunu her şeyden önce kabul etmemiz gerekiyor. Bu ne Maliye
Bakanlığının bütçe uygulama talimatı ne Maliye Bakanlığının bir saymanlığının
tereddütü üzerine verdiği bir görüş. 5018 sayılı kanun bir kanun ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları olarak Ve kamu görevlileri olarak bizler gerek
uygulayıcılar gerek denetleyiciler bu kanuna uymak durumunda. Kanun doğru
yanlış, kanunun doğrusu yanlışı olmaz. o kanun yürürlükten kalkmadığı sürece,
parlamento onun yerine geçecek yeni bir yasa çıkarmadığı sürece veya Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmediği sürece mevcut kanuna uymak hepimizin

görevi zaten hepimiz biliyoruz bir tevekkül hukuk kuralı kanuna uymamak suç.
Bunu başlangıçta söyleyeyim. lkinci olarak beyefendinin sorularıyla ilgili olarak

çok yıllı bütçeleme Türkiye için uygun mu? Bundaki amaç sadece

kamu

harcamalarını acaba kısmak mı, fiyat istikrarını sağladık mı kiçok yıllı performans
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esasll bir bütçelemeye geçiyoruz veya biz mali saydamlığı neden istiyoruz veya

mali saydamlık neden isteniyor? gibi not aldığım hususlar. Her şeyden önce şunu
yasalaştırdı
söylemek gerekir ki kanunu, 5018 sayılı kanunu bu ülke 2003 yılında
yıl
yıl
ötelemeyle
iki
yıl
bir
hatta
ve 2006 yılı 1 ocak'ında yürürlüğe koyabildi. lki
giriş
kanun yürürlüğe girdi. Şimdi bir gÜnden öteki güne, biraz önce hocamızın
konuşmasında belirttiği gibi 80-90 yıllık uygulaması olan bir sistemi kanun bugün
yürürlüğe girdi ertesi gün bÜtün sistem değişti şektinde çok iyimser bir beklentiyle

değerlendirmek yanlış olur diye dÜşünüyorum. DPT'den gelen meslektaşlarımız
konuyu daha derinlemesine biliyorlar, Strağik plan 5018 sayılı kanunun öteki

unsurlarından birisi performans esaslı bütçeleme fakat yine uygulamadan
biliyoruz ki henüz stratejik plan uygulamasına performans esaslı bütçe
uygulamasına ancak belirli bir takvimde geçebileceğiz. Yani 2008, 2009, 2010,
Yani '100
201 1'i bulacak şekilde stratejik planlar yani bir geçiş dönemi öngörüldÜ'
yıllık, 80 yıllık, 90 yıllık oluşmuş mali yapıları bir günden öteki gÜne tabi ki
değiştirmek kolay bir yaklaşım değil. Şimdi çok yıllı bütçeleme tabi ki Var ama
yani üç yıllık bir bütçe yaptık diye aslında üç yılhk bütçe yapmıyoruz. Bir yılın
bütçesini yasalaştınyoruz. Bu önümüzdeki gelecek iki yılın gelir gider tahminlerini
ortaya koyuyoruz. Şu oluyor bu aslında yani hem merkezi hükÜmet kuruluşlarının
hem uygulayıcı kurumların yani kamu idarelerinin ne kadar isabet|i veya kamu

kaynaklarının ne kadar hukuka uygun, etkili, verimli, ekonomik kullanıp
kullanmadıklarına ilişkin tahmin tutarlılıklarını bir anlamda ortaya koymuş
oluyoruz. Yoksa bir sonraki yll geldiği zaman bu yılın bÜtçesi ayr|ca
yasalaştırılıyor. Yani şey yaklaşımı tabii ki tartışılıyor hani bu saydamlıkla ilgili
'saydamlık diye birtakım
neoliberal yaklaşımların bir Sonucu acaba biz
rakamlarımızı, bilgilerimizi kamu oyuyla paylaştığımız zaman aslında bunun
amacı bu rakamları lMF ile Dünya Bankası ile işte uluslar arası kuruluşlarla mı

paylaşmak. Eğer Ülkenin genel güvenliği hani Anayasada birtakım şeyler var ya
böyle genel sağlık, asayiş yani o tÜr şeyleri ilgi|endirmiyorsa ben bütçe

uygulaması sonuçlarını kamuoyuyla, lMF ile, Dünya Bankası ile paylaşmaktan
rahatsız olmam. Şundan rahatsız olurum. Hepimiz biliyoruz. Hocam sayın
başkanımız Sayıştay'da başkanlık yaptı. Bu ülke borcunu bilmiyordu, bu ülke ne
kadar mal varlığı var bilmiyordu, ne kadar taahütü var beş yıl sonra bu ülkenin
karşısına ne kadar yükümlülük çıkacak onu bilmiyordu. Eğer yeni sistem bunların
bilinmesine, bunların herkes tarafından paylaşılmasına eğer bize sağlayacaksa
varsın lMF'de bilsin, Dünya Bankası'da bilsin bundan kesinlikle alınmamamız

lazım, gocunmamamlz lazım. Varsın

bu

neoliberal yaklaşımın temel

unsurlarından olsun, varsın bu dÜnyayla bu bilgileri paylaşalım. Önemli olan
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ülkemiz vatandaşları için etkili' ekonomik, verimli bir kamu kaynağı kullanılmasını
ülkemizde var hale getirmek. Teşekkür ederim.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Buyurun, arkada bir beyefendi vardı.

Sait Arcagök: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
genel müdür yardımcısıyım. Öncelikle sayın bakanlmlz Ve sayın müsteşanmlzln
sempozyumu düzenleyen ve katılımcılarına selam Ve saygılarını iletmek
istiyorum. Yoğun programları nedeniyle katılamadılar ancak Maliye Bakanını
eskiden olduğu gibi bu sempozyumların bir partneri aktif bir katılımÇısı. Şu anda
Gelir Politikaları Genel Müdürümüz, Stratejik Geliştirme Başkanımız, ben ve dört

daire başkanı arkadaşımız toplam sekiz kişiyle Maliye Bakanlığı'nı temsil
ediyoruz. Efendim sunama ilişkin olarak bende 5018 sayılı kanunun
uygulanmasından sorumluyum. Şu anda sorumlu bir mevkide görev yapan bir
genel müdür yardımcısıyım' o anlamda bazı açıklamalarda bulunmam gerekiyor.
Sayın Coşkun ve Sayın Karabeyli'nin sunumları beni gerçekten şaşırttı. Bazı

noktaları açıklamak ve farklı bir görüş beyan etmek gerekiyor, Bu kanun üç yıl
geçti uygulanmadı dendi, böyle bir şey söz konusu değil efendim. Bu konunun
zaten 2003 yılında çıktığı zaman aşamalı bir şekilde uygulanacağına dair
kanunun yürürlük hükmü vardı. Bu kanun 2005 yılında uygulanacaktı. Bütçe
kanununa konulan bir hükümle bütçeye ilişkin hükümleri bir yıl ertelendi ve
2006'da yünjrlüğe girdi. Dolayısıyla tek gecikme budur. onun dışında herhangi
bir gecikme söz konusu değil. o gecikmenin nedeni de 5018 sayılı kanunun
getirdiği sistem için bir organizyonel yapıya ihtiyaç vardı. ldarelerin mali hizmetler
birimlerinin kurulması iç denetimlerin kadrolarının ihdas edilmesi, özlük haklarının

belirlenmesi ve buna göre sistemin uygulanması gerekiyordu. Sistemdeki bu.
eksik|ikler giderildi. 5436 sayılı kanunda ve 01.01.2006 tarihinden itibaren
uygulamaya girdi. Uygulamada da bu anlamda herhangi bir problem yok. Elbette
kanun mükemmel bir kanun değil, kanunun eksiklikleri ve yanlışlıkları vardır ama
bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 1050 sayılı kanun döneminde bize gelen
sorun sayısl şu anda 5018 sayılı kanundan kaynaklanan sorun saylslndan beş
kat daha fazlaydı diyebilirim. Bunları tek tek bu sorunları itibariyle de farklı
noktalarda ve farklı zeminlerde tartışabiliriz. lkincisi Sayın Karabeyli, Maliye
Bakanlığı taşra birim|erinden soru soruluyor işte bildiğiniz gibi yapın cevap

veriliyor, böyle bir şey kesinlikle

söz konusu değildir. Maliye Bakanlığı

bu

konunun ciddi bir şekilde ve etkili olarak uygulanmasl yönünde gereken her türlü

gayreti gösteriyor ve uyguluyor da şu anda. Yaklaşık otuz civarında ikinci
mevzuat çıkarılarak uygulamaya konuldu. Şu anda da onlar uygu|anıyor ve
uygulamada da herhangi ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bir diğer teknik husus
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bu denetimin konsolidasyonu meselesi. Şimdi efendim düzenlilik

denetimi

Bayram Bey'in sunumunda vardı sanlrlm, mali denetim ve uygunluk denetiminin
toplamına verilen bir isim. Zaten mali denetim ile uygunluk denetimi birbirini
bütünleyen, birbirini tamamlayan denetimler, ayn ayrı denetimler değil bunlar.
Uygunluk denetimi yaptığınız zaman mali denetimi zaten yaplyorsunuz veya mali

denetim yapmanlz için zaten uygunluk denetimi yapmanlz gerekiyor. Yani
konsolidasyon bunun doğasında zaten var, siz istemeseniz de bunları zaten
yapmak durumundasınız. Belki burada haklı bir eleştiri performans denetimi
sonucunda düzenlenecek raporlara ilişkin olabilir. Ama performans denetimi
konusunda da hem literatürde hem mevzuatta da farklı uygulamalar ve farklı
yaklaşımlar var. Performans denetimi sadece sunumda verilen örneklerle sınırlı
bir performans denetimi değildir, yani kurumun spesifik faaliyetlerine yönelik,
kurum bazında performans denetimleri olabileceği gibi' hükümetin toptan bir
politikası hakkında da performans denetimi pekala yapılabilmektedir. Ama esas
önemlisi ve bence sunumda önemli bir eksiklik faaliyet raporlarının doğrudan
performans denetimine bağı kuruldu, sanki performans denetimi için faaliyet
raporu yazılıyor, çıkarılıyor gibi anIaşıldı. Acaba tebliği sunanlar bu algıyı
kanunun hangi maddesinden aldılar onu anlamakta güçlük çekiyorum. Faaliyet
raporları, esas amacl saydamlık ve hesap Verme sorumluluğunu sağlamaktır.

Yani bir kamu idaresi bir yıllık faaliyet sonuçlarını kendi üst mercilerine,
parlamentoya, hükümete Ve kamuoyuna deklare ederek hesap Verme
sorumluluğunun gereğini yerine getiriyor

ve saydamlığı sağlıyor.

Elbette

performans denetiminde çeşitli kurumların başta Sayıştay olmak üzere faaliyet
raporlarından yararlanması ve bunu kullanması pekala mümkündür ama sanki
performans denetimi faaliyet raporları üzerinden gerçekleşmiş gibi işte bu da
olmaz faaliyet raporları üzerinden yapılmaz gibi bir algıyı aldım, bunun yanlış
olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum sayın
başkan.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Bir Sorunuz var mı?

M.Saİt Arcakök: Hayır efendim sadece katkıda bulunmak için söz
almıştım.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Teşekkür ediyorum. Hasan bey söz vereceğim.
Buyurun hanımefendi. Önce orası.

Prof.Dr.Figen Altuğ: Tabii.
Prof.Dr. Kamil Mutluer: Çok az.

Prof.Dr.Figen Altuğ: Figen Altuğ. lstanbul iktisat Fakültesi. Ben başkan
olarak size ve yorumculara teşekkür ediyorum. Her iki gruba da. Soracağlm iki
konu her iki grubu da ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Bir kere bürokratımla

çelişeceğim galiba. Mali denetim konusunda meclisin yasa, Vs bir şey
değiştirmesi, ön kontrol deriz biz derslerde. Bir yasa değişikliğine ihtiyaç varsa
bunun çerçevesi düşünülür, taşınılır ve çerçevelenir ve ondan sonrakine geçeriz.

Algıladığım kadarıyla 5018'in odaklarından bir tanesi Sayıştay'ın dış denetimi,
Ama anladığım kadarıyla Sayıştay şu anda mahalli idareleri ve sosyal güvenlik
kurumlarını denetim içine alamıyor. Çünkü kendi yasası değişmiş değil. onları

kontrol edemiyor. Değil mi? Böyle algıladım. Bir sorum bu. Diğeri dediğim gibi' ön

kontrol zaten kullanmamlz gereken bir olaydı. orada biraz ciddiyetsizliğimiz var
gibi geliyor. Bu yasa değişikliğini ya da yapmamış olmamızdan ötürü. Diğer grup

için de mali denetim kavramı ile performans denetimini ayırıyor olmamız beni
oldum olası rahatsız etmiştir. Performans denetimide mali denetim kapsamı içine
alınması gereken bir olaydır. Biraz ewel vurguladığınız gibi daha evvel odak
noktamız bizim mali araçlardı. Hukukilik kontrolü yapıyorduk. Ama artık bundan
böyle kamusal faaIiyetler, kamu hizmetleri, malları dediğiniz anda olayın
performans tarafıyla denetlenmesi söz konusu oldu. Şimdi neden biz'..
Düşüncem şu; onun doğru olup olmadığını da danışmak isterim sizlere, mali
denetimi bir üst dereceye çıkarıp, performans denetimi ve hukukilik denetimiyle
birlikte olduğu, bürokratımla aynı şekilde birbirini tamamladığını da vurgulayacak
şekilde olduğunu da düşünüyorum. Fikirlerini isterim. Çok teşekkür ederim.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Kısaca, çok kısa

Bayram Barun: Mahalli idarelerden başlayayım. Mahalli idareler zaten
hölihazırda da Sayıştay'ın denetimindeydi. Ancak yapılan anayasa değişikliğiyle,
anayasa| olarak Sayıştay'ın denetimine alındı. Sosyal güvenlik kurumları ilk defa
50'18 sayılı kanunla Sayıştay'ın denetimi kapsamına alındı. Şu an Sayıştay
tarafından sosyal güvenlik kurumları denetleniyor. Ama şunu sorarsanız nasıl
denetleniyor bunlaı? 5018 sayılı kanun uluslararası genel kabul görmüş denetim
standartları çerçevesinde bir denetim öngörüyor. Ancak biz sosyal güvenlik

kurumlarını Tarım Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın hesaplarını nasıl

Prof.Dr.Figen AItuğ: Efendim

denetliyorsak, şu an hölihazırda o şekilde denetlemeye devam ediyoruz.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Yalnız kısa rica edeyim.
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Prof.Dr. Kamil Mutluer: Evet, buyurun. Kısaca siz de.
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Arife Goşkun: Şimdi mali denetim konusunda gerek maliye bakanlı
temsi|cisi arkadaşımız gerekse siz mali denetim hukukilik denetimi diye bir
ayırımla... Bunlar tamamen literatürde bir vurgu. Şimdi şey düşünülebilir mi? Mali
tabloların hukuk dışı düzenlenmesi? lki, belgelerin hukuk dlşı, hukuka uygun
olmayan şeki|de düzenlenmesi mümkün mü? Ayn ayrı, tam da 5018' deki en
temel yanlış. Sanki iki ayrı denetim türü varmış gibi algılanıp konsolidasyon
öneriliyor. Hukukilik denetimi nedir? Mali tabloların eki belgeler hukuki- hukukla,

kanunla belirlenmiş çerçevede harcama yapılıp yapılmadığına ilişkindir. Mali

tabloların denetimi nedir? Bunları biliyoruz. Bunların konsolidasyonu diye bir şey
olabilir mi? lki ayrı denetim Varmlş gibi bir şey getiriyor|ar. ondan sonra
arkadaşımız diyor ki bunu yanlış anladılar. Çünkü düzenlilik denetimi zaten ikisini
bir araya getiriyor, konsolide ediliyor. lki ayrı denetim yok ki konsolidasyon

yaplyoruz. Performans denetimi çok daha ayrı bir şekilde. Ben yaklaşık on
senedir performans denetiminin dünya literatüün izlemeye çalışıyorum. Bütün
Sayıştayların yaptıkları denetimleri incelemeye çalışıyorum. Elbette ki mali
kaynaklardan ayrı bir denetim diye düşünmek, mali kaynakları dikkate almayan
bir denetim diye düşünmek mümkün değil. Ama dünya Sayıştaylarının hiçbirinde

performans denetimi mali denetimin uzantısı şeklinde yapılmıyor. Çünkü
kamudaki performansın geliştirilmesi yıla bağlı değildir diyor. Mali denetim
dönemseldir, yıllıktır. Performans denetimi için böyle bir esas yoktur. Üç, bizim

raporlarımızın hemen hemen tamamında üç yıllık süreler alınmıştır. Bu
metpdoloji' artık dünyada bu metodoloji paylaşıldığı için rahatlık|a

söyleyebiliyorum. Tersi bir uygulama yok. Diğer bir hususum, faaliyet raporlarının
denetimi konusunda dünyadaki uygulama kurumların faaIiyet raporlarının

denetlenmesi şeklinde değil. Bu faaliyet raporlarını inceleyip, yeterli şeffaflığı

sağlayacak faaliyet raporları düzenlenip düzenlenmediği konusunda
parlamentoya bilgi veriyor Sayıştaylar. Bunun esaslarlnı inceliyor, birkaç
örnekleme yapıp belirli bir kurum seçiyor. Diyor ki siz şeffaflığı sağlama aracı
olarak bu faaliyet raporlarını çıkarıyorsunuz ama bunlar sağlamıyor diyor. Nitekim
bir hafta önce, biz büyük bir kurumumuzun faaliyet raporunu arkadaşlarımızla

paylaştık. 2006 yı|ı faaliyet raporu. 150 sayfalık bir fotoğraftı. 150 sayfa,
kurumumuz fotoğraf yapıştırmış. Tek bir bilgi yoktu. Bunun nesini birleştirecekler,

nasıl konsolide edilecek, nasıl denetlenecek? Çok ciddi tartışma konusu. Bir
yasa mutlaka, ben şeye katılıyorum, bir dönüşüm kolay bir şey değildir' zaman
alacaktır. Ama temel kavramlar yanlış oturtulduğu zaman toparlanması çok
zordur diye düşünüyoruz. Bunlar bir uyarıdır. Erken uyarıdır diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum'
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Prof.Dr. Kamİl Mutluer: Son söz olarak Hasan bey'e, Lütfen oylama
yapmayalım. Bundan sonraki oturumdan biraz zaman alabilme bakımından.
Yoksa sonraki oturumdakiler bize karşı tepki gösterirler.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Peki o zaman siz kabul ediyorsanız,

ben

memnuniyetle kabul ederim sürenin uzamaslnl.

Hasan Baş: Bendeniz Hasan Baş. Sayıştay üyesi. Öncelikle zatı-ölinizin
başkanlığında Sayıştay sorun|arının tartışıldığı bir oturumu Sayıştay mensubu
olarak büyük bir keyifle izlediğimi belirterek söze başlamak istiyorum. Bendeniz
soru sormayacağım efendim. Şayet müsaade ederseniz bir kaygımı sayın
akademisyenlerle, pek muhterem hocalarımla paylaşmak istiyorum'

Kaygım efendim, sayın meslektaşım Bayram Barun'un sözünü ettiği
Sayıştay kanun teklifine ilişkin. Malum olduğu üzere, dünya uygulamasında
Sayıştaylar ya Fransız tipi, yargı yetkisine haiz, kuru| halinde çalışan Sayıştaylar
veya Anglosakson tipi ofis halinde çalışan Sayıştaylar. Hangi Sayıştay olursa
olsun, yargı yetkisi olsun veya olmasın Sayıştayların bazı ortak özellikleri var.
Bana göre en önemlisi bağımsızlık efendim. Hangi tür Sayıştay olursa olsun,
bağımsızlık olmazsa olmaz, yaşamsal bir unsur. Türk Sayıştay'l yargl yetkisi
vardır, yoktur tartışabiliriz. Hatta yargı yetkisi olmadığı sonucuna da varabiliriz.
Bu gerçeği hiç değiştirmez. Yargı yetkisi olmasa bile Sayıştay'ın mutlaka ve
mutlaka bağımsız olması gerekir. Teklif bu konuda ne getiriyor. Gene teklifin,
zaman kısıdı nedeniyle sadece iki konusuna değineceğim. Teklifte rapor
değerlendirme kurulu diye bir kurul var efendim. '12 kişi. Diyor ki teklif,2l3
çoğunlukla toplanlr diyor. Toplanma nisabı 2l3, yani sekiz kişi. Salt çoğunlukla
karar verir diyor. Sekizin salt çoğunluğu beş. Sayıştay adına beş kişi, her türlü
yönlendirmeye açık beş kişi fikir beyan edebilecek. Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne rapor sunacak. Kamuoyuna rapor sunacak. Böyle bir şey olabilir mi?
Katiyen, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Denebilir ki, efendim 5018
sayılı Kanun hesap verme sorumluluğunu getirdi. Saydamlığı getirdi. Bütün
bunlar raporlama faaliyetini daha da fazlalaştırıyor. Genel kurul ki bugün
uygulamada genel kurul raporları düzenlemektedir. 58 kişi düzenlemektedir.
Böyle büyük ölçekli bir kurul bunu veremez. Şimdiye kadar hiç problem çlkmadı,
şimdiden sonra neden problem çıksın. Hatta 5018 sayılı Kanunun raporlama

faaliyetini arttırması, bağımsızlıktan ödün vermemizi hiç gerektirmez.
Bağımsızlığımızın daha muhkem hale gelmesini gerektirir. Şayet Saylştay

bağımsız olmazsa saydamlığa katkıda bulunamaz. Arkadaşlarım ifade ettiler,
Sayıştay bağımsız olmazsa performans denetimini nasıl yapacak? Ey idare,
çalışmaların iyi değil, verimli değil, ekonomik değil. Bağımsız olmayan Sayıştay
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bunları söyleyebilir

mi?

Arkadaşlarımız ifade ettiler, bu verimlilik, etkinlik'

ekonomiklik kavramlarına etik, çevre bilişim sistemleri idareye diyecek ki sen etik
davranmıyorsun. Nasıl? Hangi Sayıştay diyecek bunu? Sadece bağımsız bir
Sayıştay diyebiliriz. Bağımsız olmayan Sayıştay bunların hiçbirini söyleyemez.
lkinci bir nokta teklifte, üye seçim yöntemi. Tümüyle evlere şenlik. Tabiri bilerek
kullanıyorum. Bugünkü sistemde Sayıştay üyelerini Sayıştay üye adaylarını
Sayıştay seçiyor, meclise yolluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. orası nihai
seçimi yaplyor. Diyor ki teklif, Sayıştay devre dışı. Sayıştay'ı hiç ilgilendirmez bu.
Ben seçeceğim. Peki' Türkiye Büyük Millet Meclisi neye göre seçecek bu üyeleri.
Çok üzgünüm. Uygulamaya baktığımızda liyakattir, kıdemdir hiç önemli değil.
Benden mi değil mi? Benden olanı seçecek. Benden olanı seçtiği zaman Sayln
siyaset adamlarının gönlü hoş olacak. Peki, Sayıştay bağımsız olacak mı?
Korkarım ki bu soruya olumlu yanıt vermek hiç ama hiç mümkün değil. Yani
bağımsızlık e|den gittikten Sonra, siyasal iktidarın gölgesi Sayıştay'ın üstüne
düştükten sonra tabiri lütfen hoş görsün sayın dinleyici|er yandı gülüm keten
helvası. Başka bir şey değil. Biz bağımsızlıktan ödün verirsek, bağımsızlıkta bir
zafiyet oluşursa nasıl bir düzenleme yaparsak yapalım nafiledir. Yine tabiri
hoşgörün, çekiver kuyruğunu gitsin. Maruzatım bundan ibaret efendim. Teşekkür
ederim.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Sağolun. .... Arkada bir arkadaşımız vardı.
Arkadan vardı. Siz oraya ml geldiniz efendim?

Nahit Bingöl: Şimdi, Nahit Bingöl adım soyadım. Başbakanlık Strateji
Geliştirme Başkanı. Ben soru hakkımdan feragat ediyorum. Çünkü kendi
su

nuşumuzun süresinden alacağ

ım

ızdan dolayı vazgeçtim efendim sormaktan.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Peki, ben de izin aldım. Buyurun efendim.

Arş.Gör.!şıl Fulya orkunoğtu: Gazi Üniversitesi, Maliye Bölümünden lşıl
Fulya orkunoğlu. Sayın Barun'a olacaktı sorum hocam. Şimdi, sizce dış

denetimin Anglosakson ülkelerde mi yoksa yargı denetimini içeren ülkelerde mi
daha etkin uygulandığı söylenebilir? Ve Sayıştay'ın etkinliğini etkileyen unsurun
yargı etkinliğinin elinde bulunmasıyla ilintisi zıt da olabilir mi? Bir üçüncü sorum

daha var. Bu iki ülke uygulaması arasında entegrasyonun sağlanmasında hangi
yolu, uygulamada birleşilmesinin daha olumlu olabileceğini düşünüyorsunuz? Ve
neden? Teşekkür ediyorum.

Bayram Barun: Teşekkür ederim. Dış denetimde Anglo Sakson sistem mi
yoksa Avrupa sistemi mi daha etkin? Yani biraz önce gerek sunuş yapan gerek
yorum, değerlendirmede bulunan meslektaşlarımız tarafından da ifade edildiği
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üzere, dış denetim sisteminin Anglosakson sistemi olması veya kıta avrupasl
sistemi olması tek başına etkinliği sağlayan bir unsur değil. Nasıl bazı ülkelerde
başkanlık sistemi iyi işlerken diyelim başka bir sistemde başkanlık sisteminin
işlemesi, yani o kültünjn' o birikimin olmamasından dolayı mümkün değil' dış
denetim de aynen bu şekilde. Yani kıta avrupasl sistemi yargı yetkisiyle

donatılmış Sayıştaylarda etkin olmayan bir denetim var, anglo sakson sisteminde
etkin bir denetim var böyle bir değerlendirmeyi yapmak mümkün değil. Fransa
Sayıştay'ı benim kişisel öngörüm, ne kadar etkin ise ingiltere Sayıştay'ı da o
kadar etkin. Bu arada geçişler var. Biraz önce sayın Başkanımız, sayın hocamız
ifade etti, Fransa Millet Meclisi oturuyor, o'1999 yılında yayınladığı raporada
lngilizlere özeniyor. Diyor ki, lngilizlerin denetim sistemi birazcık daha etkin. işte
orada bir Kamu Hesapları Komitesi var. Başı da muhalefetten oluşuyor.

Dolayısıyla orada sistem daha etkin işliyor. Öbür taraftan lngilizler

de

kıta

avrupasl sistemine özeniyor. Diyor, onların da yapma, kesinti yetkisi, yargı yetkisi
var. Bizim öyle bir yetkimiz yok, sadece temenni gibi rapor sunuyoruz diye.
Dolayısıyla önemli olan, ister yargı yetkisi olsun ister yargı yetkisi olmasın, önemli

olan o uluslararası standartlarda ifade edilen şekliyle bir denetimi mümkün

kılabilmek. Türkiye'de yargı yetkisinin bulunması sistem açısından bir zafiyet mi
veya etkinliği sağlayıcı mı bir unsur olarak değerlendirilmesinde de Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeIerde yargl yetkisinin dış denetimi kurumunda olmasının ben

etkinliği arttırıcı, etkinliği sağlayıcı

bir unsur

olduğunu rahatlık|a ifade

edebiliyorum. Ancak biraz önce ifade ettim, o '1050 sayılı Kanun 832 bağlantısını.

Çalışmalarımızın büyük kısmını sadece yargıyla sonuçlanacak olaylarla ifade
etmek Veya denetimin önemli bir kısmını sadece yargılama süreçleriyle
sonuçlandırırsak o zaman o Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, kamuoyu adına
yapmlş olduğumuz denetimlerde gerçekten bir aksama olacaktır. Niye? Yargı
yetkisini siz sadece kamu zararıyla, fazla ödemeyle, yersiz ödemeyle ilgili
hususlarda yaplyorsunuz ama meslektaşlarımızın da ifade ettiği gibi performans
denetiminde önerilerde bulunuyorsunuz. Mali sistemin, idari sistemin iyileşmesine
katkılarda bu lunuyorsunuz. Kısaca bunları söyleyeyim. Teşekkü r ediyoru m.

Prof.Dr. Kamil Mutluer: Şimdi efendim, oturumun kapatılması için bana
bir talimat geldi. lzninizle bu sürecek, bundan sonraki toplantıda da bu konu dile

Ben toplantıyı kapatırken bir iki hususu ifade etmek istiyorum.
Kanunlar iki şekilde gerçekleştirilir' yürürlüğe konabilir. Bunlardan birincisi

getirilebilir.

tabandan gelen isteğin etkisiyle kanunlar yapılır veya üstten alta empoze etmek
şekilde kanunlar yürürlüğe konulur. Esös olması gereken husus birinci yöntem.
Halkın bunu istemesi, uygulayıcıların bunu arzu etmesi. Canı gönülden 5018'in
176
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başarılıolmasını istiyorum. Canı gönülden. Ve 5018'de başarılı olamazsak elliyıl
kamu mali yönetiminde geriye gideriz. Ancak bii endişem var. Uygulayıcılar bunu
istiyor mu? Bunu sabote eder mi? Çünkü bakın bir sürü rapor, benim rahatımı

bozuyordiyecek mi? Endişem bu. Şimdi bunun için de Türkiye'de genellikle bütün
düzenlemeler olması gerekene göre yapılıyor. 5018'de olması gerekene göre
yapıldı. Ama 1837'den beri Türkiye bütçelerinde eğitime ayrılan pay son derece
düşük. l. Meşrutiyette Veya 1839'da o/o 1,5'u bütçenin eğitime ayrılan pay. Şimdi
ise bu kadar büyük bir genç nüfusa yine yetersiz. Biz bu genç nüfusu eğitmeden,
efendim her alanda böyle, olması gereken yere getirmeden bunları yapalım

II.GÜN (11 Mayıs 2007 Cuma)

3.OTURUM

((1

1.05.2007/16:00-17:30)

diyoruz. Endişem burada. Yani, toplum önce yetişecek ki toplum yönetimi
zorlayacak. Toplum bu kanunlar çıksın diyecek. Ama toplum demiyor. Biz bunları
yapacağız diyoruz. Bir tek sıkıntım bu. Ama 5018 inşallah başarı|ı olur ve Türk
mali yönetimi bugünkü sıkıntısından kurtulur. Hepinize saygılar sunuyorum.

KAMUDA E-DEVLET VE STRATEJİK yöııeriıvı
oturum Başkanı: Prof Dr Sevim

cöncÜıı

Kamu İdarelerinde Yönetim Pratjkleri: Stratejik Yönetim Araştırması
(Volkan ERKAN, osman YıLMAZ, Nahıt BİNGöL)

Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımına Yönelik Ampirik Bir
Çalışma
(Arş.Gör.Serdar ÇiÇEK, Arş.Gör.Hüseyin G. çıçEK, ögr.ccır.ugur çıçEK)
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xxıı. rünxiyn MALiYE sEMPozYUMU
Prof Dr Sevim GöRGÜN (oturum Başkanı): DPT uzmanı Sayın osman
Yılmaz ve Sayın Nahit Bingöl Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı.osman
Yılmaz Bey sunacak Ve onun hakkında size bilgi veriyorum. 1990 yılında Siyasal

Süleyman Demirel Üniversitesi
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
09-l3 Mayıs 2007, ss. 180_198.

Bilgiler Fakültesi kamu yönetiminden mezun oldu. 2001- 2005 yılları 2006 yılları
arasında DPT Daire Başkanlığı yaptl. Hangidaire?

KAMU İnaRnr,nRİNİN srnaTEJİK yöNrrİprn YATKINLIĞI:
.
STRATEJiK YÖNETİM ARAŞTIRMASI

osman YILMAZ: Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler.

oturum Başkanı: Hukuki Tedbirler ve Kurumsal DÜzenlemeler. 2006
yılından bu yana ise DPT uzmanl olarak çalışmaktadır. Buyurun Sayın Yılmaz.

osman YILMAZ: Teşekkür ediyorum Hocam. Hepinizi saygılarımla
selamlıyorum. Ben sunuşuma geçmeden önce bir noktayı tarihe not düşmek
istiyorum. Ali Atıf Bir Hocanın bir programı var. onun da bir bölÜmü var sonunda
Söylemezsem Çatlarım diye. Ben de bunu söylemezsem ben ve arkadaşlarım
çok rahatsız olacaktı. o da bu programda aksamanın geldiği nokta. Biz bir
akademik toplantıda, önceden programlanmış, duyurulmuş bir toplantıda bu

Volkan ERKANT
Osman YILM.AZ"
Nahit BİNGÖL"-

1.

GiRiŞ

Ti'irkiye'de kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi alanında uygulanan son
reform girişiminin temel araçlarından birisi stratejik planlamadır. Stratejik planlamanın

not olarak yanlışlığının en azından bilinmesi, çok olağan bir olaymış gibi

kamu kuruluşlarlnda uygulanmasını sağlamaya yönelik bir dizi yasal düzenleme
yapılmıştr. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ve yerel yönetim
kanunları gibi düzenlemelerde stratejik planlamanın temel araçlardan biri olarak yer
aldığı görülmektedir. Sözü edilen kanunların gereği olarak stratejik planlama kamu

iş|erde bir sorumluIuğu var.

kuruluşları için zorunluluk haline gelmiştir. Stratejik planlamadan beklenen. yönetim ve
kaynakların kullanımında etkinlik, etkililik, hesap verebilirlik, şeffaflık gibi yararların

kadar uzun süreli bir aksamanın doğru olmadığını düşÜnÜyoruz. Bunu da tarihe

karşılanmamasl gerektiğini düşünüyoruz. Bu herhangi bir kişiye değil. Toplumsal
sonuçları olan her davranışın bir kolektif sorumluğu var. Hepimizin belki de bu

sağlanması için salt yasal yükiimlülüklerin yeterli olmayacağ1 gerekli ön hazırhkların

yapılması ve yeterli idari ve teknik kapasitenin oluşturulmasrnın gerekeceği açıktır.
Dahası, bu hazırlıkların kuruluş düzeyinde, kuruluşa özgülenmiş olması gerekecektir.
Çünkii genel kamu yönetimi düzeyinde alınan kararlar ve yapılan uygulamalar kuruluş
düzeyinde stratejik planlamanln başarısı için önem arz etmekle birlikte' kuruluş
düzeyindeki bazı etkenler de stratejik planlama konusundaki başarıda belirleyici
olabilecektir. Bu nedenle uygulama sürecinde eksikliklerin, eğitim ve danışmanlık gibi
ihtiyaçların belirlenmesi, çalışmaları engelleyebilecek unsurların giderilmesi stratejik
yönetim çalışmalarının amaclna ulaşmasında önemli rol oynayacaktır.

Ülkemizde özellikle kamu yönetiminde kamu kuruluşu düzeyine inen, onlarr
münferiden ele alan, araştırma, inceleme, düzenleme ve değerlendirmelerin yeterli

-
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düzeyde o|duğunu söylemek güçtür. Kamu idarelerinin stratejik yönetime hazırlık
düzeylerini ölçmeyi amaçlayan ve stratejik planın yaygınlaştırılma takvimine temel teşkil
eden Stratejik Yönetim Araştırması bu yönde yapılmış istisnai araştırmalardan birisidir.
Teb1iğde araşt1rma yöntemi, kapsam, temel bulgular ve bunun yaygınlaştırma politikasına
ve hazırlanan takvime yansımasl i2erinde durulacaktır.

2. AMAÇ
Araştırmanın amacı stratejik plan hazırlamakla yüktimlü kamu kuruluşlarının bu
yükiımlülüğü ne zaman yerine getirebilecekleri konusunda öngöriide bulunmak için

KMYKK kamu mali

yönetim sürecini yeniden
tanrmlayarak kuruluşlar için stratejik planlama ve performansa dayah bütçeyi mali
yönetimin zorunlu bir unsuru haline getirmiştir. Kanunla stratejik plan hazırlamakla
yükiim1ü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti

gerekli verileri temin etmektir.

konusunda Devlet Plan|ama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) yetkili ve görevli kılınmıştır.

DPT tarafindan stratejik plan yapmakla yiikiimlü tiim idarelerin

Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihte toplu olarak stratejik planlarını hazırlamakla yükiimlü futulmaları
yerine, kuruluşların özell.iklerine göre gerekli trızı/rık sürecine imkan verecek aşamalı bir
takvimlendirme yapılması öngörülmüştiir. Bu çerçevede, takvimlendirmenin hangi

ölçütlere göre yapılacağı gündeme gelmiştiı. Araştırma, temelde

bu

ölçütlerin

Bakanlıklar

t6

16

Genel bütçeli kuruluşlar (bakanlıklar hariç)
Özel bütçeli kuruluşlar (iiııiversiteler hariç)

24

24

44

39

Universiteler

53

4

4

4

Sosyal güvenlik kuruluşlan

Belediyeler

205

8

TOPLAM

346

95

Anket kapsama dahil kuruluşlarda çalışan bütiin orta ve üst düzey yöneticileri
kapsamaktadır. Yöneticiler içinden bir ömeklem seçilmemiş' tiim hedef kitle kapsanmaya

çalışılmıştır. Bu kuruluşlardaki orta ve üst düzey yöneticilerin sayısı DPT ve ıüir (o
günkii adıyla Devlet istatistik Enstitiisü (DiE)) tarafindan 2547 olarak tespit edilmiştir.

Aı*et224l yönetici

tarafından cevaplanmış olup cevaplanma orant %88'dil.

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Unvanları
Müsteşar

say,

%

5

0,22

Müsteşar Yardımcısı

36

1,61

Başkan

2l

0,94

Başkan Yardımcısı

52

2,32

Genel Müdiir

95

4,24

274

12,23

50

2,23

geliştirilmesi ve kuruluş düzeyinde ölçülmesi noktasından hareketle tasarlanmıştır. Kamu
kuruluş1arının stratejik plan yükiimlülük tarihlerinin belirlenmesine imkan sağlaycak

Kurul Başkanı

nesnel verilerin temini araştırmanın temel amacıdır. Bunun yanında kuruluşların stratejik

Kurul Başkan Yardımcısı

9

0,40

Rektör Yardımcısı

J

0,13

Dekan

20

0,89

Dekan Yardımcısı

25

l,t2

240

t0,71

Başhekim

I

0,04

Başhekim Yardımcısı

8

0,36

9

0,40

planlama sürecinde karşılaşabilecekleri güçlüklerin, eksikliklerinin, ve diğer bir takım
öznel hususlar konusunda geri bildirim sağlanması ve kamu kuruluşlarının genel
durumunun ortaya konulması diğer amaçlardır.

Genel Müdi'ir Yardımcısı

Bölüm Başkanı

3.KAPSAM
Araştırmanın yürütüldüğü toplam kuruluş sayısı 95',tir. Burılardan 40'ı genel,
43'ü ise özel bütçe kapsamrnda kuruluş iken 4'ü sosyal güvenlik kurumu ve 8'i de
belediyedir. Özel bütçeli kuruluşlardan 4'ü üniversitedir (Tablo l). Bu idarelerin
tespitinde KMYKK'nın ekli cetvelleri esas alınmıştır.l

Tablo 1: Araştırma Kapsamındaki Kuruluşların Bütçe Türlerine Göre

Dağılımı

Genel Koordinatör
Genel Seketer

27

1,20

Genel Seketer Yardımcısı

11

0,49

Daire Başkanı

1.088

48,55

Şube Müdiirü

t74

7,76

53

117

Hukuk Müşaviri
Toplam Kuruluş

Saysı

Araştırmaya Dahil Edilen
Kuruluş Sayısı

Müşavir

8

0,36

Kurul Uyesi

7

0,31

Diğer

l Bu

cetveller araştrma yapıldıktan sonra yürürlüğe giren 5436 saylı Kanrmla değiştirilmiş, ancak bu
değişiklik araşhrma kapsamına yansımafiııştır.

18l

25

Toplam

2.241

182

1,1

1

100,00

ölçülmek istendiği sonısunun yanıtı bu değişkenlerdir. Bu çerçevede stratejik planlama
Araştırmaya katılan yöneticilerin unvanlarrna göre dağılımı üstteki Tablo 2'de
görülmektedir.
Bu yöneticilerin yaklaşık Yo70'i görevlerini asaleten sürdürmekİedirler. (Tablo 3).
Saha çalışmasff.irl:.yaz aylarında yapılmasına rağmen asaleten görevde bulunanların anketi
cevaplama oranı yüksektir.
Tablo 3: Yöneticilerin Kadro Durumları

Asalet
Vekalet
Cevapsız
Toplam

Sayı

o/
/o

1.564

69,79

6t9

27,62

58

2,59

2.241

100,00

iki yada da kısa siiredir aynı görevde bulunmaktadır (Tablo 4).

Tablo 4: Yöneticilerin Görevde Bulunma Süreleri
Sayı

o/
/o

l0 yl ya dadahafazla

237

10,5 8

s (dahil) ila 10

399

17,80

2 (dahil)

790

35,25

398

17,76

yl
ila 5 yl

1

(dahil) i|a 2

l

yıldan az

yıl

Toplam

4r7

18,61

2.24r

100,00

4. YONTEM
Araştırmanın yöntemini iki soru şekillendirmiştir:
a)

Neyi ölçmek istiyofuz?

b)

Nasıl ölçeriz?

ilk sorunun yanıtı büyük ölçüde amaçla ilişkilidir. Araştırma kamu idarelerinin
stratejik planlama yükiimlülüklerinin takvimlendirilmesini amaçlamaktadır. Stratejik plan

hazırlaması görece daha basit olacağı tahmin edilen idarelerin daha yakın yıllarda, daha

karmaşık olanların daha sonraki yıllarda planlarını tamamlamakla yühimlü kılınmalarl

Bu

kitik

soru, kamu idarelerinin stratejik
planlamaya yatkınlıklarını hangi değişkenlerin belirleyeceğidir. Dolayısıyla neyin
öngörülmüştiir.

öngörü çerçevesinde

183

ya da risk

oluşturacağı düşünülen etkenlerin, kuruluşların

yapılmıştır.

İkinci temel soru olan "nasll ölçeriz?''in yanıtı ise anket olmuştur. Özetle izlenen

yöntemi yazln taraması/değişkenlerin belirlenmesi

ile

anketin hazırlanması ve

uygulanması alt başlıklarında toplamak mümkiindür.

Görevlerine l0 yıl ya da daha uzun bir süredir devam eden yöneticilerin oranı
o/ol}'dan faz|adır. Yöneticilerin vo17,8'i ise görevlerini 5 ila 10 yıldır sürdürmekte;
0/o36'sı ise

sürecinde kolaylık

karşılaştırmalı analizine imkan sağlayacak biçimde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu
hedef doğrulfusunda ilgili değişkenlerin neler olabileceği konusunda bir yazın taramasr

4.l Yann Taramasr

ve Değişkenlerin Belirlenmesi

Yazıntaraması sonucunda, kamu kuruluşlarında özel olarak stratejik planlamaya

yönelik beızer kapsam ve nitelikte bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte
kuruluşlarda yönetim etkinliğini ölçmeyi ve değerlendirmeyi amaçlayanbazı çalışmalar
araştrmanın tasarlanmasında yol gösterici olmuştur.
Stratejik planlama sürecini değerlendirebilmek için Boal ve Bryson (19s7) üç
temel unsur dikkate alır: bağlam , süreç ve sonuç . Ramanujam ve Venkatraman (1987)

da stratejik planlamanın başarısını ölçmek için üç grup değişkene yer verir. Bağlam,
sistem tasarımı ve etkinlik boyutları olarak adlandırılan bu değişken grupları Boal ve
Bryson'un yaklaşımı ile büyük benzerlik göstermektedir. Bu çalışmalar özel sektör ve
işletme yönetimi ağırlıklıdır. Kamu kuruluşlarının stratejik planlama konusunda özel
sektör kuruluşlarından olasl farklılıklarını tespit edebilmek için "kamusallık" kavramı

konusundaki yazın incelenmiştir. Kamusallık örgütlerin piyasa güçlerinden ziyade politik
güçlerden etkilenme derecesi olarak tanımlanmaktadır (Bozeman 1987:xi). Örgütlerde

kamusalhğın nedenleri, göstergeleri ve sonuçları konusunda muhtelif çalışmalar
bulunmaktadır (Rainey 2003; Nutt ve Backoff 1992; Rainey Ve Bozeman 2000; Toft
2000). ABD'de kamu kuruluşlarında stratejik planlamanln başarısını inceleyen bazı
çahşmalarda da kamusallık boyufuna yer verilmiştir (Baile 1998; Hendrick 2003) Bu
çerçeveden yararlanılarak kamusallık boyufunu kapsayan sorular da araştırmaya
eklenmiştir.

Yazın taraması ve daha önce DPT Müsteşarlığı öncülüğünde 8 kamu kuruluşunda
yürütülen pilot çalışmalar ışığında kamu kuruluşlarında stratejik planlama şürecini

etkileyen

Ve

araştırmada ölçmeyi amaçladığımız değişkenler aşağıdaki şekilde

oluşfurulmuşfur:

.
ı
.

Örgütsel yapı

Misyonun belirginliği
Teknik altyapı
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
ı

4.3

Mevcut hazırlıklar

Araştırma, zaman ye bütçe kısıtları nedeniyle merkezi Ankara'da bulunan
kuruluşlarda gerçekleştirilmiştir. İl özel idareleri, belediyeler ve üniversiteler dışında

Bütçe esnekliği

Planlı çahşma alışkanlığl
insan kaynaklarının yeterliliği

kalan, stratejik planlama yühimlülüğünü haiz kuruluşlarrn tamamlna yakrnı kapsanmıştır.

Araştırma belediye ve üniversitelerden sadece Ankara'da bulunanları kapsamaktadır.
Ankara belediyelerinin stratejik planlama yühimlülügü olanları (nüfusu 50.000'den fazla

isteklilik ve liderlik
Yararlanıcılarla ilişki düzeyi

olanlar) dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında il özel idaresi bulunmamaktadır.

Hizmetlerin ölçülebilirliği

4.4 Anket Sonuçlarrnı Değerlendirme Yöntemi

Rekabetin varlığı

Araştırmanın

Yönetim kültürünün stratejik planlamaya yatkınlığı

Hazrlanması

yapma

gerek soru gerek değişkenbazında kuruluşların birbirlerinden istatistiksel olarak anlamlı

ve Anketin Uygulanması

Her bir değişkeni ölçmeye yönelik olarak genellikle birden fazla

nihai amacl olan kuruluşların stratejik plan

yüktimlülüklerinin takvimlendirilmesine dönük olarak anketle elde edilen ham verilerin
işlenilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.. Ancak verilerin işlenmesine geçmeden önce

Kurum içi iletişim

4.2 Anket Formlarınrn

Klsıtlar

soru

geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmışlır' Hazır|anan sorular cevapların kesinliği açısından
iki grupta toplanmıştır. iıt grup sorular örgüt yapısı, çalışan sayısı, bütçe büyüklügü gibi

kesin cevapları olan sorulardır. ikinci grup sorular ise yöneticilerin kuruluşlarına ilişkin
algılamalarına dayanan ve cevapları bireysel olarak farklılaşabilen sorulardlr. Bu iki grup
Soru ayrl formlarda bir araya getirilerek "Kapasite Tespit Soru Formu" ve "Yönetici Soru

farklılıklar gösterip göstermediği test edilmiş, anlamlı farklılıklar saptanmlştlr. Test
işlemini takiben ilk olarak değişkenlere ait sorular kendi içinde ağırlıklandırılmlştır. Bu
ağırlıklandırma çerçevesinde kuruluşların değişkenlere ilişkin sayısal göstergeleri
belirlenmiştir. İkinci olarak her bir değişken stratejik plan yapma sürecini etkileme
derecesi açısından bir ağırlıklandrma işlemine tabi tufulmuşfur. Değişkenlere ilişkin
sayısal büyüklüklerin bu ağırlıklarla çarpılması ile kuruluşların stratejik plana hazırlık
derecelerini göSteren değerlere ulaşılmıştır. Bu değerler kuruluşlar arasmda sıralama

Formu" oluşturulmuştur.

yapllmasına imkan vermiştir. Gerek değişkenlere ilişkin soruların ağırlıklandırılmasinda

Kapasite Tespit Soru Formu, genel bilgiler, bilgi teknolojileri altyapısı ve mevcut
kapasite başlıkları altında topl4m 16 soruyu içermektedir. Yönetici Soru Formunda ise

gerekse değişkenlerin kendi içinde ağırlıklandıtmasmda yazın taramasl

ve

pilot

uygulamalardan elde edilen deneyimler yol gösterici olmuştur.

algı ölçmeye dönük 30 soru bulunmaktadır (DPT 2006a).

Kapasite Tespit Soru Formu kuruluşlarda ilgili birimlerce (kuruluş Araştııma,
Planlama ve Koordinasyon (APK)l birimi, yoksa genel sekreterlik vb.) yanltlanmıştlr.
Kuruluşun yaplslna ve yönetimine ilişkin algıyı ölçmeyi amaçlayan ikinci soru formunun
kamu kuruluşlarının orta ve üst düzey yöneticileri tarafindan cevaplanması istenmiştir.

Anketin doğrudan yöneticilerce cevaplanmasını temin etmek için posta yolu
yerine anketör vasıtası ile yapılması tercih edilmiştir.2

Kamu kuruluşlarındaki Araştırma, Planlama ve Koordinasyon birimleri bu araştlrmadan daha sonraki bir
tarihteki düzenleme ile kapatılınışür.
Soru ve şıklann anket uygulanacak kişiler tarafından anlaşılırlığını ölçmek için üç kuruluşta bir pilot
uvzulami vaDılmıŞ. anlaŞılmayan sorular ve şıklar yeniden gözden geçirilerek ankete son şekli verilmiştir.
e""ı..t, öE anketorleri iarafından uygulanmıştır. Anketörlerin saha çalışmasını başarıyla
gerçekleştirmesine yardlmcı olmak üzere el kitapçığı hazırlanmış ve eğitim verilmiştir. Anketi
J"uupıuyurıu.,n kişisel gizliliği sağlanarak yöneticilerin sorulara daha açık yürekli cevaplar verebilmesi
için gerekli koşullar oluşturulmuştur.
1

85

5. BULGULARVEYANSIMALARI
Bulgular çalışmanın ana amacı olan, stratejik planlamanın kamu idarelerine

kademeli olarak yaygınlaştırılması çerçevesinde etkili biçimde kullanılmış; kuruluşlar
elde edilen bilgiler ışığında Sınıflandırllmıştır. "Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"l ekinde yer alan kuruluş grupları bu
sınıflandırmaya göre oluşturulmuştur. Çalışmada elde edilen özet ve genelleştirilmiş
bulgular yaylmlanarak kamuouyunun bilgisine sunulmuştur (DPT 2006).2

Çalışma ile, kamu kuruluşlarının stratejik planlamaya geçiş sürecinde
karşılaşabileceği sorunların tespit edilebilmesi ve bu çerçevede yapısal özelliklerinin
ortaya konulması bakımından değerli bilgiler temin edilmiştir. Kuruluş düzeyinde elde

'

2

za/s20o6taihve26|79 sayılı Resmi Gazete
Bu rapora htto://www.sp.gov.tr adresinden de erişilebilr.
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edilen bu bilgiler tek tek kuruluş düzeyinde tablolaştırılarak süatejik planlama

çalışmalarrnda yararlanılması amacıyla ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. Bu şekilde
kuruluş özelinde değerlendirme gönderilen kuruluş sayısı 76'dır. Kuruluşlara gönderilen
tablolarda o kuruluşun durumu diğer kuruluşlarla karşılaştırılmakta ve kuruluş özelinde
önerilerde bulunulmaktadır (Tablo 5).
Tablo 5: Kurumsal Değerlendirme Tablosu Örneği
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Örgİıt büyüklüğii stratejik planlamada kullanılan yöntem ve yaklaşımları büyük
ölçüde etkilemektedir (Fredrickson ve Iaquinto 1997; Grinyer ve Yasai-Ardekani 198l;
Kukalis 1989). Kamu kuruluşlarında örgİitsel büyiıklüğiın göstergeleri olarak genellikle

ilişkin tercihin isabetli olduğu söylenebilir. Benzer biçimde kamu yönetiminin bütiinüne
dönük politika, düzenleme ya da reform girişimlerinde bu hususun dikkate alınarak
kuruluş ya da kuruluş grupları düzeyinde farklılaştınlmaya gidilmesinin yararlı olacağı

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
oülamanIn
çokaltnda

Örgüt büyüklüğü ve yapısı

personel Sayısl ve bütçe büyüklüğii dilkate alınmaktadıı (Grafık 1 ve 2). Bu açıdan kamu
kuruluşlarııın stratejik planlama yükümlülüğü açısından farklılaştırmaya tabi tutulmasına
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Araştırmada elde edilen toplulaştırılmış bulgulardan stratejik yönetim açısından
önem taşıdığı düşünülenler ile dilrkat çekici olan bazı bulgulara aşağıda yer verilmektedir.
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önerisi geliştirilebilir.

Grafik l: Kamu Kuruluşlarında Çalışan Sayısı
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Grafık 2: Kamu Kuruluşlarııın 2004
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karmaşık olduğu söylenebilir. Bu farklılık kamusal örgi'itlerin yapl ve görevlerinin siyasihukuki süreçlerle belirlenmesi ve genellikle birden çok alanda faaliyette bulunmaları gibi
nedenlerle açıklanabilir.

30

Araştırmada misyon belirginliğini ölçmeye dönük olarak kuruluşun hukuki
yapısında ve görev ve yetkilerinde değişikliğin gündemde olup olmadığı ve belirli

25

6

o420

alanlarda yoğunlaşma olup olmadığı gibi unsurlar dikkate alınmıştır.

E1s

Kuruluşların önemli bir bölümünde yeniden yapılanma çabalarıııın ve kuruluş
kanunu değişikliği çalışmalarının siırmekte olduğu görülmektedir (Grafik 4 ve 5).
Yöneticilerin Yo90'daı fazlası ise kuruluş kanunlarının krsmen ya da tamamen değişmesi
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>10.001

Büyuklüğü

Personel saytsı ve bütçe büyüklüğü yanında örgiitlerin coğrafı dağılırru da
stratejik planlamayı etkileyecek önemli bir unsurdur. Kamu kuruluşları açısından bu
unsur taşra örgütlenmesinin tiirü, düzeyi ve yaygınlığına bakılarak ölçülebilir. Araştırma

sonuçları taşra teşkilatı açısından

da

kuruluşların önemli farklılıklar taşıdığını

gerektiğini düşünmektedir (Grafik 6). Bu durumun kamu kuruluşlarında misyon
belirsizliğinin artmasına yol açacağı ileri sürülebilir. Kamu kurumlarında stratejik
planlama çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek bu riski azaltmak için yeniden
yapılanma çalışmaları ile kuruluş kanununu değişikliklerinin öncelikli olarak
sonuçlandırllması goektiği düşünülmektedir.

Grafık 4: Kamu Kuruluşlarında Son Üç Yılda Yeniden Yapılanma Çalışmaları

göstermektedir (Grafik 3).
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Grafik 3: Kamu Kuruluşlarının Taşra Teşkilatları
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Grafık 5: Kamu Kuruluşlarında Son Üç Yılda Kuruluş Kanunu Değişiklikleri
Yok

Bölge

Düzgyindo

ll Düzoyindo

llç6 Düz6yind€

Taşra T8şkilatı D0zeyi

Misyon Belİrginliği
Genel olarak misyon belirginliğinin stratejik planın hazırlanmasl ve uygulamasını
kolaylaştıracağı beklenebilir. Kamu kuruluşlarının özel sektöre göre misyonlarının daha
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Tablo 6: Kamu Kuruluşlarında Faaliyetlerin Yoğunlaştlğı Üç Alanın Çalışmaları
Kapsama oranı
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İıetişim
Stratejik planın hazırlık ve uygulama sürecindeki başarısı açlslndan önem taşıyan

kitik

faktörlerden birisi katılımcılıktır (DPT 2006b). Katıllmcılık aynı zamanda stratejik

planlamanın

ayrt edici

unsurlarından biridir. Katılımcılığın sağlanmasının ön

koşullarmdan birisi iç ve dış paydaşlarla etkili ve sistematik iletişim mekanizmalarlnın
kurulmuş olmasıdr. Araştırmada mevcut durumda kuruluşlarm hangi iletişim kanallarını

Grafik 6: Kuruluş Kanununun Değişmesi ihtiyacı

Kuruluşların önemli bir kısmında gerek iç paydaşlarla gerek dış paydaşlarla
iletişimlerinin bulunduğu görülmektedir. Yöneticilerin %65'i dış paydaşlardan hizmet ve
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ne ölçüde kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştlr.

ürünlerin kalitesine yönelik geri bildirim alındlğını belirtmektedirler. Çalışanlardan
düzenli geri bildirim alındığını ifade edenlerin oran1 ise %68'dir. iç ve dış paydaşlardan
geri bildirim alma yöntemlerine bakıldığında dış paydaşlarda şikayet dilekçeleri, iç
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Çok gerekli

Büyük ölçüde
ger€kli

Klsm€n

gerekli

paydaşlarda ise toplantılar öne çıkmaktadır (Grafik 7 ve 8).
Gerekli değil

belli

alanlarda yoğunlaşması açısından bakıldığında ise,
yöneticilerin kuruluşun faaliyetlerini çok büyük ölçüde önemli olduğu düşünülen
Faaliyetlerin

alanlarda gerçekleştiğini düşündükleri görülmektedir. Bu durumun misyon belirginliğine
olumlu yönde katkısı olduğu düşünülebilir' Faaliyetlerin belli alanlarda yoğunlaşmasının
sosyal güven1ik kuruluşları, üniversiteler de dahil olmak üzere özel bütçeli kuruluşlarda

Bu durum iletişimin gerekliliği konusunda bilinç ve çabanın bulunduğu ancak
müşteri/çalışan memnuniyeti anketi gibi sistematik analizlere imkan veren araçların
kullanılması konusunda eksiklik bulunduğuna işaret etmektedir. Paydaşlarla düzenli
iletişimin sağlandığı kuruluşlarda gerek çalışanlardan gerek dış paydaşlardan alınan geri

bildirimin kuruluş faaliyetlerine kısmen ya da tamamen yansıtıldığını düşünen yönetici
oranı %l00'e yakındır.

görece daha yüksek olduğu belediyelerde ise önemli oranda düşük düzeyde kaldığı
görülmektedir (Tablo 6).
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Grafik 7: Yararlanıcılardan Geri Bildirim Alma Yöntemleri
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Çftan sonuçları kuruluşlar ya da uluslararası klyaslamaya imkan verecek bir veri
tabanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte sonuçlar olumlu ya da olumsuz açıdaı haıgi
noktalarda odaklanılması gerektiği konusunda önemli ipuçları vermektedir. Yönetiçilerin
kısa vadeli düşünme ve çalışma biçimini en yaygın olumsuz eğilim olarak algıladıkları
görülmektedif. Yönetimde süreksizlik algılaması da dikkate alındığında yöneticilerin
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lnl6rnet
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d6ğerl9ndimelgr

r

Diğğl

stratejik planlama konusunda genel olumlu yaklaşımının bir nedeninin kısa vadeli
tepkisel yönetim alışkanlıklarından kurtulup daha uzun vadeli ve gelecek yönelimli bir
yönetimin sağlanması arzusu olduğu söylenebilir. olumsuz algılardan katı organizasyon
yapısı, katı ve karmaşık mevzuat yapısı ile yeterli düzeyde görülmeyen bütçe esnekliği ise
kamusallığın yanslmasl olarak değerlendirilebilir (Grafik 9 ve 10).

Grafik 9: Yönetsel Yapı ve Alışkanhklara iıişkin oıumsuz Algılar

Grafik 8: Çalışanlardan Geri Bildirim Alma Yöntemleri
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Yönetim ve Çahşma Alışkanlrkları

Kamu yönetiminde mevcut yönetsel yapı, alışkanlıklar ve eğilimlerin stratejik
soruya
yönetim çalışmalarını ne yönde etkileyeceği önemli bir sorudur. Araştırmada bu
yanıt bulmak amacıyla stratejik planlama çalışmalarını olumlu etkileyeceği düşünülen
hususlar ile olumsuz yönde etkileyeceği düşünülen hususlar a|t a|ta sıralanarak
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Grafik l l: Dışsal Faktörlerin Stratejik Planlamaya Etkisi Algısl

Grafık 10: Yönetsel Yapı ve Alışkanlıklara ilişkin olumlu Algılar
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Dışsal Faktörlerin Etkisİ
Örgütlerde kamusallığın belirleyici etmeni kamusal örgütlerin özel sektör
kuruluşlarına göre siyasal süreçlere ve dışsal etkilere daha faz|a açık olmasıdır.
Araştırmada bu özelliğin stratejik planlama sürecini ne yönde etkileyeceği belirlenmeye
çalşılmıştır. Bu amaçla yöneticilere ankette yer alan dışsal unsurların stratejik planlama

sürecini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin düşünceleri sorulmuştur.

Çıkan sonuçlar en olumsuz algllamanın "siyasi"ler seçeneği üzerinde olduğunu

göstermektedir. ikinci sırayı ise "Maliye Bakanlığının kuruluş bütçeleri üzerindeki etkisi"

almaktadır. Bütçe büyüklüğü ise beklenenin aksine olumsuz değil olumlu yönde
algılanmaktadır (Grafık 11). Bu sonuçlar stratejik planlama sürecinde yönetim-siyaset ile
kuruluş-Maliye Bakanlığı ilişkilerinin iyi tasarlanması gerektiği yönünde bir uyarı olarak
alınabilir. Öte yandan DPT'nin plan ve yatrım programl üzerindeki etkisi olumlu
algllanmaktadır. Maliye ve DPT konusunda bu algı farklılığlnın nedenleri üzerinde
durulmalıdır. Kuruluşların sahip olacakları gerek cari gerek yatrım bütçe büyüklügü
üzerinde Maliye Bakanlığının

ve DPT'nin etkisinin olmasını çok olumsuz

olarak

görülmemesi fakat bütçe büyüklüğü belli olduktan sonra uygulamada konulan sınırlama
ve etkileri olumsuz algılanması bir neden olabilir.

6. soNUÇ
Araştırmanın temel amacı olan stratejik planlamanın kuruluşlara kademeli olarak

yaygınlaştırılması konusunda amaclna ulaştığı düşünülmektedir. Araştırma sonucuna
bağlı olarak yaygınlaştıima takvimi oluşturulmuştur. Kapsamdaki kuruluşlar dört gruba
bölünmüştiir. 17 kuruluştan oluşan

1

. grğp 3l.12.2006 tarihinde,

3

1 kuruluştan oluşan 2.

grubun 3l.03.2007 tarihinde, 60 kuruluştan oluşan 3. grubun 31.01.2008 tarihinde ve 40
kuruluştan oluşan 4' grubun ise 3l.01.2009 tarihinde ilk stratejik planlarını tamamlayarak

DPT Müsteşarlığına göndermeleri kararlaştırılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına dayanarak yapılan takvimlendirme mali yönetimin
yeniden yapılandırılmasına ilişkin uygulama takvimi olarak da düşünülebilir.

KMYKK

ile öngörülen değişimin başlangıç noktasını planlama aşaması oluşturmaktadır.
Performans bütçeleme ve iç kontrol süreçlerinin stratejik plana bağh olduğu dikkate
alındığında bu takvim bir anlamda fiili reform uygulama takvimi olarak ele alınabilir.

Diğer yandan, reformun başarlsı açısından stratejik planlama yühimlülügü ileri yıllara
alınan kuruluşların bugünden itibaren gerekli hazrlık çalışmalarını yapmaları kitik önem
taşımaktadır. Bu amaçla, kuruluş düzeyinde elde edilen bilgiler tek tek kuruluş düzeyinde

tablolaştırılarak stratejik planlama çalışmalarında yararlanılması amacıyla ilgili
kuruluşlara gönderilmiştir. Kuruluşların stratejik yönetim araştırmasr sonuçlarında ortaya
çıkan kritik noktalarda gerekli hazırlıklara bir an önce başlamaları gerektiğinin önemle

çizilmiştir.

Araştırma kuruluş düzeyinde sağladığı bilgiler yanında kamu yönetiminin
bütiinüne ilişkin orta-üst düzey yönetici algılamalarl konusunda da önemli bir veri
kaynağı oluşturmaktadır. Kamudaki orta-üst düzey yöneticilerin tamamrna yakınının
195
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tufum, algı

ve eğilimlerini kapsayan bu veri seti kamu

yönetiminin yeniden

yapılandırılmasına yönelik girişimlerde dikkate alınması gereken önemli saptamalarda
bulunmaktadrr.
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Bureaucracy" Academy ofManagement Journal, Sep. 24, 3,s.471-486.
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Hendrick, Rebecca (2003). "Strategic Planning Environment, Process, and
Performance in Public Agencies: A Comparative Sfudy of Depaıtments in

Kamu yönetiminde karşılaşılan önemli bir sıkıntı karşılaştırmaya imkan verecek
bir hareket noktasının olmamasıdır. Örneğin, yapılan bir reform girişiminin ya da
uygulanan bir kamu politikasının sonuçlarını değerlendirmek için başlanglçtaki duruma
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osman Yılmaz: Hepinize teşekkür ediyorum. Ve son olarak bu benim
size bazı sonuçlarını ilettiğim araştırmanın özet sonuç raporu 2006 yılında
yayımlandı DPT tarafından Yansıda görülen adreste bu rapora ulaşıp daha
detaylı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.

Prof.Dr.Sevim GöRGÜN: Geliyor mu ses? Çok teşekkür ederim Sayın
Yılmaz. Hem zamanı çok iyi kullandınız hem de çok ilginç bir konuyu

inceliyorsunuz. Şimdi ikinci toplantı yahutta bu toplantının ikinci konusu kamu
hizmetlerinin etkinliğinde elektronik devlet kullanımına yönelik amprik bir çalışma.

Bunu hazırlayanlar Sayın Arş.Gör.Serdar Çiçek, Sayın Arş.Gör.Hüseyin Güçlü
Çiçek ve Sayın Öğr.Gör.Uğur Çiçek. Yalnız şunu söyleyeyim bu Çiçek'ler ne

kardeş ne akraba. Tamamıyla tesadüf, yani üç Çiçek, bir araya gelip bir araştırma
yapmlş. Şimdi bunlardan yalnız Araştırma Görevlisi Serdar Çiçek ve Araştırma
Görevlisi Hüseyin Güçlü Çiçek araştırmayı sunacak. Serdar Bey 'l980 Ankara
doğumlu. llk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2001 yılında Hacettepe
Üniversitesi lktisadi Bilimler Fakültesi Ma|iye Bölümünden birincilikle mezun oldu.
Yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye
Bölümünde 2005 yılında tamamladı. Mali hukuk anabilim dalında çalışmalarını
yürütmektedir. Araştırma Görevlisi Hüseyin Güçlü Çiçek 1977 lsparta doğumlu.
llk ve orta öğrenimini lsparta'da tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde 2005

Bu
yol gösterici olacaktır. Şimdi bizim çalışmamız

göreceğinizi biliyoruz.

noktasında bize

o

yüzden hatalarımız, eksiklerimiz olursa mazur
tip eleştiriler her zaman kendimizi geliştirmemiz

gerçekten çok heyecan verici.

kamu
hizmetlerinin etkinliğinde e- devlet kullanımı ve çalışmamız iki kısımdan oluşuyor.
llk kısmı literatür taraması şeklinde ve ben onu sizlere aktaracağım. Diğer kısım

ise lsparta ilinde geniş bir katılım ile

gerçekleştirdiğimiz anketin, e- devlet
yönelik
kuIlanımına
anketin bulgularıyla ilgili. onu da sizlere Hüseyin arkadaşım

aktaracak. Şimdi amacımıza bakacak olursak, çalışmamızın amacl kamu
hizmetlerinden faydalanan bireylerin genel olarak e- devlet uygulamalarından,
özelde ise internet yoluyla kamu hizmeti sunumundan ne ölçüde yararlandıklarını

değerlendirmektir. Burada genel Ve özel ifadelerini
kullanmamızın sebebi e- devlet uygulamaları denilince sadece kamu web
sayfalarının akla gelmemesidir. Kamu web sayfalarlnln yanl sıra telefon, ATM

ölçmek

Ve bunu

benzeri hizmet terminalleri ya da çeşitli teknolojiler bu bağlamda
değerlendirilebilir. Ya da kamusal karar vericiler için geliştirilmiş bir takım
yazılımlar, örneğin coğrafi bilgi sistemleri ya da kamusal karar vericiler için
geliştirilmiş kamu mali yönetim bilgi sistemleri de yine e- devlet kapsamında
değerlendirilmelidir. Çalışmanın kapsamına baktığımızda, öncelikle e- devIetin

tanımı Ve e- devleti ortaya çıkaran gelişmeler, geleneksel kamu hizmet
sunumundan farklı yönleri, e- devlet modelinin sağladığl getiriler ve amprik
çalışmamız ça|ışmamızda yer alacak

yılında tamamladı. Bütçe ve mali planlama anabilim dalında çalışmalarını

yürütmektedir. Şimdi bana verdikleri küçük bir bilgi var. Sanayi toplumunda ve
yani ben de okuyunca tebliği buna kanaat getirdim. Şimdi bu teknolojik ilerleme

bazı kamusal yöntemlerde de değişikliğe imkan tanıyor. Şimdi bu yani onların
deyimine göre' bilgitoplumuna geçilmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir kavram,

elektronik devlettir. Elektronik devlet kamu hizmeti sunumunda bilgi iletişim
teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu bilgi iletişim teknolojileri, bu bilişim
teknolojilerinin başında da internet yer almaktadır. llk olarak özel sektörde

elektronik ticaret şeklinde ortaya çıkan teknoloji kullanımı şimdi kamu
yönetiminde de kendini göstermektedir. Şimdi yaptıkları ilginç çalışmay|a bu
konu üzerindeki görüşlerini açıklayacaklar arkadaşlar. Buyurun.

Arş.Gör.Serdar Çiçek: Teşekkür ediyorum Sayın Başkan ve kıymetli
hocalarım. Öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum. Ev sahipliğini
gerçekleştirdiğimiz 22. Türkiye Maliye Sempozyumu'na katılımınız için tekrar
töşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Biz tabi, yolun başındaki araştırma
görevlileri olarakzamanında ders aldığımız hocalarımızın önünde Sunum yapmak
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ı. GİRİŞ

xxII. TÜRKiYE MALiYE sEMPozYUMU
Süleyman Demiıel Üniversitesi

Son yıllarda günlük yaşantımızın hemen her boyutunda karşımıza çıkan yoğun
bilgi teknolojisi kullanımı sadece bireyleri etkilemekle kalmayıp, devletleri de yapısal bir
dönüşüme zorlamaktadrr. Bu dönüşüm sürecinde alışılagelmiş hantal ve bürokratik devlet
yapısı, yerini daha hızlıı, modern, şeffaf katılımcı, müşteri odakh ve düşük maliyetle

iktisadi ve idari Biıimıer Fakültesi
09-13 Mayıs 2007, ss. 201,-224.

KAMU HİZMETLERiNiN ETKiNLiĞİNuB n-ırVLET
KULI.ANIMINA YÖNEı,ir ı.vıpiniK BİR ÇALIŞMA
Serdar ÇİÇEKHüseyin Güçlü ÇİÇEK--

Uğur ÇİÇEı<'t'

öznr

ve

ilerlemeyi sağlamakt4

Ve özellikle

e-devlet reformlarını

desteklemektedir. Bununla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanabilmesi için
politikacılar ve uygulamacılar tarafindan e-devlet ile ilgili çık1lların, risklerin, maliyet ve
faydalarm daha iyi bilinmesi gerekmektedir.

Bu

çahşmanın amacl kamu hizmetlerinden faydalanan bireylerin, bilgi

teknolojilerinin gelişmesiyle genel olarak e-devlet uygulamalarından, özel de ise internet
yoluyla kamu hizmetleri sunumundan ne ölçüde yararlandıklarını ölçmeye Ve

değerlendirmeye yönelik olarak yapılmıştr. Çalışmada bireylerin hangi kamu
kurumlarının intemet sitelerini ne ölçüde ziyaret ettikleri, hangi amaçla bu sitelere
girdikleri bunun yanı sıra çewim-içi (online) kamu hizmetleri ile ilgili olarak olumlu ya
da olumsuz düşünceleri yer almaktadır.

Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, Isparta ili merkezinde literatiirde
geliştirilmiş bulunan ölçeklere göre hazırlanmış bir anket yapılmış ve sonuçlar SPSS 13
paket programı aracılığı ile Ki-Kare ve t testi analizlerine tabi fufulmuştur. Çahşma
sonucunda Isparta ilinde e-devlet hizmetlerinden faydalanma derecesi ağulıklı olarak
eğitimli kesimle yapılan anket sonuçları ile test edilmiş ve hipotezlerin önemli bir bölümü
kabul edilmiştir. Eğitim seviyesi dışında vatandaşların aylık gelir düzeyleri ve meslekleri
de,kamu hizmetlerinden internet yoluyla faydalanma düzeyini açıklamaktadr.

*
'"

E-devlet kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artrrılmasına yönelik olarak

bilgi teknolojilerinden ve özellikle internet uygulamalarından en geniş şekilde nasıl
yararlanılacağı üzerinde durmakta ve kamu hizmetlerini müşterilerine, 7 91ıı24 saat bilgi
teknolojileri yoluyla sunmaktadır. Burada söz konusu müşteri, bir vatandaş, bir özel şirket

ve hatta bir devlet kurumu olabilir. Bir başka deyişle, kamu yönetiminde her ti'irlü
faaliyetin, vatandaşlar, işletmeler, kamu çalışanları ve devletin diğer fonksiyonlarıyla
ilgili etkileşimlerinin e-devlet uygulamaları aracılığıyla elektronik ortam üzerine
taşınması' birebir ve aracls|z olarak kullanılabilir hale gelmesidir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri birçok alan yanında kamu yönetimi alanında da
modernleşmeyi

çalışan devlet modeline bırakmaktadır.

Süle1rnan Demirel Üniversitesi,

iiBF, Maliye Bölümü, Araştırma Görevlisi

Süleyman Demirel Üniversitesi,

ıualiye Bölümü, AIaştırma Görevlisi

iiır,

"- Süleyman Demirel Üniversitesi, Gelendost MYo, Ögetim Gorevlisi
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Uygulanacak e-devlet modeli sonucunda, daha fazla vatandaşa eş zamanlı olarak
a1mı kalitede hizmet vererek etkinlik attacak, devlet kadrolarmdaki şişkinliğin ve
kırtasiye masraflarının azalıması ile maliyetler düşecek, kamuda şeffaflığın ve

güvenilirliğin daha üst seviyelere ulaşması sağlanacak ve bu sayede vatandaşların devlete
olan giiveni artarak, devletle ilgili her tiirlü ilişkide vatandaşları daha aktifkılacaktır.

Çahşmada, e-devletle

ilgili

kawamsal çerçeve

ve

e-devlet uygulamaları

konusunda önde giden ABD, Kanada, Singapur ülke örnekleri ile bu uygulamaların kamu

hizmetlerinin sunumundaki etkinliği ele alınarak Isparta ilinde e-devlet kullanımı ve
belirleyici faktörler konusunda yapılan anket bulguları değerlendirilmiştir.
2.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. E-Devlet

Kavramı

Küreselleşme ile birlikte geleneksel kamu hizmeti sunum şekilleri değişmiş'
devletler kiiresel rekabette kendi pozisyonlarını güçlendirmek ve devam ettirmek için
hizmet sunumlarrnın da artık modernleştirilmesi gerekliliğinin farkına varmışlardır.
Özellikle l990'ların sonundaki teknolojik dewim, internet üzerinden hizmet sunmanın

mümkiin olmasıyla devletin fonksiyonlarında hızllı ve büyük bir dönüşüme sebep
olmuştur.

Üıkeıer kendi politik sistemleri ile ilişkili olarak e-devlet taruml Ve bileşenlerini
algılamaktadır. Haldenwang'a göre, e-devlet, bilgi Ve iletişim
teknolojilerinin (ICTs), kamu yönetimi ve politik karar alma şürecinde stratejik ve

farklı olarak
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koordineli olarak kullanımını ifade etmektedirl. Whitson ve Davis'e göre ise, e-devlet,
vatandaşlara, sanayi kesimine (ve/veya işletmelere), kamu çalışanlarına maliyet-etkin
olarak çewim-içi hizmet sunmaktır2.

Devletle vatandaş arasındaki ilişkilerin dijital tabana taşmmaşı, e-devlet
kawamının sadece bir yönüdür. E-devletle birlikte asıl ortaya çıkan kamusal faaliyetlerin
şeffaflaştırılması, vatandaşların ülke yönetimine daha aktif ve etkileşimli
katılabilmesidir3.

E-devlet kawamından önce hayatımrza giren e-ticaret kawamı ve e-devlet
kawamları karıştırılabilmektedir. E-devleti, e-ticaretten ayıran temel özellik, kamu
kurumlarının politik doğasıdır. E-devlet aracılığıyla sunulan hizmetlerde vatandaş ile
devlet arasında e-ticaretin aksine zorunlu bir ilişki oluşmaktadır.
Jorgensen

ve Cable (2002) bu iki kawam

arasında

üç büyük

farklılığa

değinmektedir: Erişim, yapl ve hesap verebilirlik. E-ticarette müşterilerin, işletmeleri
seçmelerine izin verilir ancak e-devlette kurumlar, düşfü gelirli bireyleri de içine alan

yeterli nüfusun erişimlerinin sağlanmasından sorumludur. Buna ek olarak ticari
işletmelerin yapıları ile kamu kurumlarının yapıları farklılık arzetmektedir. Karar verme
yetkisi, kamu kurumlarında ticari işletmelere göre daha az merkezileşmektedir. Kamu

şekillendirmektedirler. Devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından kamu sektörü bilgi
ve iletişim teknolojileri kapasitesinin arttırılması amacıyla önemli mikİarda kaynak
aktarı1makİadırl.

Devletler, vatandaşlar ve kurumlar arasındaki işlemlerin e-devlet aracılığıyla,
etkin ve verimli yürütİilebilmesi için çeşitli teşvikler uygulamaktadır. E-devlet
uygulamaları açlsından en ileri düzeyde hizmet veren ABD'de vergi toplamaktan sorumlu
kurum olan Ulusal Gelir idaresi (IRS) posta iletişimi yerine çewim-içi iletişimi koymak

için geniş teşvikler uygulamaktadır2.
1996'dan bu yana Ulusal Gelir idaresi, vergi beyannamesi formunu ve yaylnları
Web aracılığıyla PDF (Taşuıabilir Dosya Formatı) şeklinde mükelleflere sunmaktadır.
Bunun sonucunda idare, beyanname ve benzeri formaların basılması, muhafazası ve
postalanmasına goek kalmamasından dolayı milyonlarca dolar tasamrf sağlamaktadır3.

Önemli ölçüdeki maliyet tasamıfları daha

ilk

etapta mükellefın karşısına

çıkmaktadır. Şöyle ki, bir vergi beyannamesi formunun postalanmasl ve benzeri masraflar
yaklaşık olarak 3 dolar iken, 1000 adet PDF dosyasının Web üzerinden indirilmesi l
senttir4. Ulusal Gelir idaresi, diğer ülkelerin gelir idarelerinde olduğu gibi, formların ve

kurumlarındaki bu yetki dağılımı yeni kamu hizmetlerinin gelişim ve uygulamasını
geciktirmektedir. Üçüncü farkhlık ise hesap verebilirliktir. Demokatik devletlerde, kamu

bilgi dohimanlarmln elekronik olarak dağıtımına ek olarak milyonlarca Amerikalının
faydalandığı çewim-içi vergi ödeme protokolleri yürürlüğe girmiştir. ABD ve
Avustralya'da uygulanan "EasyTax" vergi formu hazırlama programl vergi

kurumları kaynak dağılımında ve kamu hizmetlerinin sunumunda maksimum kamu yararı

beyannamelerinin çevrim-içi dönüşü ve doğudan ödemeyi mümkiin kılmaktadırs.

ilkesi ile sınırlandırılmıştıra.

2.l.l. E-Devlet Modelinin Farkhlrkları ve Sağladığı Kolaylıktar

E-devletin gelişimi hem politik hem de teknik olarak karmaşık bir yapıdadır. E_

devletin kalitesi devletin bilgi politikası, kullanıcılarm saylst, eğitim düzeyleri ve
motivasyonlarl gibi çeşitli faktörlere dayanmakİadır. Günümüze kadar birçok ülke ideal

e-devlet düzeyine ulaşmak için gereklilikleri yerine getirememiştirs. Bu sebeple
günümüzde birçok OECD üyesi ülke ve gelişmekte olan ülkeler e-devlet stratejilerini

E-devlet uygulamalarınl sadece hizmet sunumunda bilgi-iletişim teknolojilerinin

kullanılması olarak düşünmek eksik olacaktır. Hizmet Sunumu yanlnda' e-devleü
uygulamaları aynı zamanda insan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve hizmetten faydalanan
vatandaşların potansiyellerin maksimize edilerek değerlendirilmesini içeren bir anlaylş
değişikliğini ifade etmektedir6.

VON HALDENWANG, Electronic Government (E-Government) and Development, The
European Journal of Development Reseırch, http://dx,doi.org/l0.1080/095788l042000220886'

Elektronik devlet ile birlikte kamu hizmetleri ile vatandaşların buluşfurulmasında
teknolojinin kullanılması hizmetlere ulaşmak için kamu çalışanlarına olan ihtiyacı ve

h Electronic Government: Comprehensive Electronic
information Dissemination For Science And Technology'', Government Information Quarterly, 18, 79-

I Christian VON HALDENWANG, s.3.
2 Merriıı WARKENTiN, David GEFEN,

Christian

(Erişim' 09.03.2007).

T.L. WHiTSON, L DAViS, (2001). "Best Practices
91.

Serhat BAŞTAN, Ramazan GÖKBLrNAR, "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle ilgili Yeni
Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğu", D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:19, Say:l, Yıl:2004,
ss:71-89, s.72.

D JORGENSEN, S CABLE, (2002) "Facing The Challenges of E-Government: A Case Study of The City
ofCorpus Christi," Texas. SAM Advınced Management Joırnıl,61' |5_ 22.
P.R. DEVADOS, S.L. PAN,. J.C. HUANG,. (2002). "Structurational Analysis Of E-Government
initiatives: A Case Studyof SCO". Decision Support Systems, 34, 253*269.
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Paul A. PAVLOU, Gregory M. RosE "Encouraging Citizen
Adoption of e-Govemment by Building Trust", Electronic Markets, 2002, Volume 12 (3):157-162.

t Adobe
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edobe lzooz;

, accessed
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on

2l January 2002.
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Merriıı WARKENTiN, Daüd GEFEN, Paul A. PAWoU, Gregory M. RoSE, 2002, s.159.
"E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifleı, Fırsatlar ve Zorluklar", Kamu
Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Sçkin Yayncılık, Ankara' 2003' s. 26'7.
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zaman

israflnl

aza|tflhktadırl. Örnek vermek gerekirse, Türkiye'de 2003 yılında

başlayan Merkezi Nüfus idaresi Sistemi (MERNiS) projesi ile çewim-içi sistemin
devreye girmesi posta Ve kırtasiye işlemleri masrafının azalmasr yanl sra önemli ölçüde
iş gücü tasarrufu sağlamaktadır. MERNiS kapsamında en sık yapılan işlemlerden biri
olan ve ortalama 20 gün süren "doğum ve nüfuz cüzdanı verilme'' işlemi çewim-içi
sisteme geçilmesi ile birlikte 8 dakika gibi kısa bir stireye düşürülmüştiir2.

E-devlet kaynaklı faydaların genellikle iki gruba ayrıldığını görmekteyiz. İlk
olarak; bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla elde edilen verimlilik artışları,
ikincisi ise kullanıcılaruı yani vatandaşların ve iş dünyasının elde edeceği faydalarıdır3.
Geleneksel kamu yönetimi anlayışına karşılık e-devlet anlayışının özellikleri şu
ifade
edilebilir; iletişim teknolojilerinin daha yoğun kullanımı, çewim-içi ortamın
şekilde
gayri şahsi olması, bilginin toplanması, işlenmesi (veri madenciliği) ve kullanımında
kolaylık, iletişim ortamında yenilik.a E-devlet modeli, bir başka deyişle, tek tip hizmet,
ewak üzerinden ve yüzyüze iletişimin geçerli olduğu, vatandaşların daha çok edilgen bir

konumda bulunduğu

ve dikey

örgütlenmeye dayalı yönetim anlayışına karşılık

farklılaştuılmış hizmetlerin elek1ronik ortamda vatandaşa sunulduğu yatay örgütlenmeye

için hangi siteye girileceğinin anlaşılamaması, site içerisinde bağlantıların kötti ve
güncelliğini yitirmiş olması, sitenin gerekli bilgileri sağlayamamasıl olarak sayılabilir.

3. KAMU HİZMETLERİNİN E-DEVLET UYGULAMALARIYLA
SUNUMUNDA sEÇiLMiş BAZI ÜLKE ÖnNnrr,nni

20. yıizyıl,ın özellikle son çeyreğinde bilgi teknolojileri alanında yaşanılan göz
kamaştırıcı teknolojik ve bilimsel gelişmeler, değişim hızrnrn artft kestirilemediği, yeni
bir dünyanın kapılarını açmlştr. Bu dönüşümün bir parçası olarak kamu yönetimlerinde
e-devlet modeline yönelik çalışmaların l990'lı yıllarda giderek hızlanmaya başladığı
görülmektedir2.

BM ve Amerikan Kamu Yönetimi Topluluğu (ASPA) tarafından dünya çapında
yapılan bir araştırma, e-devlet uygulamalarını beş farklı düzeye ay[arak ülkelerin bunları

uygulama durumlarını incelemektedir. Buna göre l90 BM üyesi ülkeden % ll'i e-devlet
uygulamalarından hiç birisini gerçekleştirmemekte, Yo17'si başlangıç dizeyinde,Yo34'i

ileri düzeyde,

oh

olanağı sağlayan

29'ı interaktif olarak ve Yo 9'ıı da çewim-içi parasal işlem yapabilme
biı düzeyde e-devlet olanaklarını kullanmaktadırlar. Yönetsel sınırları

göre,

aşan bir biçimde e-devleti uygulama olarak belirlenen en üst düzeyde hiçbir devlet
bulunmazken, e-devlet uygulamaları açlslndan ABD'nin lider konumunda bulunduğu
belirtilmiştir3. Uluslararası danışmanlık şirketi Accenture'nin ocak 200l raporuna göre,

vatandaşların e-devlet hizmetlerini kullanım niyetlerinin belirleyicileri, güvenilirlik,
uygunluk ve kullanım kolaylığı olarak belirlenmiştir. Bireylerin kamuşal ihtiyaçlarının

e-devlet uygulamalarında yenilikçi liderler kategorisinde üç ülke yer almaktadır. Bunlar;
ABD, Kanada ve Singapur'dur.

dayalı bir yönetim anlayışıdır5.

L.

Carter ve

F.

Belanger (2005) tarafindan yapılmış

bir araştırmaya

karşılanması için yapılan çevrim-içi hizmetlerin geliştirilmesinde bu faktörlerin önemi
üzerinde duru1muştur6. Kamu internet Sitelerinin, vatandaşlar tarafından kullanımını
olumsuz yönde etkileyen faktörler ise Cohen (2006), site içeriğinin anlaşılmasının
zorluğu, ilgili formların ve bilgilendirici talimatların indirilmesinin $içlüği, hangi hizmet

MiLWARD and Louise Ogilvie SNYDER, "Electronic Goverment: Linking Citizens to Public
organizations Through Tecnology,'' Journal of Public Administrıtion Research ınd Theory, April
H.Bringon

1996, pp.26l-275.

3.1. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika internet kullanıcıları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında
yer almaktadır. Nüfusu 278 milyon olan ABD'de, intemet kullanıcılarının0/o60'ı devletin
intemet sitelerini kullanmaktadıra.

ABD'deki e-devlet uygulamaları pek çok ülkede olduğu gibi ilk olarak eyaletler
düzeyinde farklı kamu yönetimi birimlerinin inisiyatifi ile başlamıştır. Söz konusu
kurumların başında Ulusal Gelir idaresi (IRS) yer almaktadır. Vergi tahsilatı ve
beyanname doldurma, çewim-içi uygulamaların konusu olan

ilk kamu hizmetlerinden

Ati ARiF0ĞLU, e-Dönüşüm: Yol Haritasr, Dünya, Türkiye, Birinci Baskı, Sas Bilişim Yaynları,
Nisan 2004, s.20.

Paul FoLEY, "The Real Benefıts, Benefıciaries and Value of E_Govemment" International Electronic
Commerce, Research Cenhe, De Montfort University, Leicester, Publıc Money & Management January,
2005, s.5.

Merrill WARKENTiN, David GEFEN, Paul A. PAVLOU, Gregory M. ROSE, 2002, s.158.
Asım BALCI, a.g.e.,s. 267'

Lemuria CARTER, France BğLANGER, "The Utilization of E_Govemment Services:Citizen Trust,
Acceptance Factors " 2005 Blackı,vell Publishing Ltd, Informıtion Systems
innovation And

Journall5, 5-25.
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Jeftey E. COHEN, "Citizen Satisfaction With Contacting Government On The ihtemet," Information
Polity I 1 (2006) 5l-65, s.61.
R. Erdem, ERKUL, "Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye'de Kamu Yönetimi Öğetimine
Yansımalan", II. Kımu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi Yaynlan, Ankara,2004, s.217.
Asım BALCI, a.g'e., s.27 0.
ibrahim KIRÇOVA, E_devlet Uygulımaları ve Ekonomiye Etkileri, istanbul Ticaret odası Yaynı,
Yayn No:2003-38, istanbul, 2003, s.125.
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biridirl. ABD'de bireyler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik

ortamda

doldurabilmektedirler.

yılından 1999 yılına kadar gelinen aşamada her dört gelir vergisi beyannamesinden birisi
elektronik olarak doldurulmaya başlamıştır. 2001 yılında ise 40 milyondan fazla kişi ebeyanname yöntemini tercih etmiştir. Bu bir önceki yıla göre 0/o73,6 oraııında bir artışı
ifade etmektedir3. Uygulamadaki önemli bir nokta da, hata oranınln kağıtla doldurulan
beyannamelerde o/o 20, elektronik başwruda ise 7ol olarak gerçekleşmesidir. Hataların
azalması, Ulusal Gelir idaresi'nin önemli ölçüde tasarruf yapmasına dolayh da olsa

katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mükelleflerin, beyannamelerini kağıtla doldurmaları
halinde katlanacakları maliyet, çalışmanın başlarında belirtildiği üzere önemli ölçüde
düşmektedir. Bu yüzden elektronik uygulamaların kullanım oranı oldukça yüksektira.

ABD'de

1993'te başlatılan ve tiim kamu hizmetlerinin tek duraklı olarak çewimsunulması hedefini güden "Access America'' e-devlet programı' kapsamında 2003

içi
yılına kadar, bağımsız olarak verilen kamu hizmetlerinin bir portal bünyesinde
bütiinleştirilmesi amaçlandırılmıştır. Program kapsamında "firstgov" adh internet portalı6
tasarlanmış ve 200l yılında hizmete girmiştir7.

ABD idare ve Bütçe Komisyonu

tarafından hazırlanan ve

Singapur, e-devlet uygulamasında başta gelen ülkelerden biri olmuştur. Bu
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çok yaygın olması (nüfusun
yaklaşık olarak Yo 50'şi PC sahibi, her dört kişiden biri intemet abonesi), nüfusun az
sonuçta,

olması (3,89 milyon) ve buna bağlı olarak da kamu yönetimindeki sorunların daha kolay
çözülebilmesinin rolü olduğu düşünülmektedir'.
Singapur, 1980 yılında Ulusal Bilgisayarlaşma Komitesi'ni kurarak, sistematik ve

planlı bir şekilde bilişim teknolojilerini ülke içinde yaygınlaştırmıştır. Kurulan komite,
beş yıllık bir plan yaparak ülkenin her kesimini bilgisayar kullanımına özendirmiş ve
eğitmiştir. Bilgisayar kullanımının artmasl, bilgi teknolojisi sektörünü geliştirmiş ve
Singapur'u dünyada bu sektörde, iireten bir ülke haline getirmiştir2. Amerikan Genel

Hizmetler idaresi, 1999

yılı

araştırmasında

,

Singapur'un e-devlet internet sitesini,

dünyadaki en gelişmiş entegre hizmet ömeği ilan etmiştir3.

Singapur Bilişim Geliştirme Kurulu (İnfocom Development Authority of
Sinapore-IDA) tarafından tasarlanan portal, site içerisinde arama yapmak, önerilerde
bulunmak ve yardlm almak için olanaklar sunulmaktadır.
Singapur tek-duraklı vatandaş portalı ile aşağıdaki işlemler yapılabilmektedira:

3 Ekim

2003'de

Başkan tarafindan onaylanan "E-Devlet Stratejileri Raporu''nda devletin vatandaşlara
hizmet verme velveya onlarla birlikte çalışılma yöntemlerini e-devlet stratejilerini
geliştirmek yoluyla iyileştirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. ABD'nin e-devlet
stratejileri üç temel üzerine kuruludur8:
- Bürokrasi merkezli değil, vatandaş odaklı devlet

-Yaşamrn çeşitli saftıalarında hangi süreçlerin bilinmesi

ve

uygulanması

gerektiği,
- Daha geniş ve detaylı

bilgi için nereye Ve kime başwrulması gerektiği,

-

Çeşitli çevrim-içi hizmetler,

-

Ticari işletmelerin hizmetleri ile ilgili bilgiler.

Singapur'daki e-devlete yönelik hazırlanan planlara yönelik açıklamalar aşağıda

- Sonuç odaklı devlet

daha ayrıntılı olarak verilmiştirs:

Özgür UÇKAN, E-devlet E-demokrasi ve Türkiye, Literatiir Yaynları, istanbul, 2003, s.74.
Stephen H. HOLDEN, "E-Devlet Uygulaması ve Ölçtımü', Emniyet Genel Müdürlüğü 2. Polis Btlişim
Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, Ankara, s.189.

' Hasa, GÜL, "Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizrıetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet)'', MaIiye
Dergisi, Say 140, 2002, s.38.
a Stephen H. HOLDEN, a,g,e,, s. 192.
5 Bkr.. htto://www.accessamerica.gov
6 Bkz.,http://www.firstgov.sov
7 Ahmet NOHUTÇU, Demokaan DEMiREL, "Dünyada E_devlet Uygulamaları'', htto://www.nvi.gov.trl
NVV
attached/
:

8

Yenilikleri destekleyen pazar odaklı devlet

3.2. Singapur

Gelirler Genel Müdürlüğü, l985'ten beri beyanname konusunda elektronik
uygulamayı yürütmektedir2. Bu faaliyetler Ulusal Gelir İdaresi'nin bir parçası olarak
kurulan, Elektronik Vergi Dairesi (ETA) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. l985

l
2

-

makale/makale doc/dunvada e-devlet uygulamalari.doc, Erişimtarihi: 22.02.2006

Demokaan DEMiREL, "E-devlet ve Diiııı1a Örnekleri", Sayıştay Dergisi, Say:6l, 2006, s.102.
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Murat N. iNCE, "Eıektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni

imkanlar",

Mays 200 1,s. 55.
Hüseln N, KURAN, Türkiye İçin E-devlet Modeli: Analiz ve Model Önerisi, istanbul Üniversitesi
Yaynları, istanbul,2005, s. 33.
ekutuo.dot. gov.tr,

3Ahmet ULUSOY, Birol KARAKURT, "Türkiye'nin E-devlete Geçiş
htto://www.nvi.qov.trlattached/

lwVmakale/2.odf, Erişim Tarihi:l8.0l .2006

Murat iNCE, a.g.e., s. 55.
Demokaan DEMiREL, a.g.e., s. 106-107.
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Zorunluluğu",

- Ulusal

Bilgisayarlaştırma Plan(l980-l985):

Bu plan,

geleneksel iş

fonksiyonlarını otomatikleştirmeye, kağıda dayalı çalışmayı aza|tmaya, kamu

sitesinil ziyaret etmiştir. Herhangi bir çewim-içi hizmet kullananların

% 80'i aynı

hizmeti tekrar kullanaçaklarını ifade etmişlerdir2.

Son yıllarda Kanada'nın "dünyanrn en bağlı ülkelerinden birisi'' olmasını

hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı artırmaya odaklanmıştır.

-

da

sağlayan birkaç progıam yüriitülmüştiir. Bunlar "SchoolNef' (okul AğD ve "Community

Ulusal Bilgi Teknolojileri Planı (l986-l99l): Bilgi teknolojilerine ilişkin
stratejilerin gelişmesiyle tek duraklı kesintisiz hizmet verilmesine doğru bir yönetim
olmuş bu plan doğrultusunda okul linkleri, Ticaret Ağı, Hukuk Ağı, Tıp Ağı, Bütünsel

Access'' (Topluluk Erişimi) programlarıdır. okul Ağı programl her okulun, Topluluk

Arazi Kullanım Sistemi, Tek Duraklı Adres Değişim Bildirim Siştemi gibi projeler hayata

sağlamak amacıyla geliştirilmiştir3.

geçirilmiştir.

Kanada, e-devlet hizmetlerini vatandaşa daha iyi götürmek için başlatllan iddialı
bir dönüşüm sürecinin bir parçası olarak görülmekİedir. Accenture'ın raporuna göre,
Kanada'nrn e_devlet hizmetleri müşteri vizyonu, verilen hizmetlerin performansını ölçme

- Bilgi Teknolojileri 2000 (1992-1999): Singapur'da yaşam kalitesini geliştirici
hizmetlere (ekonomiyi geliştirme, Singapurluların potansiyelini artırma, Toplulukları
yerel ve global olarak internete bağlama vb.) odaklanmıştır.

Özellikle hızlı ve güvenli geniş bant teknolojisini kullanan, bilgi, ahşveriş, kiiltiir,
sanat vb. hizmetleri entegre eden "Singapare one" geniş bant giıişimi' interaktif
multimedya uygulamaları ve hizmetlerini Singapur'daki ttim ev işletme ve okullara
yaygınlaştırmıştır.
- Infocomm

2l

(2000-2003): Bilgi teknolojileri Telekomünikasyon kawamlarının

büti.inleşmesi Singapur'da başarılı bir e-devlet ve e-toplum geliştirmeyi
21 master planının 2000 yılında başlatılmasını sağlamıştır.
Infocomm
amaçlayan

birbiriyle

- Bağlı Singapur (2003-): Şu an yürtirlükte bulunan bu plan Infocomm'u yeni
değerler üretmekte Ve yaşamt zenginleştirmek hususunda yeni fikirleri $indeme getiren
bir araç olarak görmektedir. E-devlet ikinci eylem planı (2003-2006) da Infoçomm'u
müşterilerin ve internete bağlı vatandaşların memnuniyetini sağlayan bir plan olarak
geliştirmek istemektedir.

Kanada, bilişim teknolojilerinin yaygınlığıyla öne çıkan ülkelerden biridir.
Yetişkin nüfusun % 67'sinden fazlası intemet kullanmakta ve haftada ortalama 9 saat
internete bağlanmaktadıılar. Büyük işletmelerin hemen hemen tamamı ve kiiçük
işletmelerin o/o 70'iıe yakını internete bağlıdır2. Ayrıca Kanadalı vatandaşlar kamu
hizmetlerinden faydalanmak üzere internet kullanma konusunda en istekli grubu
oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, ocak 2003'te Kanadalı internet
kullanıcılarının %;o 70'i bir önceki yıl içinde, en az bır kez Kanada Devleti'nin internet

Bkz.,http://s-one.net.sq
Özgür UÇI(AN, a.g.e., s. 78.

yöntemleri, değişik ve birbirine entegre kanallarla, bütiınsel

bir

sistemle hizmetin

götiirülmesiyle diğer ülkelerden farklılaşmaktadıra.

Kanada'nın resmi internet sitesinden erişilen e-devlet hizmetlerinden en yaygln
,.Canada Benefits"s, *GST/HST Netfile"6 ve "Filing Centre''7 hizmetleridir. Bu

üç tanesi,

üç hizmet ile ilgili özellikler şu şekildedir8.

Canada Benefits, bireylere özel hak ve kazanımlar hakkında devlet genelinde
bilgi alacağı bir internet kapısı olarak hizmet vermektedir. Sitede bireylere sağlanan
federal, bölgesel ve lokal yardım programları hakkında bilgilere yer verilmektedir. Devlet
öğenci kredileri, kamu emeklilik planları, sosyal sigortalar, işsizlik sigortası, ev yarümı,
sosyal yardım konuları gibi konular bu sitede yer almaktadır.

Netfi1e, elektronik vergi formu doldurma opsiyonlarından birisi olarak hizmet
vermektedir. Bu hizmet vatandaşlarır kişisel kazanç beyanlarının ve yardımların geri
dönüşü için doldurulan dosyaları direkt Kanada Gümrük ve Gelir Dairesi'ne gönderme
imkanı sağlamaktadır.

3.3. Kanada

I
2

Erişimi Programı kütiiphaneler ve sivil toplum merkezlerinin intemete bağlanmasını
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Filing Centre, Kanada özel sektör şirketlerinin kuruluşlarından başlamak üzere iş
genişletme, yenipazar|ara girme, şirketleşme, tasfiye gibi iş hayatı ile ilgili olarak bilgi
alabilecekleri bir e-devlet hizmetidir. Bu hizmetin verilmesinde görevli kişi sayısı
4.000'in üzerindedir. Sisteme kayıtlı 5.000'den fazla şirket hakkında ürün ve hizmet

I
2
3
4
5
6
7
8

Bkz., htto://www.canada.qc.ca
ibrahim KIRÇOVA, a.g.e., s.153.
htto ://kamubib.tbd.org.tr,

Erişim Tarihi : 06.04.2005

Ahmet NoHUTÇU, Demokaan DEMiREL, a.g.e., s' 2.
Bkz., http://wrvw.canadabenefits.gc.ca
Bkz., htto://www.cra-arc.gc.ca
Bkz.,htto://strategis.ic.gc.ca.
ibrahim

KIRÇoVA,

a.g.e., s. l54.
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bilgileri bu sitede yer almaktadır. 30.000 üyeye her hafta düzenli olarak haber mektubu
gönderilmek suretiyle çeşitli bilgiler iletilmektedir. 2 milyondan fazla belgenin çewim-içi
olarak saklandığı bir veri tabanına, üye olan kullanıcılar erişebilmektedir.

4.KAMU HİZMETLERİNİN İxrnnNnr Y0LUYLA
YöNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SUNUMUNA

Araştırmada sorulan 16 sorudan lO'u ölçek dlşı sorular olup bu sorular için
frekans analizi yapılmıştır. Diğer 6 soru ise 5'li likert tipi sorulardan oluşmaktadır.
Anketörlerin anket sorularını herhangi bir etki olmaması için kendi kendine yanıtlamaları
istenmiştir. Araştırmamızda alternatif |2 adet hipotez test edilmiştir.
4. 6. Bulgular ve

4.l. Araştırmanın Amacı

Bu çalışma

56l

Çalışmanın bu kısmında'ankete katılan

geleneksel kamu idari sisteminin zayıfLamasına paralel olarak

gelecekte kamu hizmetlerinden yararlanmada intemeti daha yoğun kullanması beklenen

bireylerin söz konusu hizmetlerden neden, hangi yollarla ve ne kadar kullandığının
belirlenmesine ve ölçülmesine.yönelik olarak yapılmıştır.

kurumlarının internet sitelerini ne tiir hizmetler için ziyaret ettikleri, faydalı buldukları
yönleri yada e-devlet kapsamında yürütiilen faaliyetlerden niçin faydalanmadıkları çeşitli
analiz teknikleri vasıtasıyla incelenmeye çalışılmıştır.
4.6.1. Frekans

Araştırmanın kapsamr, Isparta ilinde yaşayan çeşitli meslek mensupları ve
öğencilerdir. Bu araştırmada anket tesadüfti örnekleme yoluyla belirlenmiş ve anketler
ynz yijze gerçekleştirilmiştir.Anketimize hatasız biçimde cevap Veren 56l tanesi
değerlemeye uygun görülmüştiir.

Ankete cevap verenlerin soruları doğru olarak cevapladıkları Ve cevap verenlerin

Analizi

Araştırmaya katılanların öğenim durumlarına göre dağılımı sayl ve yüzde olarak

Tablo l'de görülmektedir

7|,3'jj (400) üniversite
yo
yo
(52)
mezunu, Vo 2,l'i ise
üstti
eğitim
(92)
lisans
9,3'İi
lise mezunu,
16,4'ij
mezunu'
Tablol 'den de görüldüğü gibi araşürmaya katılanların

(l2)

4.3. Araştırmanrn Varsayımları

vatandaşın demografik özellikleri,

internet kullanma alışkanlıkları, kamu hizmetlerinden faydalanma şekilleri, hangi kamu

4.2. Araştırmanın Kapsamr

ilköğretim mezunudur.

Bu

o/o

oranlar bize araştırmaya katllanların büyük bir

çoğunluğunun üniversite mezunu ve üstii seviyede olduğunu göstermektedir.

Tablo l: ÖğrenimDurumu

etkilenmediği varsayılmıştır.
4.4. Araştırmanın

Yorum

Krsıtları
7)

Araştırmada Sonucun daha anlamlı çıkabilmesi için, bir başka deyişle sağlıklı bir
değerlendirmenin yapılabilmesi adına, hiç bilgisayar ve intemet bilgisi olmayan kesim

Ilköğetim

92

16,4

18,7

ihmal edilmiştir.

Üniversite

400

7t,3

Lisansüstii

52

o'ı

90,6

556

99,1

4.5. Yöntem

Lise

Toplam

Araştırmada seçilen ömek büyüklüğiine göre, araştrmanın amacına yönelik
olarak verileri toplamak için anket uygulanmıştır. Anket öncesi, anketin örnek kiitleye
uygunluğu (geçerlilik ve güvenirliliği) bir ön çalışma ile test edilmiştir. ön çalışmada
Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü öğencilerinden elde edilen örneklem
çerçevesinden basit tesadüfii örnekleme yöntemi ile 45 öğenci belirlenmiş ve bunlara
oluşturulan anket uygulanmlşt[. Elde edilen neticede anketteki bazı soruların yanlış

t2

5

0,9

561

100,0

Cevapsız
Toplam

Tablo 2'de ankete katılanların yaş dağılımları verilmektedir. Buna

100,0

göre

katılanların Vo 5l,9'ıı (291) genç yaş grubu olarak nitelendirilebilecek l8-33 yaş arasında,
yo 37,4'ii (210) orta yaş grubunda, yo 4,3'ij (24) ise

anlaşılmaya sebep olabileceği veya birden fazla anlamı çağışhrabileceği muhtemel
olduğundan bazı eklemeler ve değişiklikler yapılarak anket düzeltilmiştir.

Araştırmamıza yönelik olarak ankette veriler toplandıktan sonra, verilerin
işlenmesi Ve araştırmaya yönelik hipotezlerin analizinde "SPSS for Windows" (l3.0)
programından yararlanllarak, Frekans Analizi, t testi ve Ki-Kare Testi kullanılmıştır.
211

2,1

212

ileri yaş grubunda yer almaktadır.

-Y

Tablo 2: Yaş Durumu

Tablo 5: Gelir Durumu
)-1000

lE-33

291

5

1,9

55,4

l00l

3449

2t0

37,4

95,4

foplam

24

4,3

100,0

525

93,6

50-65

Toplam
Cevapsız
Toplam

36

6,4

561

100,0

YTL

ve

t98

üzeriYTL

63,1

552

9E,4

9

1,6

561

100,0

Oevapsız

Içlam

"Eyinizde veya işy€rinizde

35,3

354

size ait bilgisayar var mı?" Soruşuna katıhmcıların

vo 85,0 g:lbi (477) yüksek bir düzeyde evet dediği Saptanmıştlr. Benzer şekilde evinde ya
da işyerinde intemet bağlantısı olanlar dayo 82,7 eibi Q6D yüksek bir orana sahiptir. Bu

Tablo 3'te ankete katılanlarınYo 60,2'si (338) bay, yo38,l'i(2l4)bayandır.

sonuç bilgisayar sahibi olma ile internetten faydalanmanın doğrudan bağlantılı olduğunu

Tablo 3: Cinsiyet

göstermektedir

fay

338

60,2

Sayan

214

Tablo 6:Evini zdeveyaİşyerinizde Size Ait Bilgisayarınız ve

38,1

loplam

552

98,4

mı?

-levapsrz

Ioplam

Tablo 4'de katılımcılaruı

o/o

9

1,6

561

r00,0

54,7'si (307) memur, Yo I8,0'ı

(l0l) öğenci,

lvet
%

Iayr
loplam

l3,7'si (77) işçi,Yo 12,3'1i (69) esnaftır.

Jevapsız

Tablo 4: Meşlek

loplam

internet Bağlantınız Var

471

85,0

464

78

13,9

94

16,8

555

98,9

558

99,5

6

1,1

3

561

100,0

s61

82;,7

100,0

307

54,7

55,4

"İntemet Kullanımının İşlerinizi Kolaylaştıracağına inanıyor musunuz?"
soruŞuna ankete katılanların tamamına yakını olumlu cevap vermiştir. Bu sonucun

lşçı

77

t3,7

69,3

.internette

Esnaf

69

12,3

81,8
100,0

Memıır

Ögrenci

101

18,0

Toplam

554

98,8

Cevapsız
Toplam

7

t,2

561

100,0

Katılımcılar Tablo 5'te gelir durumları itibariyle sınıflandırıldığında,

l00l YTL

ve üzerinde gelire sahip olduğu,

213
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Tablo 9: İnternet Kullanımının İşlerinizi Kolaylaştıracağına İnanıyor musunuz?
Evet

Yo

63,l'inin
YTL'nin

35,3'iinün ise (l98) 1000
altında gelir elde ettikleri göriılmektedir. Ankete katılaııların 9 tanesi gelir durumuna
ilişkin bilgi vermemiştir.
(354)

çewim-içi işlem gerçekleştirmeye yönelik olarak vatandaşlarırı uyum Sonrnunu
gelecekte kolaylaştıracağı söylenebilir

537

Hayr
Toplam

Cevapsız
Toplam

214

95,7

16

2,9

553

98,6

E

t,4

561

r00,0

4.6.2.

Ki-Kare Teşti Analİzleri

Ki-Kare 1ıC; testi iki değişken arasında ilişki olup olmadığını belirlemekte
kullanılan bir tekniktirı. Bir başka deyişle veri setindeki değişkenlerin farklı ölçütlere ya
da belirli bir amaca göre iki ya da çok yönlü çapraz tablo biçiminde sınıflandırılması
halinde değişkenlerin belirlenen özellikleri arasında bir bağımlılığın olup olmadığırın test
edilmesine de yaraİ.

Tablo ll'ye göre, p değeri 0,055<0,05 katılımcıların yaş grupları ile kamu
kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasuıda Yo 95 g1ıven aralığında anlamh
bir ilişki yoktur. Buna göre, H2 hipotezi sınırda red edilmiştir. Ancak % 90 $iven
aralığında bu hipotezin kabul edileceğini belirtmekte fayda bulunmaktadır. (p değeri
0,055<0,1)

Hı= Katılımcıların öğrenim durumları ile kamu lurumlarının
ziyaret etmeleri arasında

bir ilişki

interneİ sitelerini

ll:

Katılımcıların Yaş Grupları ile Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerini Ziyaret
Etmeleri Arasındaki İlişki
Tablo

vardır,

Tablo lO'a göre, p değeri 0,001<0,05 olduğu için her iki durum arasuıda anlamlı

Yış

bir ilişki vardır. Buna göre, ösenim durumu daha yüksek olan katılımcıların kamu

Durumu

kurumlarının intemet sitelerini daha fazla ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak

I

H1 hipotezi kabul edilmiştir.

Aıasındaki ilişki

Sıyı

o/o

%

260

49,6

30

5,7

290

55,3

3449

178

34,tJ

a)

6,t

2ro

40,1

Toplam

l8

3,4

6

t,2

24

4'6

456

8?'0

68

13,0

524

100,0

5,802

0,055

Red

% 95 güvenle sınırda red edilmesine rağmen ileri yaşlara doğru e-devlet
faaliyetlerinden yararlanma oranntn düştii$inü ve yaş ile ziyaret arasında anlamlıya
yakın biı ilişki bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kamu kurumlarının intemet

oğrenlm
o

Sayı

o

Sayı

Sayı

%

4

0,7

8

t,4

t2

2rl

69

t2,4

23

4,2

92

1616

Universite

359

64,7

40

7,2

399

71,9

Lisansilstti

5l

9,2

I

0.2

52

9.'4

483

E7,0

72

13,0

555

100,0

Ilköğetim
Lise

Toplam

Sıyı

o/o

8-33

50-65

Tablo l0: Öğenim Durumu ile Kamu Kurumlarııın İntemet Sitelerini Ziyaret Etme

Durumu

Sayı

st,r25

0,00ı

Kıbul

(<0,05)

sitelerini ziyarct edenlerin oraru' genç yaştakilerde ya 89,7, orta yaştakilerde % 84,8, ileri
yaştakilerde ise o/o 75,0'dır. ileri yaş grubunun bilgisayar ve internet kullanımına uyum
sorunu yaşaınaları, ayrıca genç ve orta yaş grupları arasında bu sorunun daha' az
yaşaıımasl Sonucun bu şekilde çıkmasına zemjn hazır.|amaktadır.

Hj= Katılımcıların meslekleri ile kamu lwrumlarının internet sitelerini zİyaret

Hipotezin kabul edilmesinin yanlşra yukarıdaki tablodaki diğer veriler
incelendiğinde eğitim seviyesi arttıkça ziyaret etme orarunın arttığı görtilmektedir.
Lisansüstii eğitim seviyesindeki bireylerin hemen hemen tamamr e-devlet faaliyetlerinden
faydalanmaktadır' Kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etme oranları lisansüstü

eğitim seviyesinde % 98,l, üniversite seviyesinde o/o 89,9, lise seüyesinde o/o 75,0,
ilköğetim seviyesinde ise o/o 33,3'dür. Eğtim seüyesi arttıkça buna paralel olarak
bilgisaya5 ve internet okuryazarlığııın artnıası, sonucun bu şekilde çıkacağını

etmeleri arasında

bir ilişki vardır.

Tablo l2'ye göre, p değeri 0,0l l<0,05 olduğu için her iki durum arasında anlamlı

bir ilişki vardır. Buna göre, görev süreleri daha ziyade büroda geçen

ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak Hı hipotezi kabul edilmiştir.

göstermektedir.

H2: Katılımcıların yaş grupları ile kamu kuruııılarının
etmeleri arasında

internet sitelerini zİyaret

bir İlişki vardır'

Vasfi Nadiı TEKiN, sPss Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yayneü, Birinci Baskı, Ankara
2006, s.223.

Yahşi YAZICIoĞLU, Samiye ERDoĞAN, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araşhrma Yöntemleri, Detay
Yayncılık, Birinci Baskı, Ankara 2004' s.2l0.
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memurlaruı,

bilgisayaı ve internet kullanımma yatkınlıkları ve işleri'gereği e_devlet faaliyetlerinden
yararlanma ihtiyaçları nedeniyle kamu kurumlarının intemet sitelerini daha fazla ziyaret

216

Tablo 12: Katılımcıların Meslokleri ile Kamu Kurumlarını Ziyaret Etmeleri Araşındaki

ilişti

Hs= Katılımcıların ev veya işyerlerinde internet bağlantılarının olması ile kamu

kurumlarının internet şitelerini ziyaret etmelerİ arqsında

Tablo l4'e göre,

Sayı

Sıyı

o/o

Sıyı

o/o

o

270

48,8

3',7

6,7

307

55,5

Isci

5E

10,5

l9

3,4

'7'7

13,9

Bsnaf

64

I

1,6

5

0,9

69

12,5

oğenci

87

t5,7

l3

2,4

100

ı8,l

Toplam

419

86,6

74

13,4

s53

100,0

I 1,195

0,011

Kıbul

(<0,05)

Esnaflarda oranın yüksek çıkmasının temel nedeni, esnaf kategorisi altındaki
katılımcıların çoğunlukla mali müşavirlerden (avukat ve mühendislerde esnaf
kategorisindedir.) oluşmasıdır.

Hı= Katılımcıların gelir durumları ile kamu kurumlarının internet şıitelerini
etmeleri araŞında bır İlişkivardır'
Tablo l3'e göre,

p

değeri 0,032<0,05 olduğu

kurumlarırun intemet sitelerini daha faz|a ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak
H5 hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 14; Katılımcıların Ev veya işyerlerinde interhet Bağlantılarurın olması ile Kamu
Kurumlarının İnternet Sitelerini ZiyaretEtmeleri Aıasında İlişki

Kamu kurumlarrnm internet sitelerini değişik maksatlarla ziyaret edenlerin oraru
memurlarda yo 87,9, işçilerde yo 75,3, esnaflarda 0^ 92,7 öğencilerde ise 0/o 87,0'dır.

zİyaret

p

değeri 0,00l<0,05 olduğu için katılımcılarııı internet
bağlantısına sahip olmaları ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır. intemet bağlantısı olan katılımcıların kamu

Meslek
Memur

bir ilişki vardır'

için gelir durumu ile

kamu

Internet
Bağlanhsr

Sıyı
42t

Evet

Hayr

64
485

Toplam

Sıyı

%

Sayı

%

o/o

75,6

43

7,7

464

83,3

1,5

29

5,2

93

16,1

87,1

72

12,9

557

100,0

I

0,001

33,059

Kıbul

(<0,05)

Kamu kurumlaruıın internet sitelerini ziyaret eden katılımcıların oraru, intemet
bağlantısı olaniarda yo g0,7,internet bağlantısı olmayanlarda ise % 68,8'dir.
4.6.3. F'rİedman

Analizi

kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasmda anlamlı bir ilişki vardır. Elde
ettikleri aylık gelir l00l YTL ve üzerinde olan katılımcıların kamu kurumlarırıın internet
sitelerini daha fazla ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak Hl hipotezi kabul

Araştırmaya katılanlaruı kamu kuruırılarıyla olan işlemlerini hangi yolla
gerçekleştirmeyi tercih ettikleri 5'li likert ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek

edilmiştir.

üzerinde

Tablo 13: Katılımcılaruı Gelir Durumları ile Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerini
ZiyarelEtmeleri Arasındaki ilişki

Tablo 15: Kamu Kurumlarıyla İşlemleri Gerçekleştirme Tercihleri

Gellr
I)urumu

YTL
YTL

Sıyı

Sıyı

%

Sıyı

Yo

o/o

0-1000

r64

29,8

34

6,r

198

35,9

IOOI

,315

57,2

38

6,9

3s3

64,1

ve üzeri

Toplam

479

87r0

551

13,0

4,584

0,032

Kabul

(<0,05)

100,0

E-devlet faaliyetlerinden yararlanabilmek için bilgisayar ve intemete erişme
olanağının bulunması temel bir ihtiyaçhr. Bu yüzden gelir seviyesi daha yiiksek olan
bireylerin bu faaliyetlerden daha kolay ve faz|a yararlaıncağını söylemek mümkiindiir.
Kamu kurumlarırun internet sitelerini ziyaret edenlerin oraru 1000 YTL'ye kadar aylık
gelir elde edenlerde yo 82'8, l00l YTL ve üzerinde aylık gelir edenlerde o^ 89,2' da.
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l

kesinlikle katılmıyorurr1 5 ise kesinlikle katılıyorum'anlamına gelmekte olup,
bu tercihlerin değerlendiıilmesi Tablo l 5'te gösterilmektedir.

)evlet dairelerine bizzat giderek gercekleştiriıim.

3,4189

t,2589

lnternetten gerçekleştiririm

3,3288

t,2462

Noı: (İ) n= 444'

Gil ötçelıe 1

(İ429,978,

kesİntİhle kaİılmıyorum,

5

kesİntİHe kaıılıyorum anlamındadın

p<0,001 otduğu İçİn sonuçlar İstatİslİksel bahmdan anlamlıdın)

Tablo l5'te görüldüğtı gibi ankete katılanların tercihlerine göre katılımcılar daha
çok kamu kurumuna bizzat giderek işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Bu sonuç

bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanırken, intemet kullanımında,
kararsızlıklarının bulunduğu şeklinde yorumlanabiliı.

218

hala

.--7-

İ'

Katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini kullanmama sebepleri
literatiirden faydalanılarak ankete konulmuş ve alınan cevaplar Tablo 16'da görüldügü
şekliyle sıralanmıştır.

Tablo l6: Kamu Kurumlarıyla İletişimin internette Yapılmama Nedenleri
:'':l.ii:.:,

ta,i:r: r::

_1.:rilii,:;.i
,,-1.t1]
p.46ee
'şlem yapmaktan çok bilgilendirme amaçlı olduğu için kullanmıyoırım.
(işisel bilgilerimin güvenliğinden emin olmadığım için kullanmıyorum.
p,26st
(amu kurumlarınln intemet siteleri güncellikten uzak olduğu için kullanmıyorum. p'024l
I

1,161 8

t,3442
t,2781

htemet sitesinin içeriğinin anlaşllması zor olduğu için kullanmyorum.
P.e277
(amu kurumlarınln intemet sitelerine erişimim daha zor olduğu için kullanmıyorum.p'7s90

1,2473

ntemeti kııllanmayı bilmediğam için kullana[xyorum.

1,391I

Noı:

P,s301

I,2t57

(İ) n= 83'

ftil Elçekte 1

hesinlİkle kaİılmıyorum,

@=41,594, p<0.001 otduğu İçİn

sonuçhr

5

kesİntİkte katitıyoram aıılamındadır.

İsıatİslİksel bakıından

anlamlıdın)

Buna göre katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini kullanmama
sebeplerinin başında sözkonusu sitelerin işlem yapmaktan çok bilgilendirme amaçlı
olması yer almaktadır. Diğer önemli sebepler'arasırıda ise, kişisel bilgilerin güvenliği
endişesi ve site içeriklerinin güncellikten uzak olması sayılabilir. Ankete katılanlara göre

Tablo 17; Bazı Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerinin Ziyaret Edilme Sıklığı
VTEB

2,87s9

1,3314

)SYM

2,8230

t,3723

iosyal Güvenlik Kıırumu

2,7632

1,2687

ı,Iüfus ve Vatandaşhk Işleri Genel Müdürlüğü

2,7034

t,2797

üaliye Bakanhğı

2,5057

I,3885

3aşbakanlık

2,2644

t,2957

Vleteoroloji lşleri Genel Müdürlüğii

2,t5t7

t,22t9

(amu Bankaları

2,0253

t,1203

çişleri Bakanlığı

1,9310

t,1216

TBMM

t,7793

0,9705

3mniyet Müdiiırlüğü

r,7t'72

1,03 87

rHY

1,5701

0,9845

(arayollaıı Genel Müdiiılüğü

t,3954

0,'7436

ICDD

t,3t26

0,1335

Noı:

Qil ölçekıe 1 Hİç Kullanılmıyor, 5 Çok

Seçilen belli başlı kamu kurumlarının internet sitelerinin ankete katılanlar
tarafından ne sıklıkla ziyaret edildiği Tablo l7'de yer almaktadır. Buna göre

Milli Eğitim

Bakanlığı (MEB) ilk sırayı almakta, ardından Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(OSYM), Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) ve diğer kurumlar
sıralanmaktadır. Bu sonuç dünya çapında web siteleriniı ziyaret edilme sıklığını (traffic
rank) ölçen www.alexa.com adlı sitede de doğulanmaktadrl.

4.6,4. t Tesü

Analizleri

Katılımcıların kamu kurumlarlrun internet sitelerine ne
haber ve duyurularl takip etmek (4,l)

ilk sfada gelmektedir. Diğer hizmet tiirleri ise

sırada yer almıştır.

Tablo 18: Hizmet Türlerinden Faydalanma Düzeyleri

ffiğffi

Iaber-Duyurular

4,0549

rasa ve Yönetmelikler Hakkında Bilgi

3,9825

0,9150

Bilgilendirme Hizmetleri

3,8304

0,9598

Jınav Başıurusu, Sonuç oğenme

3,7781

t,2341

Bilgi E'dinme Yasasından Yararlanma

3,6110

1,0739

Şevrim-içi Hizrrıetlerden Yararlanma

3,473&

l, I 768

oğenme

0,7726

3,4239

t,1874

3,1022

1,3517

Borç Oğenme (Vefgi' elektrik, su vb.)

3,0499

t,3629

lş Gereği Yararlanma (ihale başvurusu vb.)

2,7357

t,37

Borç odeme

2,7107

1,3661

Noı:
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hizmetlerden

tabloda önem sırasına göre Sralanmıştır. Borç ödeme bu hizmet tiirleri arasında son

Sikayet ve Sorun Bildirme-Ihbar

Bu siteye göre, Türkiye'de en çok ziyaret edilen üç kamu kurumu sırasıyla
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Meteoroloji işleri Genel Müdialüği'dür.

tiir

yararlanmak için ziyaret ettikleri Tablo l8'de yer almaktadır. Hizmet tiirleri arasında

A'dres-Telefon

l

Yüksek Dİİzeyde Kullanılıyor anlamındadın

ğ=I3s2,667 p<0.001 otduğu İçİn sonuçlar İstatİstİksel bakımdan anlamlıdır.)

kamu intemeti kullanmama sebepleri arasında sayılan, kullanmayı bilmemek seçeneği
sralamada en az öneme sahiptir.

(İ) n= 435'

(İ) n= 401'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
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t\

-.7

F-

Qil Ötçekıe 1 Hİç Kullanılmıyor, 5 Çok

Yİiksek Dİizeyde KullanıIıyor anlamındadın

(İ=694,713 p<0.00I olduğa İçİn sonuçlar İsıaıİstİksel bakımdan anlamlıdın)

Katılımcıların aldıkları hizmet türleri ile ilgili hipotezlere ilişkin testler Tablo
19'da görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla "tek örnek t-testi" kullanılmış olup
o:0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştu.

Kabul
458

4,0480

0,79790

453

4,0022

0,90841

108,575

0,001

93,7'70

0,001

Önemli Bir Faktördiir.
H7: Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Bilgi Almak
Kamu Kurumlarınırı intemet Sitelerini Kullanmada
Önemli Bir Faktördiir.

Öğenme Kamu Kurumlarının
internet Sitelerini Kullanmada Önenıli Bir

Kabul

3,4490

1,18427

61,159

0,001

Faktördür.

21'de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla

"tek örnek t-testi" kullanılmış olup o:0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3-

H9: Kamu sektörü ile

ilgili bilgilere daha geniş

ulaşım çewim-içi kamu hizrrıetlerinin sağladığı
önemli bir faydadır.
Daha az maliyetli olmasl çevrim_içi kamu
hizmetlerinin sağladığı önemli bir faydadır.
H1t: Daha az bürokatik işlemin olması çewim-içi
kamu hiznetlerinin sağladığı önerrıli bir faydadır.
H12:

Hizmet kalitesinin yüksek olması çewim-içi

kamu himıetlerinin sağladığı önerrıli bir faydadır

Araştırmaya katılanların aldıkları hizmet tiirleri ile ilgili hipotezlerin hepsi kabul
edilmiştir. Dolayısıyla haber ve duyuruları takip etmek, yasa Ve yönetmelikler hakkında

bilgi almak, adres telefon öğenmek önemli faktörlerdir.

Ankete katılanların çevrim-içi kamu hizmetlerinin sağlayacağl faydalara dair
düşünceler Tablo 20'de yer almaktadır. Çewim-içi kamu hizmetlerinin bireylere sağladığı

en büyük faydanın, bireylerin kamu sektörü ile ilgili bilgilere daha geniş bir şekilde
erişme imkanı sağlamasıdır' Diğer beklenen faydalar ise tabloda ankete katılanların
önem sıralarrna göre sıralanmıştır. Katılımcılar kamu hizmetlerinin çewim-içi olarak
sunulması halinde yolsuzlukların azalacağına fazla inanmamakta, e_devletin diğer olası
faydalarına göre daha az önem bahşetmektedirler.
Tablo 20: Çevrim-içi Kamu Hizmetlerinden Beklenen Faydalar
Kamu Sektöri'ı lle Ilgili Bilgilere Daha Geniş Ulaşım

kesİnlİkle katılıyorum anlamındadır.

Katılımcıların çewim-içi kamu hizmetlerinden beklenen faydalara ilişkin

hipotezlere ilişkin testler Tablo

H1q:

Kabul

Hg: Adres_Telefon

441

,5

Tablo 2l: Çevrim-içi Kamu Hizmetlerinden Beklenen Faydalara İlişkin Hipotezler

Kamu

Kurumlannın internet Sitelerini Kullanmada

kesİntİkle kahlmıyoram,

ğ=199,970, p<0.001 olduğu İçİn sonuçlar İslalİstİksel bahmdan anlamlıdın)

alınmlşt1r.

Tablo 19: Hizmet Türlerine ilişkin Hipotezler

H6: Haber ve Duyuruları Takip Etmek

Q| Ölçekıe 1

3,8762

0,9497

Daha

Az Maliyetli

3,8271

o,9751

Daha

Az Bürokasi

429

3,8648

0,96208

83,204

0,001

Kabul

434

3,8249

0,98334

81,033

0,001

Kabul

429

3,7622

1,03417

7

5,350

0,001

Kabul

439

3,364s

1,0s086

67,082

0,001

Kabul

Aıaştırmaya katılanların çevrim-içi kamu hizmetlerinden bekledikleri faydalarla
ilgili hipotezlerin hçsi kabul edilmiştir. Dolayısıyla kamu sektörü ile ilgilere internet
aracılığıyla daha geniş ulaşma, e-devlet faaliyetlerinin geleneksel kamu hizmeti
sunumuna göre maliyet-etkin olması ve daha az bürokratik işlem gerektirmesi beklenen

faydalar arasında sayılabilecek önemli faktörlerdir.
5.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kamu hizmetlerinin sunulmasında e-devlet uygulamalarına geçilmesinin kamu
sektörü ile ilgili bilgilere, yasa ve yönetmeliklere daha geniş erişim sağlanması,
maliyetleri düşiirme, sunulan hizmetlerde hız ve kaliteyi sağlama, daha açık-şeffaf kamu
idaresinin oluşması, yolsuzluğun azaltılmasında etkinliğin sağlanması gibi faydalı yönleri
bulunmaktadır. Ancak ülkemizin e-devlete geçiş konusunda karşı karşıya kaldığı sorunlar

da mevcutfur. intemet ve bilgisayar kullanımına dair eğitim eksikliği, vatandaşlarln
güvenlik endişeleri, kurumların internet sitelerinin güncellik ve işlevsellikten uzak
olması, bir başka deyişle e-devlet altyapısının yetersiz olması e-devlete geçiş konusunda

3,7573

1,0437

)aha Açlk-Şetİ'af Kamu Idaresi

3,6019

1,0"t47

)aha Hrzh

3,s704

1,0885

ulusal gerekse yerel idareler maliyetlerini düşürmek, hizmet kalitelerini geliştirmek ve

)aha AzHata

3,5340

I,0447

vatandaşhk

başlıca sorunlar arasında sayılabilir. Bu sebeple gelecek yllarda görünen o dur ki, gerek

bilincini artırmak için etkili bir e-devlet uygulamasını

geliştirmek

:Iizrıet Kalitesi Yfü sek

3,3738

t,0446

Yolsuzluğun onlenmesinde Etkililik

3,3689

durumundadırlar. Bunun için başta çevrim-içi hizmetlere olan güvenin sağlanması olmak

1,124'7

üzere, risklerin belirlenmesi ve kamu idaresinin kontrol siireci önemli unsurlardır.

Noı:

(İ) n= 412'
,ra"t
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r
E-devlet uygulamalarının geliştirilmesi sürecinde devletin görevleri yanında
vatandaşın katkısınında gözardı edilmemesi gerekmektedir. Tüm ülke çapında bilgisayar
ve internet yada diğer iletişim araçlarının kullanımının artırılmasl konusunda çabalarda
bulunulmalıdır.
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üçüııcü

oTURUM TARTışMALARı
Arş.Gör.Hüseyin Güçlü çİçerc Sabrınız için çok teşekkür ederim.

Prof.Dr.Sevım oöncÜN: lkinize de zamanı çok iyi kullandığınız ve
zamanında bitirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben çok kısa bir şekilde
kendi fikrimi söylemek istiyorum. llı< oefa olarak uzun yıllar süresince vergiden

başka bir şey konuşuluyor burada. Bu da beni çok memnun ediyor. Çünkü vergi'
evet, alınır' Ama o nasıl harcanır ve nasıl etkin kullanılır bu hep çoğu zaman göz
ardı ettiğimiz bir şey. Ama bu sene durum değişmiş ve bu gayet iyi bir şey. Ve
şimdi iki tane yeni yani, iki yeni yöntem burada dinledik. Bir tanesi elektronik
şeyin, devletin etkinliği sağladığı, kamu hizmetlerinde etkinliği arttırma derecesi.
lkincisi de stratejinin belirlenmesi ve nasıl belirlenecek ve ne gibi yararları olacak,

mümkün mü değil mi? Ve sizden soruları rica ediyorum. Fakat mÜmkünse
yorumdan kaçının çünkü vakit bir hayli geç odu. Buyurun. Efendim buyurun,
lütfen önce isminizi yüksek sesle söylerseniz.

Arş.Gör.Dr.özgür ŞAHAN: Efendim, merhabalar. Ben Gazi Maliye

Bölümünden Özgür Şahan. Araştırma Görevlisi. Önce katılımcılara çok teşekkür
ediyorum. Hüseyin Güçlü Çiçek ve Serdar Çiçek'e çok teşekkür ediyorum. Belli
bir emek var. Büyük bir emek var. Emeklerinden dolayı el|erine sağlık diyorum.
Güzel bir sunumdu. Sayın Yılmaz, Sayın Bingöl, Sayın Erhan'a da çok teşekkÜr
ediyorum. onların da çalışmalarında büyük bir emek var. Emeklerinden dolayı
çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Benim sorum Sayın Yılmaz,

Bingöl ve Erkan'a. Hangisi cevaplar bilemiyorum ama sorum onlara. Şimdi
öncelikle stratejik planla i1gili yaptığınız bu anket çalışmasında gördÜğüm
kadarıyla orta ve üst dereceli bürokratlara da yönelik yapılmış bir çalışma. Ben
stratejik planın hazırlanmasının bir aşamasında, en azından kendi bölÜmüm
adına bulundum. Bu anlamda stratejik planla ilgili yapılacak bir anket
ça|ışmasında sadece orta ve üst düzey bÜrokratların değil de, alt kesimde bu
programln yani planın hazırlanmasında büyük emeği olan kişilere de soru
sorulmasının ve yanıt alınmasının çalışmanın etkinliği açısından daha uygun
olacağına inanıyorum. ÇÜnkü en azından Maliye Bölümünün biz stratejik planını
hazırlarken içinde bulunduk biz asistanlar olarak. Siz burada, üniversitelerde
gördüğüm kadarıyla sadece bölüm başkanlarına, rektörlere Ve rektör
yardımcılarına soru sormuşsunuz. Çalışmayı incelediğimde bunu gördüm.
Hölbuki programln, yani stratejik planın hazırlanmasında en alttan başlanıyor.
Yani en azından üniversitede öyle oluyor. Bilmiyorum diğer kurumlarda nasıl
oluyor ama tahminimce diğer kurumIarda da Üst yöneticiler değil, alt taraftan
hazı4anıyordur. Bu anlamda stratejik planlarla ilgilialgılamada özellikle alt kesime
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soru sorulması stratejik planın kamu kurumlarındaki algılamayı daha iyi ortaya
koyacağına inanıyorum. Birinci kısımda naçizane sorum bu. Yani acaba siz nasıl
birgörüş sunacaksınız burada onunla ilgili. lkinci kısım, ben naçizane, yine yanlış
anlamayın, ankette eksik gördüğüm bir şey de stratejik planla ilgi|i olarak,
hazırlığıyla ilgili olarak. Stratejik plan bir kere, performansın ölçülmesinde önemli
bir şey. ortaya konan en önemli şey. Çünkü siz orta vadeli olarak hedeflerinizi
ortaya koyuyorsunuz, sonra faaliyet raporlarıyla bu hedeflerin ortaya çıkan
sonuçlarını karşılaştırarak performans denetimi yap|yorsunuz. Yani sonuç olarak
5018'in olayı bu. Yani bütün olarak baktığımızda, yukarldan baktığımızda önce
orta vadeli bir program koyuyorsunuz orlaya, sonra her yıl o hazırlanan faaliyet
raporlarıyla bu programa ne kadar ulaşıldığını ortaya koyup bunun performans
denetimini yaplyorsunuz.Yani en basitinden bunu söyleyebilirim. Ancak stratejik
planın hazırlanmasında önünüze konan, stratğik plana ilişkin olarak önümüze
konan örnek çalışmalarda da geriye dönük olarak da veriler isteniyor. Ve buna
bağlı olarak ileriye dönük hedefler konması isteniyor. BJz programlmlzl

hazırlarken inanılmaz bir veri sıkıntısı çektik. lnanılmaz bir ne diyeyim uzman

sıkıntısı çektik. Kamu kurumlarında bu anlamda bu çalışmaları yapacak, strağik
planları hazırlayacak kalifiye eleman, yetedi altyapı ve ileriye dönük doğru hedef
koymada sıkıntı var. Zaten buradaki bu sempozyumun ana teması da bu. Yani

kamu kaynaklarında performans ölçülmesi, vs... Bu anlamda ortaya konan
stratejik planın ne kadar gerçeğe uygun olduğunu, bunun ne kadar geı:çeği
yansıtacağını ve bu bağlamdan hareketle yapılacak performans denetiminin ne
kadar doğruyu yansıtacağı konusunda sıkıntı var. Anket çalışmasında stratejik
planın hazlrlanmaslna ilişkin eksikler nelerdir, zorluklar, güçlükler nelerdir, zayıf
yanlarımız nedir şeklinde bir soru görmedim' Bu, ankette bence eksik olan kısım.
Teşekkür ederim, sağolun.

Prof.Dr.Sevim GöRGÜN: Başka soru sormak isteyen Var ml bu konuda?
Buyurun.

Yrd.Doç.Dr.ibrahim Attila ACAR: Süleyman Demirel Üniversitesi.
Şimdi kendi üniversitesinde stratejik plan çalışmalarında yer almış bir kişi
olarak stratejik planla ilgili birkaç tesbitte bulunacağım fazla uzatmadan.
Bir, planlar, bölümlerde araştlrma görevlileri tarafından yaplldı. Yani
stratejik plan konusunda bütün yapllacak olan süreçler, işler bölümlerde
araştlrma görevlilerine devredildi. onlar kendi kanaatlerince, karınca
kaderince neler hazlrladılarsa getirdiler, planlarını sundular. Ve bu planlar

bölüm başkanı tarafından bölüm kurulunda onaylanarak bir üst birime
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havale edildi. planlarını sundular. Ve bu planlar bölüm başkanı tarafından bölüm
kurulunda onaylanarak fakülte kurullarına havale edildi. Arkasından fakülte,
yüksekokul ve diğer birimlerde birleştirilerek üniversitenin planının hazırlanması
gündeme geldi. Fakat bunlar stratejik plan olmadı; llgililerin bakış açılarına
yansıyanlar oldu.. ondan sonra üst yönetim kendi planını yaptı. Daha da dikkat

çekici olanı üst yönetimin hazırladığı planla bölümün planı

uyuşmadı.

Üniversitenin hazıdadığı p|anla Türk Yüksek Öğretimin stratejisi ve planı
uyuşmadı. Belki Türk Yüksek Öğretimin stratejisiyle Türk milli eğitiminin planı
uyuşmadı. Yani bu denli bir karmaşa ortamında maksat hasıl oldu mu sizce?
Benzeri sıkıntılar her yerde yaşandı; sizin üst yönetimle yapmış olduğunuz anket
çalışmasından sizin çıkardığınız sonuç ne oldu? onların algısı bu ise sizin

kanaatiniz nedir?

Siz bu

planlarla hareket ederek, Türkiye'yi

bir

yere

götürebilecek bir üst, makro plan yapmayı göze alabiliyor musunuz? Teşekkür
ederim.

Prof.Dr.Sevım

oöncÜıı:

Peki, Çok teşekkür ederim. Başka, bu konuda
başka sorusu olan var mı? Veyahut diğer tebliğ hakkında soru sormak isteyen var
mı? Buyurun.

Arife COŞKUN: Arife Coşkun ben Sayıştay Uzman Denetçisi. Ben
arkadaşların sorularına ek yapmak istiyorum. Seçilen stratejik plan için pilot
çalışmalar yapıldı. Pilot çalışma yapılan kurumlar genel olarak kamu kurumlarını
temsil açısından sizce yeterlimiydi? Elde ettiğiniz sonuçları öğrenmek istiyorum.
Diğer bir sorum da merkezi idarelerin stratejik planı en sona bırakılaraktan, yerel

yönetimleri başa almak sizce doğrumuydu? Çünkü bu önemli bir husus.
Belediyelerin personel yapısı devamlılığı, yönetim anlayışı son derece yetersiz.
Bu kurumlar ilk stratejik p|anları yapan kurumlar olduIar. Artı, Devlet Planlama
Teşkilatı'nın stı:atejik planlama için danışmanlık hizmeti alınmaması, sadece
eğitim hizmeti alınması yönünde bir kısf getirdi. Ama en azından bunu
belediyeler açısından çok rahat söyleyebiliyorum, eğitim hizmeti adı altında
stratejik plan yaptırıldı. Bu, bütün bu çalışmalar nasıl bir stratejik planlama
yapıldığl konusunda ipucu veriyor. Kendilerinin görüşünü almak istiyorum. Diğer
arkadaş|ara da bir sorum var. Mümkün olduğu kadar zamana dikkat etmeye
çalışıyorum ama.. ortak aklın gelişmesinin çelişik fikirlerin ortaya konulmasıyla
mümkün olduğunu düşünüyorum. Doğru ve sağlıklı fikirlerin. Akademik ortamların

da bu

zenginleşmeye katkı sağlayacak çok önemli alanlar olduğunu
düşünüyorum. Bu nedenle, evet, zaman kısıtı çok önemli bir husus ama belki
sabahlara kadar keşke belli konuları tartışabilseydik ülkemiz için daha iyiyi
bulmak için diye düşünüyorum. Şimdi e- devlet konusunda da Devlet Planlama
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Teşki|atı'nın e_ devlet konusunda bir yayını var. Özellikle Serdar Bey'e yöneltmek

istiyorum sorumu. orada deniliyor ki, dünya ölçeğinde e- devlet çalışmalarının
%15'i başarılı oldu. Geri kalanı başarısız. Latin Amerika ülkelerinde çok ciddi
çöküntüler olan bir durum. Şimdi gelişmiş ülke|erde, görece başarılı görülen
ülkelerde de önce kamu yönetimi reformu gerçekleştirildi, iş süreçleri sadeleştirildi
daha sonra bu elektronik ortama aktarıldı. Şimdi Türkiye'de böyle bir süreç
yaşanmadı. Şu an siz şeyiörnek verdiniz, MERNlS'in, nüfus idaresinin hızlı nüfus
cüzdanı vermesi veya nüfus bilgilerine erişim konusu. o, hizmetin kalitesini ve
hızını arftıran bir unsur ama iş süreçlerini sadeleştiren bir unsur değil. Türkiye'de
iş süreçlerini sadeleştirmeden doğrudan elektronik ortama aktarıldı. Bu da çok
ciddi yazılım maliyetleri demek. Ve başarılı ülke olan ülkelerin birçoğu da bizzat
teknolojiyi veya yazılımı üreten ülkeler. Bizim için bu faydaların ne ölçüde
gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? Sayılan faydaların. Diğeı.bir husus da mesela
benim okuduğum bir örnekte şöy|e bir şey vardı, kamu kurumuna gidip hizmet
almak yerine elektronik ortamda bilgi sormanın maliyetini karşllaştırıyor. Bunun
faydasını ölçerken şöyle bir şey söylüyor; o kuruma yılda üçbin, üç milyon telefon
geliyor, bu telefonun maliyeti şu kadar, karşılığı bu'bedel. o zaman biz bu kadar
tasarruf sağladık deniliyor. Bu tür bir maliyet hesaplaması, fayda hesaplaması
sonuçta şuna götürüyor, şey yok ki, başka insan faktörü, elektronik ortama
ulaşmak için yaptığınız yatırımlar. Bunları hesaba katmayan bir fayda anlayışı
var. Sizin AIaska ve diğer ülkelerden verdiğiniz örneklerdeki fayda hesabı da

böyle mi yapılmıştı onu merak ettim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir
çalışmada da diyor ki' en iyi olduğu söylenen ü|kelerden birisi. Biz diyor,
maliyetleri kontrol altına alabildik ama faydalarını tam ölçemiyoruz diyor. Sizce bu

söylenen faydaların ölçülebilirliği konusunda literatürde ulaştığınız bilgi var mı?
Teşekkür ediyorum.

Prof.Dr.Sevım GöRGüN: Peki efendim. Başka soru Var mı?
cevaplara başlayabiliriz. Buyurun efendim.

o

zaman

Nahıt BiNGöL: Ben birkaç tanesine cevap verip, diğerleri için de
mikrofonu arkadaşlarıma bırakacağım. lık soru, niye sadece orta ve üst düzey
yöneticiler, daha alt düzeydekiler yoktu? Bunun üç tane nedenini söyleyebiliriz.
olsa.daha iyi olurdu, ona katılıyorum mutlaka. Birincisi, bizim böyle bir anketi
daha aşağıya yaymamlzın, anketin yapılabilirliği açısından sorunları olurdu.
orada bir örneklem oluşturmamız gerekiyordu. Nasıl olacak....- ki düşünün biz
bunu önerirken bir takvimi oluşturmak için böyle bir anketi yapa|ım diye yukarıya

gittik. Bunun bir maliyeti de vardı. Parayla yaptırdık. Öyle bir sıkıntısı olurdu,
lkincisi, niye orta ve üst düzeyi kapsadı? Çünkü bizim sorular kurum düzeyinde,

.
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örgüt düzeyinde geçerli placağı düşünülen bir takım bilgi ya da algıları ölçmeye

dönÜktü. Daha alt birimlerin, kendi biriminin en önemli darboğazlardan birisi
olduğu zaten söyleniyor ve biliniyor. Burada yapılabilecek bir şeyde yok. Bu
ancak ileriye dönük olarak çözmeniz, yönetmeniz gereken bir şey. Yani siz
göstergelerinizi oluşturduktan sonra ilk bir iki yıl genel olarak konuşuyorum; veri
yok, veri yok, veri yok gibi hususları zaten koymak durumundasınız. Bu özünde
performansta bir kültürdür. Yani performans ö|çümü ve yönetimi de bir kültürdür.
Biz farklı bir kültürü benimsiyoruz. Ve şuanda T0 (T sıfır) noktasındayız. Şimdi

sabah aktüeryal dengeler, sosyal güvenlik falan konuşuldu, 50 yıllık bir
perspektiften bahsedildi. Bizim yani bu stratejik yönetimin ve bu kamu mali
yönetimin anlayışıyla da uyumlu olmak üzere 10 sene sonra nasıl bir yapıyı
öngördüğümüzün resmini ortaya koymamız gerekir. Yani 2005 yılında, 2006
yılında, 2007 yılında yapılan stratejik plan|arla, orta vadeli programlar|a,
performans bütçelerle bu iş oluyor olmuyoru yargılamaya kalkarşak baştan

kaybederiz. lstikamet doğru mudur ve bu istikamet yönetilmekte midiı? En kritik
süre bizim için önümüzdeki yani bu uygulamanın 2006 yılında başladığını
varsayarsak önümüzdeki 5 i|a 10 yıldır. Bu kanunu koymaktan daha önemlidir.
Geçiş sürecinin yönetilmesidir aslolan. Bu veri bir kuruluş içinde böyledir,
konunun makro yönetimi yani kamu mali yönetimi reformunun yönetimi içinde
böyledir. Bundan yani sizin sorularınıza da cevaplar olduğunu düşünüyorum ben.
Çünkü ne kadar gerçeğe uygun? iık plan gerçeğe uygun değil peki napalım yani
size yönelik olarak bir cevap söylemiyor değil bu, yani napalım yani ikinci stratejik

planı yapmayalım mı? o zaman ne yapalım? Tabi ki başlangıçta bir takım
sıkıntılar olacak'bunları nasıl yönetebileceğiz ve istikameti nasıl koyuyoruz?
Performans denetimi o konuyu geçiyorum. Şimdi sevgili lbrahim Atil|a Acar
Beyefendinin bu süreç zartında neler yaşadığını da bir oranda bizlerle paylaştığı

için sağolsun, ben bunu biliyorum, ben şöyle bir şey soracağım kendisine günün
sonunda; yani soruya soruyla cevap Vereceğim, öyle oldu veya böyle oldu, bunca
zahmete değdi mi? Bu zaten böyledir yani ideal bir yönetim ve planlama modeli
olarak buna bakarsak esasında bunun da kamu mali yönetimi çerçevesinin dışına
taşan vecheleri vardır yani stratejik yönetim dediğimiz hadisenin. örneğin paydaş
odaklılık veya yararlanıcı hizmetlerine duyarlılık yani bu kamu mali yönetiminin
içerisine çokta sığdıramadığınız bir şey. Pilot uygulamalardaki bir takım sonuçlara

değinince bunun da üstünde duracağım. Şimdi bu yönetim ve yani bu
planlama ve yönetim

tazı daha değişik yani yeni birlaz,

laz

bu ve bunun aşağıdan

yukarı ve yukarıdan aşağı iki yönlü olarak ortaya konulması gerekir. Bu veri bir
kuruluşta da böyledir, makro anlamda da böyledir. Bakın makro plan nasıl olacak

diye sordunuz. Bizim şimdiye kadarki planlama yaklaşımımız nasıl
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yaklaşımdı? Yani bizim sevdiğimiz veya yerdiğimiz makro planlar DPT tarafından
ortaya konuluyordu ondan sonra kuruluşlarda napıyordu bilmiyoruz. Bakın bu
yanslya yani sunuşa yanslmayan sorulardan bir tanesi şuydu: kuruluşunuzun bu
kuruluş bazında sorduğumuz bir sorudur. Yönetici algısı, "Kuruluşunuzun 5 veya
daha uzun vadeyi kapsayan bir planı var mıdır?'' diye sorduk yöneticilere sizce
Türkiye'deki 5018 kapsamındaki kaç kuruluşun yüzde kaçının 5 yıl ve uzun
vadeyi kapsayan bizim anladığımız anlamda bir planı vardır? Bir tahmin alabilir
miyim? %60'nın Varmlş iddiaya göre. Biz bunu doğrusunu istersenizyani ya gizli
planlar bunlar hani açıklanmıyor ya da farklı bizim bulamadığımız bir açıklaması
var. Dolayısıyla şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Aşağıdan yukarıda bir girdi
sağlanacak ve bunlar bir yerde buluşacak. Bu evrilen bir şey, evrilmesi gereken
bir şey. Dolayısıy|a biz şimdiye kadar ki planlama sürecimizden yola çıkarak bir
Sonuca varamayz. Kendi makro plan|ama anlayışımızın nasıl edileceğini de
düşünmek tasarlamak zorundayız. Bu yönde de adımlar atılıyor zaten, hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak demek lazım belki. Benim size soracağlm soru şu: Bunlar
bir tarafa günün sonunda deydi mi? Eğer buna yaptığınız çalışma öyle oldu,
böyle oldu yani araştırma görevlileri hazırladı bir sürü sıkıntılar oldu ne kadar
emek harcadığınızı ben biliyorum sabahın bir vaktinde 06-07'de her hafta hatta
bazı zamanlar tüm hafta boyunca toplandığınızı biliyorum. Masraf hasıla oranı

olarak bakarsanız günün sonunda değdi

mi

lbrahim Bey? Değmedi

diyemezsiniz!... Önemli olan bu cevabı verebilmek diye düşünüyorum. Şimdi
hanımefendinin Arife Hanımın sorularına cevap Vereceğim. Pilotlar temsil olarak
kesinlikle bize göre yeterliydi. Çünkü dikkat edilecek olursa bu kuruluşlardan yerel
idareler var. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi var. Denizli ll Özel ldaresi var ve bu
kuruluşlar seçildiğinde henüz Mahalli ldareler Kanunu çıkmamıştı. Yani biz bu
yönde eğilimler olduğunu gördüğümüzden onları bu |isteye dahil etmiştik ve
doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Belki de yanlış bir karar verdik. Ve
sürecide ciddi anIamda dökümante ettik. Denizli Stratejik planı bitti şimdi bunu

web sitesine koyalım mı?, koymayalım mı?Siz olsanız ne yaparslnız? Şimdi
koyduğumuz durumda olağan sonucu söylüyorum: lşte word programlnl
kullananlar bilirler; bul ve değiştir vardır ya bir kelimeyi bulursunuz yerine başka
bir kelimeyi koyar program, buldurursunuz. Elimize gelen planlardan biliyoruz ki
Denizli kelimesini bul onu çıkar yerine x ilini koy bu şekilde planlar geldi bize.
Şimdi koyduğunuz zaman web sitesinde açıkladığınız zaman bir şeyi
yapmlşsınlz, körü körüne taklit işte bir kanuni yükümlülüğü yerine getirme
açısıyla bakanların aynlslnl bize sunduklarını görüyoruz. lşie şu kadar yapılacak
menfez denmiş Denizli planında, menfez saylsıyla birlikte bize aynısının geldiği
planlar oldu. Şimdi koymasanız Denizli diyor ki: ya işte DPT şey yapamadı,
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buralarda bir şey yapamadı. Enteresan bir anekdot paylaşmama izin verin.
Denizli pilot seçildiğinde o zaman tabi Sayın Yazıcıoğlu vardı önemli bir etkendi
Sayın Yazıcıoğlu' nun bulunması rahmetli. Yerel gazetelerin manşetleri şöyle
çıktı: "Eyvah Denizli gene pilot il.'' Fakat planlama süreci bittiğinde o zaman
Mahalli ldare Kanunları'da çıktı. ll genel meclisinde plan, iktidar ve muhalefet
millet vekillerinin oy birliğiyle ve ayakta alkışlanarak kabul edildi yani bu bakın
ciddi anlamda bir şeydir. Yani alınan bir sonuçtur. Bitiriyorum özür dilerim.
Sonuçta da manşetler "Yaşasın Denizli'nin planı var." diye çıktı onları saklıyoruz
biz. Büyük kuruluşlar var küçük kuruluşlar var yani eleman sayısı üç yüz olan
kuruluşta var yüz bin olan kuruluşta var. Taşra teşkilatı olan var olmayan var.
Dolayısıyla böyle bir seçki yapmaya çalıştık. Sonuçlar başarı|ımı oldu? Başarısız

mı oldu? Bu başarıyı nasıl tanımladığımıza bağlı yani bir doküman ortaya koymak

başarı değil' Ne hedeflemiştik bunlara ne ölçüde u|aştık? Başarı budur. Bu
anlamda baklldığında biz başarılı olduk diye kendimizi Varsaylyoruz. Bunlar için

değerlendirme sürecide devam ediyor. Yani performans programl
uygulamalarıyla birlikte ikisinin bütünleştirildiği değerlendirme süreci devam
ediyor. Bunun değerlendirme raporlarına da inşallah makul bir süre sonunda
erişmek mümkün olacak. Sona doğru geliyorum. Son iki şey Var. Şimdi yerel
yönetimleri başa almak doğru mu? Bu Mahalli ldare Kanunlarıyla düzenlenmiş
bir alaridır. Bize göre doğru değildir. Ama siyasi tercih bu yönde gelişti. osman
Bey sırasında anlattı. Bir reform programlnln uygulamasında iki yöntem vardır.

Bir büyük patlama denilen Bigbang yani her şey hemen olsun ki bizim negatif
anlamda söylemiyorum. Acıl toplumsal yapımlza daha uygun bir yöntemdir bu
bak hemen olsun gerçeği. Belli yönlerden de belki iyiyidir. Diğeri ise aşamalı
uygulama yerel idarelerde işte bu büyük patlama oldu. Yani en azından bunun
nasıl ne sonuçlar getirdiğini değerlendirilecektir zaman içerisinde. Danışmanlık
hizmetialınması bunun kontrol edebilmemiz mümkün değildir. Biz sadece olması
gerekeni söyledik ve maalesef ve maleseftir ki böyle bir şey oldu. Doğrudur yani
Mahalli ldareler 6 ay içerisinde bir yükümlülük getirilmiş kanuni yükümlülük
kanunlarda uyulmak durumunda olduğu için insanlarda bir biçimde uydular. Ben
uzun tuttum kusura bakmayın. özürdilerim sayın başkan.

Prof.Dr.Sevım GöRGüN

:

Estağfirullah rica ederim

Volkan ERKAN: Sanıyorum bana cevap verecek bir soru kalmadı. Kısaca
gerekir, yani stratejik planlama konusunda deneyimi yaşayan Ve
söylemek
şeyi
morali bozulanlar beklide. Stratejik planlamanın başarısl yeni dilde iki şeyden
bahsediyor literatürde. Birincisi sonuçların başarısı yani stratejik planı elde ediyor
musunuz ve bunlar hayata geçirilebilir şeyler mi? lkincisi de öğrenme etkisidir.
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Ögrenme etkisi bizim bu ilk planlama sürecinde yani ilk planı yapan kuruluşlarda
belki de ortaya koydukları sonuçtan daha önemlidir. Verdiğiniz örnekte araştırma
görevlileri yaptı o|madı, üst yönetim yaptı olmadı, ikisini uydurmak mümkün
olmadı vesayire gibi şeyler yaşanılarak öğrenilecek denenilecek, test edilecek ve

kurumsal birikimi sağlayacak şeylerdir. Bizde bu anlamda kurumsal birikim

paydası da yeterli değildir. Bunu sağlamak dışarıdan alınacak desteklerle de çok
fazla mümkün değildir. Bu anlamda kuruluşların kendi kendine öğrenmesi
gereken bir süreçtir. Yerel yönetimlerde bu öğrenme süreci hatalı işleşmiştir. Ani
geçişin verdiği, zaman kısıtının verdiği şeyde danışmanlık hizmetlerine ve
kalitesiz danışmanlık hizmetlerine başvurulma zorun|uluğu daha fazla ortaya
çıkmıştır. Araştırma sonuçları da yerel yönetimlerde kapasite konusundaki sorun
merkezi yönetime göre de daha fazla o|masına rağmen bunlar daha hızlı bir
şekilde geçme zorunluluğu gösterdiler. Bu bizim için öğrenme etkisi anlamında bir
kayıp olduğunu da düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Arş.Gör.Serdar ÇiÇEK: Arife Hanıma çok teşekkür ediyoruz katkıları için.

Şimdi bizim çalışmamızın tabi ana omurgasl e-devlet kullanımı daha doğrusu e-

devlette diyemeyiz buna kamu hizmetlerinin intemet yoluyla kullanımından

vatandaşların ne ö|çüde yararlandığı meselesi. Kullanmama sebepleri yani niçin
kullanmıyorlar. Belli başlı kamu kurumlarını sıraladık bunlardan hangilerini daha
çok ziyaret ediyorlar ya da on|ine kamu hizmetleriyle olan ilgili düşünceleri.
Bunların üzerine yoğunlaştık. Ve literatür kısmı tabi ki. Yalnız Arife hanımın
söylediği sorduğu sorulara yönelik olarak şunları söyleyebiliriz. Dünya ölçeğinde
başarının çok da fazla olmadığını söyledi. Doğrudur, başarılı örnek ülkesi çok
azdır yani Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Kanada gibi bir takım önde giden
ülkeler, Singapur'da 19B0'li yıllarda ulusal bilgisayar|aştırma planıyla birlikte e-

devlet

ya da iletişim teknolojilerinin kullanılması
Ve büyük miktarlarda yani bir milyar

yönündeki çalışmalarla
dolarlara yakın paralar
harcanmıştır' Şimdi e-devlet konusunda Türkiye daha yolun çok başında. Biraz
öncede belirttiğim gibi birinci yada ikinci düzey diyebi|eceğimiz bilgilendirme,
elektronik yayıncılık aşamasında yani web siteleri bütün|eşmiş değil. Faydalar
konusunda şunları söyleyebiliriz yine mesela ABD'de elektronik beyanname
uygulaması söz konusudur biliyorsunuz. Ve vatandaşların %40'ı elektronik
beyanname vasıtasıyla beyannamelerini vermektedir. Bunun hem vatandaşa
hem de kamuya olan tasarrufu bilinen bir gerçektir. Bunun dışında hata oranları
geleneksel sunumda o/o20 iken, elektronik ortamda hata oranının daha düşük
olduğu ve o/o1'ler seviyesine indiği görülmüştür. Faydaların ölçülmesi çok doğru
söylediniz çok sıkıntılı bir konu ama yüzeysel olarak bakıldığında bile bir takım
başlamıştlr.
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katkıların bir takım getirilerin olduğunu atlayamayız. Dolaylı getiriler bağlamında
ben bir şey söyledim ben mesela. Bir takım faydalar var kolaylıklar sunuyor edevlet. Ancak bunun vatandaşlara yanslmasl örneğin, vatandaş işini daha kısa
bir sürede bitiriyor ve bu süreyi başka şeyler için kullanabiliyor, kendi işleri için
kullanabiliyor, başka ekonomik faaliyetlerde bulunabiliyor. Yani bunun fırsat
maliyetini ölçmekte söz konusu değil. Bunun dışında bürokrasi anlamında bir
şeyler söylenebilir fayda anlamında, Mesela, Türkiye'de yapılan bir araştırmada
bürokrasinin dünyadaki en engelleyici 13. ülke olduğu ve bir yatırımı tamamlamak
için 172 imzaya gerek olduğu tespit edilmiştir. Bu işlemlerin toplam iş süresinin
1/5'ini kapsadığı, bu nedenle en azından bürokratik işlemlerin azaltılması
noktasında da faydasının olduğu açıktır. Fayda ölçümünden bahsedildi. Bir
rakam vermiştim sadece bir işte çalışan personel maliyeti ve yapılan işlem sayısı
dikkate alındığında, bir işlem maliyeti geleneksel hizmet sunumunda 8.40 dolar
iken, e-devlet yoluyla hizmet sunumunda 0,42 dolar olarak saptanmıştır. Ben
katkılarından dolayı tekrar Arife Hanıma teşekkür ediyorum.

ııı.GÜN (12 Mayıs 2007 cuma)
4.OTURUM (12.05.2007/1 0:00-l 1 :30)

cöRcÜıı Bence, bu saate kadar oturum devam ettiyse
gayet
bu tebliğlerin
ilgi çekici olmasından kaynaklanıyor, Hem bunları hazırlayan
ve sunanlara, hem de sizlere yani dinleyicilere çok teşekkür ederim. Sağolun.
Prof.Dr.Sevım

KAMUSAL MAL VE HıZMET SUNUMU VE İSTıHDAM PoLıTıKALARı
oturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan BULUTOGLU
Kamu Sektöründe Yenİden Yapılanma Sürecinde istİhdam Ve Ücretler
(Doç.Dr. Abuzer PlNAR)
1980 Sonrasında Kamusal Malve Hizmet Sunumunda Yaşanan

Dönüşüm
(Yrd.Doç.Dr. ibrahim Attila ACAR, Doç.Dr.Hüseyin GÜL
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Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU: Efendim ben hiçbir zaman bu çeşit
toplantılarda başkanlık etmedim. Geçen sene vaat etmiştim, geldim fakat o bazı
engeller yüzünden gerçekleşmedi. Bu sene böyle bir görev almak için değil
dinleyici olarak geldim. Ama bana bunu emrivaki çıkardılar. Haklılar geçen

seneden alacakları var. Ve hesabını kitabını iyi biliyor teşkilat. Efendim bugünkü
toplantıyla bu seminerin sonuna geliyoruz. Daha doğrusu sonu yarındır fakat
tebliğlerin sonuna geliyoruz. Bu tebliğlerden önce şunu da söyleyelim ki bu
Süleyman Demirel Üniversitesinin bir organizasyonu ve şeref onlara ait. onlara
da teşekkür etmek lazım. Ve bu Türkiye'de 22 deneyimle kendini ispatlamış bir
toplantı oluyor. Türkiye'nin çiçeği burnunda üniversiteleri sınavdan geçmek için
birbirleriyle yarışıyorlar. Bu da çok önemli bir avantaj. Bugün birinci konumuz
para meselesi ama ücret kısmı, yani çok önemli bir konu.

lş yerlerinin iyi adamı ucuza alması özel piyasada çok önemli bunu biz

bugün devlet için göreceğiz. Arkadaşımız Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doç. Dr.

Abuzer Pınar "Kamu Sektöründe Yeniden Yapılanma lstihdam ve Ücretle/' bu
konu hem devlet için hem firmalar için piyasalar için çok önemli, iyi insan gücü
kazanmak çünkü her şeye rağmen en büyük üretim etkeni insan, Şimdi ben sözü
meslektaşım Abuzer Pınar'a bırakıyorum. Buyurun efendim.

gerekir. Normal şartlarda her kurumun bunu yapması gerekir. Ne kadar kaynak

kullanıyorum ben? Bunun sonucunda ne elde edeceğim? Bu açıdan ben
istihdamın bu yapılanma sürecinde yeniden yapılanma sürecinde istihdamın

hacim olarak istihdamın ve bunun maliyetinin iş gücü maliyetinin önemliolduğunu
düşünüyorum. Ve bu çalışmada şunu yapmaya çalıştım: Türkiye'de gene| olarak

baktığımız zaman biz hacim olarak istihdam ne durumda? Bizim türümüzden
ülkelerle karşılaştırdığlmız zaman ne durumda? Örneğin Brezilya gibi, Arjantin
gibi, Meksika gibi bize benzer sorunlar yaşayan ülkelerde istihdam ne düzeyde
bizde ne düzeyde? Hedeflediğimiz Avrupa Birliği'nde hacim olarak ve iş gücü
maliyeti olarak ne durumda bizde ne durumda? Bir de kendi içerisinde Türkiye'de
çokfazla konuşulan bir konu var ücret adaletsizliği, eşitsizliği bu konuda reformlar

gündeme geldi yapllamadı. Bir şekilde direniş gördü. Hakikaten bir eşitsizlik var
mı? Bir model çerçevesinde biz bunu açıklayabilir miyiz? Sistematik bir ödeme

ilişkisi var mı? Örneğin insanların sahip oldukları özelliklerle aldıkları ücretler

arasında sistematik bir ilişki var mı? Bu sunuşta ben bunu ele almaya çalıştım.

Doç.Dr.Abuzer PINAR : Teşekkür ederim hocam. Kenan hocamın da
söylediği gibi sunuştan hemen önce ayaküstü birazcık konuştuk çok kolay bir
konu değil. Ama her akademik çalışmada olduğu gibi bende şuna gayret
edeceğim meseleyi bir tarafından alıp mümkün olduğunca Türkiye bağlamında
bunu ele almaya çalışacağım. Bu konuya nereden geldik, nereden düşündüm
ben bunu? Aslında bana kalırsa bu doğrudan doğruya stratejik yönetim ve
stratejik planlamayla ilgili. Bizim bu son dönemlerde reformIa yapmaya
çalıştığımız temel amaçlardan bir tanesi disiplini sağlamak. Diğeri de içerik
açısından etkinliği sağlamak çünkü disiplini sağlamak yetmiyor. Bir parça yol
açmış gibi görünüyoruz. Bir de kaynakların etkin kullanımı burada önemli bir
konu. Bu kaynaklar derken bir taraftan parasa| kaynakların etkin kullanımı diğeri
ise iş gücünün etkin kullanımı. Ben bu çerçeveden açıkçası konuyu ele almaya
çalıştım. Burada da ücretler dediğimiz zaman bunu doğrudan doğruya verimliliğe

örneğin motivasyona bağlamak gerekir. Bir taraftan ücret düzeyi insanların

motivasyonunu verimliliği etkilerken tam tersine kurmuş olduğumuz örneğin adil

olmayan

bir ücret yaplsl

insanları demoraIize

de

edebilir.

Örneğin

motivasyonlarını da kırabilir. Yaptığl işe inanmayabilir. Örneğin iş yapıyorum ama
karşılığını alamıyorum dediği zaman yine verimliliği düşebilir. Ben açıkçası bu
çerçeveden ele aldım ve stratejik plan|ar yaparken bir girdi çıktı analizi yapılması
23s
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adaletsizliğini giderecek ve motivasyonu artıracak şekilde bazı performans ölçütleri ile
ücretin ilişkilendirilmesi sistemde iyileşme sağlayacakİır.

xxII. TÜRKİYE MALİYE sEMPozYUMU
Süleyman Demirel Üniversitesi

iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
09-13 Mayıs 2007' ss. 237-250.

1.GİRİŞ

Kamu sektöründe yeniden yapılanma sürecinde gerçekleştirilen en önemli
reformlardan birisi 5018 sayılı Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile yapılan
değişikliklerdir. Bu reform ile getirilen Stratejik yönetim anlayışı esasen kamu

KAMU SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA
sünıcİNon İsrİrrnaM VE ücnnrr,nn

hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesini, çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetinin

artırılarak

Doç.Dr.Abuzer PINAR'

özr'r
Kamu sekİöründe yeniden yapılanma siirecinde gerçekleştirilen en önemli
reformlardan birisi 5018 sayılı Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile yapılan
değişikliklerdir. Bu reform ile getirilen stratejik yönetim anlayışının temel amacı verilen
hizmetlerin kalitesinin artırılmasıdır. Sözkonusu amaca ulaşılmasında ise diğer kaynaklar
yanında insan gücünün de yüksek bir motivasyon ve verimlilikle kullanılması yaşamsal

öneme sahiptir.

Bu açıdan girdi

analizinde işgücünün haçmi

ve maliyeti

önem

taşımaktadır. Bu çalışmada toplamda kamu sektöründe istihdam, işgücü maliyetleri ve

ücret farklılıkları ele alınmıştır. Yapılan analizlerde gelişmekte olan benzer ülkelerle
karşılaştırıldığında, Tiirkiye'de kamu iştihdamı ortalamaya yakın görünmekle birlikte,
kompozisyonu açısından farklı bir görünüm sergilemektedir. Sosyal hizmetlerde
çalışanlarırı oranı ortalamanın altında kalmaktadır. Diğer yandan bu ülkelerdeki kamu
kesimi istihdamı Arırupa Birliği'ndeki ortalamanın altında kalmaktadır. Çalışmanın bir

diğer bölümü ise kamu sektöründe ücretleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. DiE
Hanehalkı verileri ile yapllan analizlerde, hem fiziksel hem de zihinsel işgücü ile
çalışanlar, sendikalılar ve daha fazla deneyime sahip olanlar ortalamanın üzerinde ücret
alırken, kadın işgücü ortalamanın altında ücret almaktadır. Bunun yanında eğitim düzeyi

ile ücret arasında sistematik ve pozitif bir ilişki ortaya çıkmakİadır. Model tahmini

beklenen sonuçlar vermekle beraber, betimsel veri analizinden çıkan sonuçlar, belirli
ölçülerde ücret eşitsizliklerine de işaret etmektedir. Aynı deneyime veya aynı eğitim

düzeyine sahip çalışanlar çok farklı ücretler alabilmektedirler. Dolayısıyla kamu
sektöründe yeniden yapılandırma sürecinde personel rejimi de önemli bir konu olmakla
birlikte, reform sürecinde bütiin bir sistemin değiştirilmesinden ziyade, ücret

'

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü Cebeci/Ankara.

ülke

kaynaklarının daha

etkin yönetimine katkıda

alması gereken konulardan birisi beşeri kaynaklara ilişkin olarak kuruluş personelinin
saylsl Ve dağılımı personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimidir. Diğer yandan
stratejik planlamanın en önemli unsurlarından birisi performans göstergeleridir ve bu
göstergeler girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılmaktadr

(DPT, 2006a: 24-36). Kamu hizmetlerinin sunulmasında temel girdilerden birisi
işgücüdür. işgücünün performansı hizmet kalitesi açısından yaşamsal bir öneme sahip
olduğu gibi, performansa dayah ücret de işgücünün performansını doğrudan
etkilemektedir.
Stratejik planlamanın önündeki en önemli handikaplardan birisi kamu sektörünün
mevcut personel yapısıdır. Bu handikap iki tiirlü ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birinci

mevcut personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve donanımıdır (Caiden, |998.'37).
Tiirkiye'de eğitim düzeyi yükselmekte ve daha donanımlı ve genç işgücü hızla
artmaktadır. Ancak kamu sektöründeki posonel yaplsma ilişkin reformlar değişik
nedenlerle yapılamamaktadır.2 ikincisi ise kamu sektöründe ücret rejimine ilişkindir.
Personelin motivasyonu açısından yaşamsal öneme sahip olan performansa dayalı ücret
politikası, kamu s ektörünün yapısı dolayıs ıyla mümki'in olmamaktadır.

Kriz sonrası uygulanan maliye politikalarının temel karakterini mali disiplin
oluşturmuş ve borç yükiinün hafifletilmesi hedefine yönelik olarak kamu harcamalarında
kısıntı yapılmış ve vergilerde dikkate değer artışlar gerçekleştirilmiştir. Dünya Bankası
tarafindan yayınlanan kamu harcamaları analizinde kamu kesimi istihdamına ilişkin bazı

değerlendirmeler

yer almıştır. Genel olarak kamu kesimi istihdamı

uluslararası

Strağik yönetime ilişkin Yeni Zelanda ömeğindeki bazı tartışmalar için bkz. Norman (2004).
Kamu sektöründe yapılan reformlaı genellikle kamu çalışanlanndan iepki göriir. Bu yizden bazen
toplumun yararına olduğu halde biirokrasinin direncinden dolay reformlar yapı|amaz ya da yapılsa bile
beklenen sonuçlar alınamaz (Rattso, J. ve R. J.Sorenson (2004).
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bulunmasını

amaçlamaktadır.' Maıao düzeyde hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde stratejik
planlaruıı yapmakla yiıhimlü olan kamu kurumlarının kuruluş içi analizlerde dikkate

238

karşılaştırmalar açısından yüksek olmamakla birlikte ücret rejimi açısından büyük farklar
ortaya çıkmaktadır (WB, 2,006: 60-67).

orta ve uzun dönemde daha fazla gündemde kalacak olan kamu personel
reformuna ilişkin tartışmalara ışık futmak üzere bu çalışma, Ti'irkiye'de kamu sektöründe
istihdam ve ücret yaplslnl ele almaktadır. Kamu kesiminde istihdam gerçekten yüksek

midir? Ücretlerin performans ile bir ilişkisi var mıdır? Muhtemel bir kamu personeli
reformu hangi noktalarda yenilik getiıebilir? Bu sorular etrafında şekillenen bu
çalışmanın ikinci bölümünde kamu hizmetlerinin sınıflandırılması, değişik kamu
hizmetlerinin sunulmaşında istihdam edilen personel ve buna ilişkin harcamalar, üçüncü
bölümünde uluslararası karşılaştırma, dördüncü bölümünde ise betimsel ve ekonometrik
analiz sonuçları ele ahnmakİadır. Genel bir değerlendirme ve politika önerileri ise sonuç

Şekil l. Türkiye'de Kamu Sektörü İstihdamı
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bölümünde tartışılacaktır.

2.TüRKİYE,DE KAMU İsrİrrolur VE üCRET MALİYETLERİ
Kamu sektöründe 2004 yılı itibariye yaklaşık olarak2,424,000 kişi çalışmaktadır.
Bu çalışanlarıno/ol5'i merkezi kamu kurumlarında, o/ol{'ür kamu iktisadi teşebbüslerinde
(rİr; ve %ll'i belediyelerde görev yapmaktadır. Yıllar itibariyle bakıldığında, Şekil

1'de görüldüğü gibi merkezi kamu kurumlarında çalışanların sayısı 2000'lerin başlarına
kadar artmış, daha sonra ise azalma eğilimine girmiştir. KiT'lerde çalışanların sayısı
l990'ların ortalarında 460,000'in üzerinde iken, 2004 yılında 330,000'e kadar düşmüştiir.
Belediyelerde çahşanların sayısı ise yıllar itibariyle dalgalanmalar göstermekle birlikte

genel olarak belirgin değişmeler göstermemektedir. Toplam içerisindeki oranlarına
bakıldığında ise son l0 yılda merkezi kamu kurumlarında çalışanların oranı o/o7l'den

KiT'lerde çalışanların oranı o/ol8'den Yo14'e düşmüş, belediyelerde
çalışanların oranında ise belirgin bir değişme olmamış ve Yo|l civarında kalmıştır. Bu
%o75'e çıkarken,

0

1997 '1998 1999 2000

200',1 2002

2004

Diğer önemli bir nokta ise Bütçe harcamaları içerisindeki personel harcamalarıdır
(bkz.Tablo Ekl). Personel harcamalarının toplam kamu harcamalarına oranı 1995'de %o29
civarında iken, on yıl içerisinde Yo23' e kadar düşmüştiir. Bazı dalgalanmalar gözlenmekle

birlikte bu beliıgin düşüş eğiliminin bir bölümü faiz harcamalarıyla ilgilidir. 2000'1erin
başına kadar faiz harcama|arının toplam kamu harcamaları içerisindeki oranı yükselme
eğilimi içerisinde olduğundan personel harcamalarının göreli ağulığı giderek düşmüştiir.
Faiz dışı harcamalara oranla bakıldığında ise personel. harcamaları Yo44'denYo40 civarına
düşmüştiir. Dolayısıyla büyüklük farklı olmakla birlikte personel harçamalarındaki düşme

eğilimi açıktır.

eğilimde özelleştirmenin etkisi açıkça göriilmektedir.
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v

kuruluşlarındaki yöneticilerin yarıdan fazlası personelini gerek sayl ve gerek nitelik
açısından yetersiz bulmakİadır. Ayrıca personelin niteliği konusundaki eksikliğin
personel Sayıslna göre daha ağırlıkh olduğu görülmektedir (DPT' 2006b).

Şekil 2. Reel Net Ücret Endeksleri
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3.ULUSLARARASI KARŞILAşTIRMA
Ulusal düzeyde yapılan analiz|er önemli olmakla birlikte, kamu sektörü iştihdamı
ve ücretlerle ilgili uluslararası karşılaştırmalar da yararlı bilgiler içermektedir. Ttirkiye'de
kamu sektörü istihdamının toplam nüfusa oranı Yo4'5 civarındadır. Bu oran Avnıpa

".d'"-.."'

Ücret

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)'ya oranla düşük oranda da olsa bir artış eğilimi
görülmektedir.

Bu

oran l995'deki %6'|ık düzeyden l999'da o/o8'5'a çıkmış ve 2004

itibariyle %7.7 olmuştur. Bu dalgalanmalar ve kamu harcamaları içerisindeki personel

harcamaları payındaki düşüşe rağmen milli gelire oranla ortaya çıkan bu artışın bir nedeni
ücret artışlarına ilişkindir.' Şekil 2'de 1990 yılı temel ahnarak kamu sektörü, özel sektör,
memur maaşları ve asgari ücret endeksleri gösterilmektedir. l990'ların ikinci yarısında
tersi yönde bir eğilim oıtaya çıkmlş olmakla beraber kamu sektöründe çalışan işçilerin
ücret endeksi genellikle yüksek seyretmektedif. Büyükten kiıçüğe doğu sıralandığmda on

yıllık dönemdeki seyir kamu

sektöründe çalışan işçiler, asgari ücret' özel sektör ve

memur maaşları biçiminde ortaya çıkmaktadır.

Diğer önemli bir konu, stratejik planlama çalışmalarının personel boyutu ile
ilgilidir. Devlet Planlama Teşkilatı Stratejik Planlama Dairesi Başkanlığı taraflndan
yapılan stratejik yönetim araştlrmasl özet sonuç raporuna göre 2006 yılı sonu itibariyle
kamu kuruluşlarının sadece o/ol0'u norm kadro uygulamasma geçmiştir. Kuruluşların
o/o45'i proje bazında fayda-maliyet ana|izi yapmakİa ve o/o70'i
çahşan bazında

sicil notu

dışlnda sistematik olarak performans ölçümü yapmamaktadır. Kuruluşların çalışmaları ve
o/o68

oranında geri bildirim alındığı ifade edilmektedir. Ancak bu geri
bildirimin önemli bir bölümü toplantılar ve bilgi notları ile allnmakta, düzenli olarak

işleyişi hakkmda

çalışan memnuniyeti anketi gerçekleştiren kuruluşların oranı sadece "/o4 civarııdadır.
İnsan kaynakları yönetimi bulunan kuruluş saylsl %30 civarındadır. Kamu

'

performans ölçütlerinin belirlenmesi gerekir

sorunlar ortaya çıkacağını göstermektedir.

//
.ş

ve beşeri girdi için

(Cunningham ve Haris, 2005). Özellikle personel yapısı açısından ortaya çıkan bu genel
kanaat, stratejik planlar yapılsa bile, uygulama ve değerlendirme aşamasında ciddi

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kamu çalışanlarının ücret artlşları yönündeki baskrlan genellikle
sonuç vermektedir. Almanya örneğine ilişkin bir çalışma için bkz. Matschke (2003).
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Birliği ortalamasının çok altındadır.'Arjantin, Brezilya, Meksika gibi benzer ülkelerle
karşılaştırıldığında bu oran ortalamaya denk düşmektedir. iktisaden faal nüfus açısından
bakıldığında ise az da olsa ortalamanın üzerinde görünmektedir. Eğitim, sağlık ve sosyal
hizmetlerde çahşanlar açısından ise Türkiye ortalamanın altında kalmaktadır (Tablo l).

Gelişmiş veya gelişmekte olan birçok ülkede kamu sektöründe ücretler
ortalamada özel sektördeki ücretlerden daha yüksektir. Bunun nedenlerinden birisi kamu

iyi eğitim almış olmaları ve ciddi bir seçme sürecinden
geçirilerek işe alınmasıdır. Ayrıca daha uzun sözleşmelerle çalıştıklarından belirli bir
sektöründe çalışanların genellikle

kurumda uzun süre kalmaları ve edindikleri deneyimleri de gözönüne almak gerekir.
Bununla birlikte, kamu sektöründe çalışanlar ve ücretler açısından daha heterojen bir yapı
olduğu da bir gerçektir.l
Personel harcamalarının GSYİH'ya oranı Ar'rııpa Birliği ülkelerinde çok daha
yüksektir. Ancak bütçe kompozisyonu açısından farklı bir görüntii ortaya çıkmaktadır.
Tiiırkiye'de bu oran yüksek göründüğü halde faiz dlşı harcamalara orantna bakıldığında

AB ülkelerindeki oranların altına düşmektedir. Kriz
soffasl uygulanan maliye politikalarının temel karakterini oluşfuran mali disiplin

ispanya ve Yunanistan gibi bazı

çerçevesinde borç yükiinün hafifletilmesi hedefine yönelik olarak kamu harcamalarında
kısıntı yapılmış ve vergilerde dikkate değer artışlar gerçekleştirilmiştir. Ancak kamu
sektöründe istihdam ve ücretler açıslndan hacim olarak ciddi bir sorun görünmemektedir.

Asıl dikkate alınması gereken istihdam ve harcamaların bileşimine ilişkindir. Ömeğin
I

Brezilya ömeği için bkz. Foguel vd. (2000).
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benzer ülkelerle karşılaştırıldığında savuııına, emniyet ve ekonomik hizmetlerde
çalışanlara yapılan ödemeler çok daha ytılsek iken, konut ve sağlık gibi alanlarda

Tablo 2: Kamu Sektöründe Ücret Faıkları: Uluslararası Karşılaştırma (%l0'luk Gruplar)
En Yüksek /En Düşük En Yüksek /lVledyan
Medyaıı/En Düşük

çalışanlara yapılan ödemeler ortalamanın altındadu (bkz' Tablo Ek2).'

Macaristan (2001)

3.44

Hollanda (2000)

2.30

1.60

1.44

Polonya (2001)

2.89

1.73

1.67

Tablo l .Kamu Sektörü iştihdamı: Uluşlararası Karşılaştırma

KsİNÜFUs

Kaynak:

KSVTFN

ESS/KSI

2.00

1.72

Fransa (1999)

2.39

1.62

1.48

Arjantin (1996-2000)

0.035

0.113

0.9r9

Lüksemburg (200l)

2.79

1.67

r.67

Brezilya (1995-1999)

0.048

0.1

l3

0.856

Isveç (200l)

r.96

1.55

1.27

G. Koıe (1995-|996)

0.020

0.045

0.773

Türkiye (2003)

5.13

1.94

2.64

Meksika (t995-1996)

0.050

0.133

0.902

Ortalama

2.99

1.73

1.70

Güney Afrika (l995-2000)

0.040

0342

n.a,

Şili (1996-2000)
Türkiye (1995-2000)

0.034

0.t44

0.931

0.044

0.138

0.733

Almanya (1995-2000)

0.083

0.181

Yunanistan (1995-2000)

0.079

0.216

0.740

Macaristan (l 995-1999)

0.093

0.408

0.782

irlanda (1995-1997)

0.077

0.2t6

n.a,

Italya (1995-2000)

0.062

0.156

0.987

Polonya (1995-1999)

0.127

0.31s

0.53s

Romanya (1995-2000)

0.t26

0.282

0.2s3

Ispanya (1995-2000)

0.055

0.170

0.858

iro 6sİ:

n.a.

Kamu Sektörü istihdamı, İFN: iktisadi olarak Faal Nüfus, ESS: Eğitim, Sağlık

ve Sosyal Hizmetlerde çalışanlar).

Kaynak: OECD ve

Ücret dengesizliği çalışanların motivasyonu ve verimliliği açlsmdan büyük önem
taşımaktadır. Genel olarak çalışanlara belirli bir hayat standardı sağlamayan ücret düzeyi
bir yana, verimli ve verimsiz çalışanlar açısmdan herhangi bir ayırım yapmayan ücret
yapıSı, verimli çahşanlar iizerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Rutin olarak yapılan ve

genellikle ciddi sonuçları olmayan sicil notu dışında herhangi bir performans ölçütii ve
değerlendirmesinin olmaması kamu çalışanlarında verimsizlik nedeni olacaktır.

4.BETİMSEL

İsurİsrİxlER

VE EKoNoMETnİr

lNlr,İz

Ücret farklarııı analw etmek amacıyla Hanehalkı gelir

anketlerinden

yararlanılarak bazı hesaplamalar yapılmıştır. 1994 ve 2003 anketleri ile yapılan
hesaplamalar Tablo 3'de verilmektediı. l994'de kamu sektöründe çalışanların Yo44'ğ

YTL arası, Yo33.6'sı ise 500-750 YTL arası ücret almaktadır.
ücret alanlar ise toplamın Yol2'sin oluşturmaktadır. Bu görüntü
2003 yılında değişmekte ve aynt ücret aralıklarında bulunan kamu çalışanı oranları
sırasıyla yo20, o^40 ve %o25'tir' Genel ortalamadaki arhş yukarıda ele alınan ücret
endekslerinde de ortaya ç*maktadu. Memur-işçi ayırımında ise memur maaşlarında
2003 fıyat|arıyla 250-500

Uluslararası karşılaştırmalarda asıl dikkati çeken konu ücret farklarıdır. Tablo
4'de %l0'luk dilimler itibariyle kamu çalışanlarının ücret farklarına ilişkin bazı örnekler
verilmektedir. Kamu sektöründe en yüksek ücretin en düşük ücrete oranı All'de ortalama
olarak 3 katın altında iken, Türkiye'de bu 5 kattan fazladır. En ytiksek ücretlerin medyana
oranı ve medyan ücretin en düşük ücretlere oranı açısından da Tiirkiye en adaletşiz ücret
yapıStna sahip ülke olarak karşımıza çıkmakİadu.

750-1000

YTL arası

ortalama daha düşük olduğu halde ücret farkları daha fazladıı.
2003 yılı anketine göre toplam kamu çalışanlarınınYo64'i memur, Vo36'şı ise işçi
statiisünde çahşmaktadu. İşçilerin Yo39'ı, memurlarm iseYo27'si sendikahdır. Toplamda

kamu sektöriinde çalışanlarınYo30'u sendikalıdır. Kamu selıİöründe çalışanların yaklaşık
l/5'i kadındır. Erkeklerin %60'ı, kadınlarm ise o/o80'i memur statiisünde çalışmaktadır.

Sağlık ve sosyal güvenlik hiznetleri açrsından ülkeler arasında kurumsal farkların dikkate alınması
gerekir. Ömeğin Almanya'da sağlık hizmetlerinin pay çok düşiıkt{ir. Ancak bu oran sözkonusu ülkedeki
kamu sektörii ve sağlık hizıııetlerinin yapılanmasındaki farklılığa ilişkindir.
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Tablo 3: Tiirkiye'de Kamu Sektöriinde ücret Farkları (2003 fiyatlarıyla,
YTL)
Işçi

Memur

Net

Tablo 4. Kamu Sektöründe Ücretleri Belirleyen Faktörler

Toplam

I 1.5

2.4

250-500

6.1

32.6

52.7

s00-750

44.3

37.4

30.9

33.6

t3.9

10.2

lt.7

4.5

3.5

3.9

0.1

0.2

3000+

0.2

0.0

0.1

Toplam

0.1

100

100

Ortalama

100

552

s31

s39

7s0-1000
1000-2000
2000-3000

Katsayı

Değişkenler

1994

-250

12.9

0.1

250-500

4.7

25.6

t6.7

19.9

Anlamlılık

19,8s3

0,022

0,000

Kadın

-0, I 55

0,015

0,000

0,112

0,012

0,000

SSK

-0,007

0,014

0,617

Zihinsel Emek

-0,001

0,015

0,972

Fiziksel-Zihinsel Emek

0,055

0,023

0,018

Deneyim (Derece)

0,053

0,002

0,000

Ortaokul

0,052

0,022

0,017

Lise

0,r71

0,019

0,000

Meslek Lisesi

0,2s0

0,024

0,000

Universite

0,382

0,022

0,000

0,766

0,04s

0,000

Sendika Uyesi

2003

Std. Hata

Sabit Terim

Lisansüstü

R'

0.26

s00-750

27.0

46.9

7s0-1000

39.8

21.3

27.7

1000-2000

25.4

10.8

6.5

2000-3000

8.1

1.6

1.3

3000+

t.4

0.8

0.8

Toplam

0.8

almaktadırlar. Ancak Türkiye'de kamu sektöründe ücretler açısından

100

100

100

yapılmadığından bu durum kadınların çalıştıkları işlerle ilgili olarak yorumlanmalıdır,

665

732

708

Ortalama
Gelir

(t994,

Dikkate alınması gereken diğer bir nokta,
çalışanların emek niteliklerine
ilişkindir. Çalışanları fiziksel ve zihinsel emekle
çalıştıklarını gözönüne aldığımızda,

kendi ifadeleri ile o/o46'sı fiziksel, oh46'sı zihinsel, %8'i işe hem fiziksel
hem de zihinsel
emekle çalışmakİadır. SSK ve Emekli Sandığı ayırımında, birinci grupta
yer alanlar daha
çok fiziksel emekle, ikinci grupta yer alanlar ise daha ziyade zihinsel emekle
çalıştıklarını
ifade etmektedirler. Ayrıca Kadınların yo23'İi, erkeklerin ise o/os0'sinden
fazlası fiziksel
emekle çalıştıklarını ifade etmektedirler.

Yukarıda özetle verilen anket sonuçlarından yararlanılarak kamu sektöriinde

ücretler tahmin edilmeye çalışılmıştır. Kamu sektöründe
çahşanların ücretlerinin, sahip
oldukları özellikler ve statiilerle belirlendiğini varsayalım. Tablo 4
tahmin sonuçlarını
göstermektedir. Tahminde kişilerin işçi veya memur
statiisü, sendikaya bağlı olup
olmaması, sahip olduğu emeğin niteliği, eğitim düzeyi, deneyimi (derecesi)
ve cinsiyeti
gözönüne alınmıştır.

Regs. Std.

0.37200
|48.54 (%l'de anlamlı)

Tabloda görüldüğü gibi kadınlar yaklaşık %l5 civarında daha düşük ücret

bir

ayırım

Sendika üyesi olmak %l0'un üzerinde bir ücret artışı sağlamaktadır. işçi-memur

bir fark ortaya çıkmamaktadır. Ancak sendika değişkeni
işçilerin
göre daha yüksek ücret aldığı ortaya çıkmaktadır. Bu
memurlara
çıkarıldığında
yüzden yüksek ücretlerin daln ziyade sendikalı olmaktan kaynaklandlğı varsayılabilir.
ayırımında ise belirgin

Emeğin niteliği açısından zihinsel emekle fiziksel emek arasında

bir fark

ortaya

çıkmazken, hem fiziksel hem de zihinsel emekle çalıştığınl ifade edenler yaklaşık olarak
%5 daha yiiksek ücret almaktadırlar. Çalıştığı siire gözönüne ahnarak oluşturulmuş olan
dereçe de o/o5 civarında daha yüksek ücret sağlamaktadır.l

En belirgin fark ise eğitim düzeyinde ortaya çıkmaktadır. İıkokuüdan lisansüstii
derecelerine doğru sıralandığında, çalışanın sahip olduğu eğitim düzeyi yükseldikçe
aldığı ücret artmaktadır. iıtotuı mezunu temel alındığında, ortaokul mezunu %5, lise
mezunu Yol1, meslek lisesi mezunu o/o25, üniversite mezunu Vo38 ve lisansüsti'i derece
yapmış olanlar oh77 civarında daha yüksek ücret almaktadırlar.

l
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F-Istatistiği (I I)

Kamuda her üç
bölünmüştiir.

ylda bir

derece alındığı gerçeğinden hareketle kişilerin çalıştıklan
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Seçilen değişkenler beklenen yönde sonuç vermekle birlikte, betimsel verilere
bakıldığında kurulan modelin dışında kalan örnekler dikkate değerdir. ömeğin iıtotuı
mezunlarının o^44'ij 500 YTL ve altında ücret alırker1 %;o2l'inden fazlası 500 YTL ve
üzeri ücret almaktadır. Fakiilte mezunlarına bakıldığında, %80 civarındaki bir bölümü
500-1000 YTL arası ücret almaktadır. Bu durum %50'lik bir ücret farkına tekabül
etmektedfu. Bunun yanında Yol}'un üzerindeki

alırken, 500

YTL ve altı ücret alanların oranı

bir bölümü 1000 YTL ve üzeri

o/o5'den fazladır.
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EKLER:

Tablo Ek3. Kamu Çalışanlarlnın Derece ve Eğitim Düzeylerine Göre Aldıkları Ücretler
Derece

Tablo Ekl.Personel Harcamaları

PHiTKH

PH/FDH

Eğitim

PH/GSYIH

1995

28.7

43.8

6,2

1996

24.4

39.7

6.4

1997

25.2

35.4

6.9

1998

24.2

40.8

7.0

Net Ücrct

ç

1

I
43.3

20.0

13.3

9.8

250-500

4t.2

55.0

4t.7

43.1

35.0

21.s

0.0

16.7

s00-7s0

8.2

18.0

3.1

6.0

000-2000

3.1

2000-3000

1.0

I

t

56
2.7

4

-250

750-l 000

!

3

27.7
36.6
25.0

6.3
1.8

2.9
1.0

910

Toplam

7

8

2.s

t.4

2.0

t2.5

20.3

28.0

47.5

34.8

30.0

22.5

J

J.J

26.0

l0. t

t2.0

23.4

2.0

2.1

1.0

2.1

0.1

r

3.8

t.3

I

1.8

1l.t

32.9

36.2

38.9

29,5

21.3

44.4

18.0

5.6

6.7

t4.9

1999

24.2

2000

20.8

37.8

7.6

2001

18.2

38.5

8.0

-250

40.9

8.8

6.t

t.6

2002

t9.4

36.s

7.7

250-500

30.3

54.4

53.1

34.4

33.3

28.0

35, r

18.6

t7 .4

9.1

34.3

2003

2r.3

38.0

7.8

s00-750

24.2

24.6

26.s

32.8

40.0

37.3

33.3

48.8

60.9

63.6

35.1

750-l 000

4.5

8.8

8.2

2t.3.

15.0

25.3

26.3

25.6

17.4

18.2

ı6.9

000-2000

1.8

6.1

9.8

8.3

6.7

5.3

2.3

9.1

5.0

2000-3000

1.8

t.7

1.3

2004

40.0

23.3

8.5

39.5

3000+

Toplam

7.7

o
€

Kaynak: Maliye Bakanlığı (PH:Personel Harcamaları, TKH:Toplam Kamu Harcamaları,
Faiz Dışı Harcamalar, GSYiH: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla.)

I
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Tablo Ek2.Kamu Sektöıü Ücret Maliyeti ve Ücret Yapısı: Uluslararası Karşılaştırma

z

Almanya

Yunanistın

Melaikı

Ispınya

Türkiye

(2002,

(2002')

(2001)

(2001)

(2004)

PH/GSY]H

7.9

I

9.3

10.4

7.7

PH/TH

16.4

25.3

60.3

26.3

Toplım
Genel Kamu Hizmetleri

t6.4

ı00
I't .l

100.0

8.2

t3.r

tt.4

9.8

6.4

2.4

100.0

4.7

7.8

0.8

4.3

14,9 1r.4 8.6

0.2

4,6

-250

23.7

4.0

5.8

1.3

0.5

35.7

35.3

28.4

29.1

22.0

t7 .4

13.8

15.9

I 1.5

r00.0
4.6
6.7

25.0

500-7s0

25.4

38.2

36.8

41.0

44.0

40.8

39.4

39.8

42.3

30.0

38.1

t2.t

I7 .3

25.2

24.8

26.3

26.6

33.8

25.0

24.4

40.0

23.5

1000-2000

2.2

5.2

3.9

3.8

r3.3

10.0

17.0

t6.7

13.3

7,5

2J.3 (39.5)ı

2000-3000

0.4

0.5

t.3

2.3

2.6

3.3

3000+

0.4

t.4

1.9

z.o

6.t

100.0

100.0

9.3

9.4

10.3

İ]

Toplam

13.6

0.5

l5.l

10.5

na

7.3

t2.5

-2s0

5.8

7.8

15.3

16.5
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*Personel harcamalarının faiz dlşı harcamalaıa oranı.
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Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU: Efendim çok ilgi çekici bir

konuda

oldukça teknik bir çalışma yapmlş arkadaşımız. Ve sanırım ki dinleyicileri de
çok
ilgilendiren Soru sormaya sevk edecek bir konudur. Evet soruları alalım. Benim

bir düşünme zamanlnl kullanmak için bu araştırmada büyük nüfus

yani

ça|ışanların büyük sıradan olan kısmı ele alınıyor. Çok önemli diğer bir konuda
özel sektörle devletin parlak çok yetenekli kişileri çekme gücüdür. o burada yok
fakat bu demek değildir ki önemsiz. Türkiye'nin kamu kesiminde, kamu kesimi

deyince Devlet lktisadi Teşekküllerini kabu| etmiyorum bunlar piyasadır oda
piyasa olması lazım yanlış anlaşılmasın. Ama devletin yüksek mevkideki üyeleri
çok önemli bir unsur çünkü normal olarak politikacı işin ayrıntılarını bilmez onu
uyandırmak müsteşarların ve diğer genel müdürlerin görevidir o bakımdan ben
dilerim ki ileride bu konuyu da ele alsln bizim arkadaşlar. Ve insan faktörü
üretimde çok önemli devlette çok önemli evet diğer şeylerde önemlidir Sermaye,
kredi vesaire gibi. Ama bu konunun bence düşünülmeye değer olduğunu bir kere

daha vurgulayalım. Evet buyurun.

Yrd.Doç.Dr.Tarkan çAVUşOĞLU: Hocam benim merak ettiğim bir şey
var. Tablo 4 te bir regresyon var. Bağımlı değişkenin birimi nedir acaba? oran
mıdır yoksa YTL midir?

Doç.Dr.Abuzer P|NAR : Siz tahmin ediyorsunuz. Buradaki logaritmik
olarak ücret düzeyi.

Yrd.Doç.Dr.Tarkan çAVUşOĞLU: o zaman hocam ben katsayıların
yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Çünkü kadın ya da diğer değişkenler sabit

ve gölge değişkeni olduğu için direk bağımlı değişkenin birimini veriyor. Yani eğer
yüzde olarak yorumlanıyorsa orada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.

Doç.Dr.Abuzer PINAR:Yani şöyle belki biraz zorluyor olabilirim ama
burada logaritmik olarak aldım ücreti örneğin kadın olduğu zaman bir oluyor

değişken, erkek olduğu zaman sıfır oluyor. Dolayısıyla zorlama bir yorum olabilir.
Bu tür data setinde , evet zorlama bir yorum. Ama ben yüzde olarak yorumlamayı
tercih ettim yani. Teşekkür ediyorum.

Yrd.Doç.Dr.Tarkan çAVUşOĞLU: Logaritmik farkı 0.15 birimdir demek

doğrudur diye düşündüm.

Doç.Dr.Songül Sallan

GüL : Kamu

kesimindeki temel istihdam

yapısındaki unsurları a|lrken kamu memur ve asgari ücret olarak aldınız ama
çok
ciddi anlamda 1970 lerde başlayan ve 1980 sonrasında artan bir sözleşmeli
personel uygulaması var. Ve bu sayı özellikle son 5 yılda kamuda memurun
çok
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çok ötesinde rakamlara ulaştı böy|e bir değişkeni neden almadınız? Birinci sorum
bu. lkinci sorumda bunu temel belirleyicileri, ideolojik faktörleri ve toplumsal
dinamikleri nelerdir? Hiç değinmediniz. Teşekkür ederim.

Doç.Dr'Abuzer PlNAR:Teşekkür ederim. Ya burada sözleşmeli personel
tabi ki önemli bir uygulama ama şimdi ben hane halkı data setinden gittim. Yani
bU tür çalışmalarda her zaman mutlaka bir şeyleri dışarıda bırakırsınız. Bir de şu
kolay olmuyor. Burada niceli bir analiz yapıyorsunuz. onun içerisine bütün böyle

sosyal, ömeğin ekonomik, siyasal tartışmaları yerleştirmek çok kolay değil.
Elbette benim kafamda buna yönelik bir perspektif durur. Ama hani bu tür bir
çalışmanın içerisine girdirmek çok kolay değil. Yani söylediğiniz önemli ama bu
çalışma çerçevesinde ben dışarıda tuttum.

Yrd.Doç.Dr.Şafak ÇOMAKL! : Şafak Çomaklı Atatürk Üniversitesi'nden.
Ben bir noktayı tam kavrayamadım da bu stratejik planlama sürecinde ücretlerin
yeniden yapılandırılması ile ilgili noktayı tam kavrayamadım. Yani rakamlar falan
tamam her şey oturdu. Fakat o süreçte bunları ne şekilde yapılandırabiliriz? Ve
yahut ta stratejik planlamaya ait yönetimini nasıl yapabiliriz? Bunu da kısaca bir
özetlermisiniz?

Doç.Dr.Abuzer PlNAR: Aslında Türkiye'de daha stı:atejik plan
konuşulmadan bu kamu sektöründe istihdam ve ücret yaplslnln düzeltilmesi
iyileştirilmesi hep konuşuldu. Benim buraya bağlamamın sebebi aslında strağik
p|anlama bizim için bir kapı açtı bu anlamda. orta vadeli plan yapmak örneğin her
kurumun kendi içerisinde stratejik planını yapmasl girdi çıktılarına bakması hem
iş gücü açısından hem parasal kaynaklar açısından örneğin ne kullanıyorum peki
ne çıkıyor bunun sonucunda. Örneğin eğer bir kamu yararlysa bu çıkan kamu
yararı nedir? Burada ölçebilmek lazım, performans çok önemli ben performansın

bir boyutu olan iş gücünü aldım burada ama belki osman bey|erin sunuşu bu

konuda daha iyi fikir vermiş olabilir. Burada da ben bağladım doğrudan bir
bağlantı var aslında. Fakat Türkiye' de stratejik plandan önce tartışma konusuydu
zaten bu' Ve kamu sektöünde istihdamı ve ücreti hakikaten tartışmadan o
noktada fazlada bir yol alamayız diye düşünüyorum. Mesela ben son zamanlarda

ki uygulamalardan bir tanesi Köy Hizmetlerinin yerel yönetimlere devri. Gidip
konuştuğunuz zaman örneğin ll Özel ldareleriyle genel sekreterlerle falan
konuştuğumuz zaman insanlar hakikaten zor durumdalar yani Ankara gibi bir
yerde 450 kişiyi alıp siz devretmişsiniz. Şimdi adam inşaat mühendisi arıyor
inşaat mühendisi yok ama ziraat mühendisine ihtiyaç yok ama 15 tane ziraat
mühendisi var mesela. Şimdi dolayıslyla bu yapı içerisinde bunu yapmak kolay
gibi geliyor bir gecede yasa çıkartmak zor bir şey değildir ama eğer geleceğe
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yönelik olarak buradaki amaç kaynakların etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin
artırılması ise mutlaka istihdamın istihdam yaplslnln ve ücret yaplslnln göz önüne
alınıp bununda gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum.

osman YlLMAz : osman Yılmaz Devlet Planlama Teşkilatı teşekkür
ediyorum hocam. Benim bir değerlendirme birde Sorum olacak. Kamu kesiminde
ücret adaletsizliği çok tekrarlanan efsanevi bir cümleye dönüştü. Hakikaten bunu
sorgulama açısından önemli bir çalışma yapmlşsınlz. Fakat sorgulamayl üstte

cinsiyet, deneyim, eğitim gibi değişkenler üzerinde yapmlşSlnlZ çünkü veri

oralarda var. Fakat Türkiye'de kamu kesiminde ücret adaletsizliği vardır iddiası
daha çok şurada odaklanıyor; kesimler arasında aynı eğitime aynı cinsiyete sahip
aynı deneyime sahip kişi|er a- çalıştığı kuruma göre b- 657 deki statüsüne göre
yani emniyet hizmetlerimidir, eğitim hizmetlerimidir, destek hizmetlerimidir bu
statülere göre ve sözleşmeli olup olmaması gibi değişik unsurlara göre ücret
adaletsizliği ortaya çıkıyor diye bir iddia var. Sizin bu yönde bir çalışma yapmak
gibi bir düşünceniz var mı? Ya da bu çalışmayı buna dahil etmeme nedeniniz
nedir? Teşekkür ederim.

Doç.Dr.Abuzer PINAR: Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle. Söylediğiniz
doğru ama her model|eme bir basitleştirmedir. Fakat benim son verdiğim
tabloda, son 3 tabloda aslında bunu okumak mümkün. Yani bir taraftan siz onu

dikey olarak okursunuz. ilkokul mezunu öbür taraftan fakülte mezunu bunlar aynı
maaşı alıyorlar dersiniz. Tam tersi tersine ikisi de fakülte meZUnU aynı deneyime
sahip ama farklı ücret a|ıyor dersiniz. Ve bu tabloda da bu var son verdiğim o
karmaşık tabloda da aslında bu var. Aynı deneyime sahip aynı eğitimi almış fakat
çok farklı Ücretler alan ve ciddi farklı ücretler alan insanlar|n saylsl çokta az değil
istatistik reddediyor ama azda değil sonuçta.

Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU:Yeni bir üniversitemiz bu işin üstüne
yürümüş 1980 sonrasında kamusal bu 80 evet bir anlamı var bir bakıma kamusal
ve hizmet sunumunda yaşanan dönüşüm bu konuyu ibrahim Attila Acar sağımda

Doç.Dr.Hüseyin GÜL

: Hocam ben sunacağım.

Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU: Pardon, Hüseyin Gül konuşmaylyapacak
ve devamını Acar tamamlayacak. Buyurun.
Doç.Dr.Hüseyin GÜL : Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bütün değerli
hocalarımı ve misafirlerimizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Böyle bir çalışmayı
yapmayl istedik. Çünkü hakikaten 19B0'lerden bu güne, gerek kamu yönetimi
alanında gerekse devletin işlevleri alanında önemli dönüşümler yaşadık. Ve
bununla beraber kamu yönetimi ve piyasa alanında piyasalaştırma alanında
önemli dönüşümler yaşadık. Çalışma özü itibariyle, kamu yönetimi hizmetinde
yaşanan dönüşümü bunun boyutlarını, gerekçelerini ve hangi açılardan nasıl
yorumlanabileceğini anlamaya, sUnmaya yönelik daha ziyade kuramsal bir
çalışma niteliğinde. Bu çerçevede bir kez niye devlet var idi ya da niye devletten
şimdi çok fazla şikayet ediyoruz bunları anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra bu
seksenlerden itibaren yaşadığımız dönüşüm bunu nasıl etkiliyor kamu hizmet,
kamu malı anlayışını nasıl etkiIiyor? Ve bu çerçevede ücrette yeni liberal

yaklaşımlar neler söylüyor? Çünkü egemen yaklaşım o gözüküyor. Kamusal mal
ve hizmet sunumunda yaşanan dönüşümün boyutları ve etkileri neler? Ve bunun
biz izini sürmeye çalıştlk değişik boyutlarıyla ve gene| bir değerlendirme
yaplyoruz daha sonra. Şimdi baktığımızda bunu ben kamu yönetimi bölümünde
öğretim üyesi olduğum için sizlere çok fazla aslında bunlardan bahsetmemem
gerekli çünkü hepiniz çok aşinas nlz ama kısaca baktığımızda niye devlet vardı
ya da niye halen devlet Var olmaya devam ediyor? işte piyasa
başarısızlıklarından bahsediliyor özel tekelleşmenin zararlarından bahsediliyor
onun için devletin de bu alanda düzenleme yapmasl ya da doğrudan üretimde

bulunmasından bahsediliyor. Serbest piyasa kuramının temel

bir

takım

varsayımlarının geçersiz olduğu ya da uygulamada gerçekleşmediği ve bunun da
devlet müdahalesini gerektirdiğinden bahsediliyor. Kamu malının bir takım
özellikleri kamu hizmetlerinin tam kamusal malların bir takım özellikleri olduğu ve
bunun da yine kamusal üretimi gerekli kıldığından bahsediliyor. Dışsallık gibi, işte

ve Hüseyin Gül so|umda hazırladılar. Burada ben bir giriş veya açıklama
yapaylm. Eskiden ben hukuk mezunuyum sonra iktisatçı iktisat doktorası yaptım.
Hukukta devlet kamu hizmeti kavramı çok yaygındır. Ve kamu hizmeti olunca bir
şey ihtilaf Danıştay'a gider. Yani ama diyelim ki bir devlet işletmesi her hangi bir
ihtilafa düştü o da ticaret mahkemesine gider. Yani mülkiyet önemli değil yapı|an
işin mahiyeti önemli. Yani devlete ait işler devletin faaliyetleri kamu hizmetidir
kamu malıdır kamu ihtilafı yaratır Ve onu bizim sistemimizde ayrı bir mahkeme
bakar, Amerika'da aynı şeyio farklı azo ayrlm yani o kadar kuvvetlideğil.
Şimdi
bu girişten sonra ben arkadaşım meslektaşım ibrahim Attila Acar'a...

ücret ödemeye ya da masraflara katılmaya isteksizlik gibi. Ayrıca toplumun
yararlnl sağlamakta önemli bir değer olarak önümüzde durduğu için devletin
hizmetlerini hizmet üretmesi gereğinden bahsediliyor. Ve piyasanın kendisinin var
olabilmesi için de devletin varlığından bahsediliyor. Ve yine bahsettiğimiz kamu
mallarının diğer temel özellikleri devletin müdahalesinin gereği ya da mal ve
hizmet üretmesinin bir gerekçesi olarak ortaya konuluyor. Ayrıca yine devlete bir
takım misyonlar yüklemişiz görevler yüklemişiz; gelir dağılımını düzeltmek gibi,
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geleceğin belirsizliğini gidermek, yoksullukla mücadeleyi gerçekleştirmek,

F

ekonomik istikrarı sağlamak, istihdamı a(ırmak gibi, işte erdemli erdemsiz mallar
durumunda müdahale gibi' gelir düzeyi düşüklüğü ve gelir dağılımındaki
adaletsizliklerin giderilmesi gibi Ve diğer yine ulusal savunma, araştırma
geliştirmenin desteklenmesi gibi alanlarda devletin varlığının bir gerekçesinin
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ciniş
1980'1er hemen her konuda olduğu gibi kamu yönetimi, kamu malı ve hizmeti

konusunda da pek çok anlayışln değiştiği bir dönem olarak ifade edilmektedir. Kamu
yönetiminde bugün karşı karşıya kalınan yeni düzen o denli farklı görülmektedir ki, doğru

bilinen pek çok eski görüşü değişim yönünde zorlamaktadır. Toffler'in üçüncü dalga
adını verdiği bu süreçte eski düşünce tarzlaı' eski formüller, öğetiler, ideolojiler,

geçmişte

ne denli yararh olmuş olurlarsa olsunlar, aıtık bugünün

gerçeklerine

uymamaktadırlar. Yeni değerlerin ve teknolojilerin, yenijeopolitik ilişkilerin, yeni yaşam
biçimlerinin ve haberleşme yöntemlerinin etkisiyle gıtaya çıkan bu dünya, yeni fikirleri,

yeni benzetmeleri' yeni sınıflandırmaları ve kavramları da gerektirmekte bireyler,

kurumlar ve kurallar yeniden konumlandırılıp tanımlanmaktadır (Toffler, 1981 ).

Kamu sektörünün sunduğu mal ve hizmetlerin miktarı ve saylsl' II. Dünya Savaşı
sonıasında, yükselen refahrn, çeşitlenen ve genişleyen taleplerin, sayısal olarak büyüyen
nüfusun, Keynesçi geleneğin ve diğer bazı etkenlerin bir sonucu olarak artmıştır. Bu
süreçte kamu mallarınln ve hizmetlerinin tanımı da değişmiş, kapsamı genişlemiştir.

Kamu mallarının kendine has özellikleri, piyasanın başarıslzlıklarının

ve

istikrarsızlıklarının bu genişlemede oynadığı rolün yanında, çewenin kalitesini koruma,
adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldrma ya da azaltma yönündeki çabalar ve
geliştirilen programlar da bu genişlemede etkili olmuştur. Ancak l970'lerin petrol

kizleri

sonrasında Keynesyen ekonomilerce öngörülmeyen stagflasyon olgusu ortaya çıkmıştır.

Artan işsizlik ile beraber sosyal güvenlik yardım ve harcamalarınln bir sonucu olarak
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Öğetim Üyesi (Yrd.
Doç. Dr.).
Süle1,rnan Demirel Üniversitesi, iktisadi ve idari

Üyesi (Doç. Dr.).
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Keynesyen refah devleti ile desteklenen Fordist büyümeye dayanan kapitalist modelde

kriz ortaya çıkmlştır. Devletin de yönetmekte aciz kaldığı bu kriz döneminin harcama,
bütçe açıkları ve borçlanma verilerindeki kontrolsüz büyümeler pek çok çalışmaya ilham
olduğu gibi, günümüz kamu mali yönetim ve harcamalarının slnlrlandırılmasında referans
olmuşfur. Bunun bir sonucu olarak, kendi bürokrasisi eliyle hizmet sunan merkeziyetçi

kamu yönetimi modeli de sorgulanmaya başlanmıştır. Sosyal devletin

ve

kamu

yönetiminin mal üretim ve hizmet sunum sorumluluklarının ve harcamalarının azaltılması
önerileri ve uygulamaları ağırlık kazanmıştır (Hanke' 1985).
Günümüzde kiireselleşme ve yeni liberalizm egemen süreçler ve ideolojiler haline

gelmiştir. Devletin en temel görev alanlarına çekilmesi ve hemen her alanda doğrudan
hizmet sunumundan vazgeçmesi savunulmaktadır. Devletin kiiçültülerek, adalet, güvenlik
ve dış politika gibi ana-temel işlevlerinde etkinleştirilmesi düşüncesinin; serbest piyasa

yaşanan gelişınelere rağınen, sosyai harcamalarln kamusal flnansmanın yaygın olarak
devam ettiği görülmektedir. Ancak, sosyal devlet lrizmetlerinin artan oranda ıekabetçi

piyasa ortamında, piyasa aktörlerine sundurulduğu saptaınasl yapılınaktadır. Kapitalist
sistemde yaşanan bu dönüşüınün ve ulusal diğer nedenlerin bir sonucu olarak, Türkiye'de
de 24 Ocak 1980 kararları açıklanınıştır. Bu kararların mimarı Ballosso'ya göre "Petrokiınya, demir-çelik gibi yat1rım malları üretimleri Türkiye'ye uygun değildi. Türkiye;
özellikle ucuz hammaddeli, yoğun Ve ucuz emek ağırlıklı tüketiın mallaıı üretiminde
yoğunlaşııah, turizmi geliştirmeli ve düşük maliyetli ara malları üreterek dünya

piyasasına dönük ucuz fason üretimler yapmalıydı." (Yargel,2007).

Dokuzuncu Kalkınma Planında "hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim
de katkısıyla ki.ireselleşme(nin), ülkelerin ekonomik Ve sosyal
gelişmelerini öneııli ölçüde etkilediğine'' dikkat çekilmektedir. Bunun sonucu, heın

teknolojilerinin

koşullarının egemenliğinin sağlanması önerilerinin; emeğin esnekleştirilmesi ve kamusal
sosyal güvenlik alanlnln olabildiğince daraltılması çabalarının Savunusunu yapmaktadır.
Kamusal mal üretim ve hizmet sunumunda merkeziyetçiliğin azaltı|arak yerel
yönetimlerin, piyasanın ve üçüncü sektörün önünün açılmasının ve desteklenmesiııin

örgütlenme yapılarında hem de hizmet üretme biçimlerinde önemli değişikliklerin
gerçekleştiği belirtilmektedir. Günümüzde "etkin işleyen bir piyasa mekanizınasına,
kuırımsal yaprya' gelişmiş bir teknolojik ve ticari altyapıya sahip olmanın ve pazarln

gereği lurgulanmaya başlanmıştır (Kettle, 1993b). Uygulamada da, devletin artık mal ve

Küresel piyasalarda "uzmanlaşmaya ağırlık veren, üretim teknolojisini ve yenilik yaratma

hizmetleri üreten bir örgütten, bu hizmetleri üretenleri gözeten ve denetleyen bir yaplya

kapasitesini geliştirebilen ülkelerin mal ve hizınet üretiminde giderek daha bilgi yoğun ve

dönüştüğü saptaması yapılmaktadır (Kettle, |993a: 21_22). Kamu yönetiıninin küçük-

yüksek katma değer getiren bir yapıya geçiş yapabileceği'' saptaınası yapılınaktadır (DPT,

srnrrlı olma, doğudan vatandaş katılımına olanak verme, ihale yöntemiyle daha faz|a mal

2006: 5).

alma, özelleştirme, piyasa benzeri mekanizmaların kullanımı gibi özelliklerinin daha fazla

değişen ve gelişen tercihlerini yakından izleyebilmeniıı önemi"ne vurgu yapılmaktadır.

Bu çalışma kaınu yönetimi ile kamu ırıalı ve kaınu hizıneti anlayışında, taılıınında

öne çıktığına işaret edilmektedir (Frederickson, l997: 43). Bu süreçte, mal ve hizınetlerin
üretim biçimlerinde, bireylerin tüketim anlayışları ile istek ve tercihlerinde meydana

Ve sunuın biçimlerinde l980 sonrasında yaşanan ve son yıllarda yoğunlaşan dönüşümleri

rekabet gibi unsurlar da belirleyici rol
oynamaktadır. Bu unsurlar, devlet-piyasa-üçüncü sektörün piyasada alacağı rollerin

beklenti ve yaklaşımları, üretim faktörlerinin sahipliliği ve devletin ekonoınideki payı da

gelen dönüşümler, teknoloji

ve kiiresel

dağılımını, biçimini ve düzeyini de şekillendirmektedir. Bu gelişmelerin, daha kiiçük ama
ekonomiye ve özel sektöre daha iyi hizmet eden, daha hızh ve verimli çalışan bir kamu

yönetimi oluşumun katkı yapacağı Ve ekonomik büyümeyi hız|andıracağı ileri
sürülmektedir.

Piyasa ekonomisi tam oturmamış olan ülkelere de piyasacı yöntemleri hayata
geçirmeleri önerilmektedir. oECD'nin Türkiye'ye üzerine Düzenleyici Reform inceleme
Raporu'nda, Türkiye ekonomisi ve yönetsel sistemi açısından en önemli ve öncelikli
eksiklikler olarak "Piyasa ekonomisine geçişin tamamlanmamış olması", "işlemeyen bir

irdelemektedir. Bu döniişümde toplumsal refah kadar, devletlerin gelenekleıi, halkın

etkili olduğundan konu daha çok Türkiye özelinde örneklemelerle incelenecektir. Bu
çerçevede öncelikle kamu yönetiminin Ve mal Ve hizmet Sunumunun 6demi
merkezileştirilmesine, piyasalaştırılınaslna Ve ticarileştirilmesine temel oluşturan yeni
liberal yaklaşımın bakış açısı ele alınmaktadır. Daha sonra, kamu hizmeti anlayışında,
kamu hizmeti ilkelerinde ve kalııu hizmeti sunum biçiınlerinde yaşallan dönüşüm
çözümlenmektedir. Ayrlca, bu dönüşüııün Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen
kamu yönetimi ve sosyal devlet reformlarına yansımaları, vergi mükellefinjn paraslnln
nasıl harcandığlna ilişkin hesap verme ve etkinlik temelli yaklaşımlar çerçevesinde
değerlendiri1mektedir.

karma ekonominin varlığı'', "KiT'lerin ekonomide önemli yer tutması'', "özelleştirmenin
yavaş ve yetersiz olmas/' ve "hüki.imetlerin piyasada oluşan dengelere müdahale etmesi"

olarak gördüğü ifade edilmiştir (OECD, 2002: l77). Ancak, gerek Türkiye'de (Sallan
Gül, 2004) ve gerekse OECD ülkelerinde (Gatti ve Glyn, 2006: 307), piyasacı yönde
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1.

KAMU HiZMETİ KAVRAMI yE DEVLETİN ıraı, vp rrİzvrrr

üRrrıvro cnnrxçnr,rnİ

l.l. Kamu

Hizmeti Kavramr

Kamu hizmetleri, genel olarak kamu yararl için üretilen ve tiiketiminden kolektif
yarar|ar beklenen hizmetlerdir (Besley ve Ghatak, 2003). Karahanoğulları'na (2004:212)

göre kamu hizmetleri "toplumsal ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetin üretimi
(amacıyla) belirli oranlarda piyasa kurallarından bağışık kılınarak devletçe üstlenilen''
hizmetlerdir. Yazara göre, "Devlet tarafindan üstlenilen hizmetler konusu, siyaset
biliminde (liberal devlet, sosyal devlet, sosyalist devlet ...), ekonomide (piyasa
ekonomisi, devletçilik, ithal ikamecilik, dışa açık ekonomiler, fordism, keynesyen birikim
modeli, kalkınmacılık ...), kamu maliyesinde (kamusal mallar, piyasa malları ...),
anayasa hukukunda (sosyal haklar, devletin özgürleştirme işlevi) önemli bir yer

1.2.

Kamu hizmetleri düzenlenmemiş piyasa tarafından yetersiz düzeyde
sunulabilmektedir (Besley ve Ghatak, 2003). Bu kamusal hizmetleri sunma yükiimlülüğü,
kamu kesimini yaratan temel unsurdur. Geleneksel olarak devletin piyasada mal ve
hizmet üretmeşinin temel gerekçeleri şöyle sıralanabilir:

ı

endişesinin zayıf olması hizmet kalitesini, verimliliği, maliyetleri ve vatandaş taleplerine

duyarlılığı olumsuz etkileyebilmektedir.

'

AM., B.1992/13, K.|992/50, k.t.2|.lo.1gg2, AMKD, sy' 29, s. 176, alıntılayan Karahanoğulları, 2004:
202.

'z oiir,E'l996/79'K.l996l83,k.t.3.l0.1996,

DD.,sy.93,1997:36'alıntılayanKarahanoğullan,2004:237.
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piyasa

sunumunda haksız

bir gücü ellerine geçirerek, fıyat mekanamaslnln çalışmasını

engellemeleri ve fiyatları piyasada oluşacak denge fiyatının üzerinde belirlemeleridir.
Bu durumda alt gelir grupları hizmete erişimde zorlanacaktır. Üçüncü bir temel sorun
da, tiiketicilerin gereksinimlerinin ne olduğunu saptamada özgür oldukları, piyasada
ne tiir mal ve hizmetlerin üretildiği konusunda tam bilgi sahibi oldukları ve piyasaya

giriş çıkışların maliyetinin slfir olduğu gibi serbest piyasa kuramının

ı

temel

varsayımlarrnın uygulamada çoğu kez geçersiz olmasıdır.

Kamusal hizmet üretiminin başka bir nedeni, kamu hizmetlerinin masraflarına
katılmaya olan isteksizlilç bedava yararlanma arzusıı (free-riding) ve 'dışsallık'
(externalities) olgusudur (Uluatam, 1991: 18-19; Musgrave ve Musgrave, 1976: 5960). Bu sorunlar piyasada tam rekabet koşullarının gerçekleşmemesine, piyasarun
optimal kaynak dağılımını sağlayamamaslna ve piyasa fiyatının oluşmamasına ya da

mallardır. Bu mallarln sunumunda doğudan üretim, satın alma ya da finanse etme ya da
sektörü kamu yönetimince kontrol edilen ve çoğu kamu hnmeti niteliğindeki ekonomik
faaliyetlerdir. Bu alanda rekabetin olmamasl ya da eksik olması nedeniyle maliyet

ve

çoğunluk için çok yüksek düzeyde oluşmasıdır (Besley ve Ghatak, 2003: 236). İkinci
ve daha da önemlisi, piyasada var olan tekellerin ya da oligopollerin mal ve hizmet

Grout ve Stevens (2003:216) kamu hizmeti, kamu sektörü ve kamu örgütlenmesi

biri ya da bir kaçı bir arada kullanılabilmektedir. Kamu

Sorunların çözülmesi

sosyal faydasının fiyat mekanizmasına yansıtılması durumunda fiyatın genel

gibi kavramlar arasrnda dahi ayrım yapılması gereğine işaret eder. Kamu hizmeti geniş
bir vatandaş kesimi için sunulan ve piyasanın üretmeyeceği ya da eksik üreteceği
düzenleme seçeneklerinden

yol açtığı bazı

piyasaya girememesidir. Bu durumda piyasa başarısızhğının temel nedeni, tüketimin

dikkati çekmektedir. Mahkeme ilgili kararında kamu hizmetlerinin bireysel çıkarlardan
farklı ve onun üsti'inde ya da dışında ortak bir yararı amaçladığını wrgulamaktadır.l
Danıştay'a göre de kamu hizmeti "devlet ya da diğer kamu tiizelkişileri tarafından Veya
bunların gözetim ve denetimi altında, genel ve ortak gereksinimleri karşilamak, kamu
yararl ya da çıkarınl sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan şürekli ve

Serbest piyasa modelinin

başarısızlıklarının giderilmesi gereği kamu yönetimi eliyle hizmet sunumunun temel
gerekçelerinden birisini oluşfurur (Bulutoğlu, 2004: 39; Musgrave ve Musgrave,
1976: 50-52). Bu tiir sorunlardan ilki, piyasa ekonomisi serbest işlemeye
bırakıldığnda piyasada oluşacak fiyat düzeyinde ihtiyaç duyan herkesin alıcı olarak

tutmaktadf'' (Karahanoğu1|arı,2004: 6). Kamu hizmeti devletin işlevleri ya da görevleri
olarak ekonomi politiğin ve siyaset biliminin konusunu, kamu malı olarak da kamu
ekonomisi ve kamu maliyesinin konusunu oluşturmaktadır (Karahanoğulları, 2004: l l).
Anayasa Mahkemesi de kamu hizmetlerinin hukuki rejiminin eşitsizliğe dayandığına

düzenli etkinliklerdir."2

Kamu Yönetiminin Mal ve Hizmet Uretme Gerekçeleri

ı

çok yüksek oluşmasına yol açmaktadır.

Saf kamusal mallar; satılamama, yani bölünememe Ve bedel ödemeyenlerin mal ya da
hizmetten yararlanmaktan alıkonamaması' tiiketiminde rekabetin olmamasl, üretim
hacimlerinin büyüklüğü gibi özellikler nedeniyle piyasada yeterince üretilemeyen mal

ve hizmetlerdir (Bulutoğlu, 2004: l0, 4546; Eker, Altay ve Sakal, 2004: 10_11;
Musgrave ve Musgrave, 1976:5l). Bu hizmetlerin en açık örnekleri Savunma,
emniyet ve adalettir. Saf kamu hizmetlerinin bu özellikleri de kamusal sunumu
gerektirebilir. Bölünemezlik, bir malın ya da hizmetin üretilmesi durumunda,
kullanıcılar arasında anlamlı şekilde paylaştırılamamasını ifade eder. Dışlanmazhk
ilkesi ise, bireylerin, maliyetine katılsın ya da katılmasın, sunulan maldan ya da
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hizmetten yararlanmalarına engel olunaııaması, yani ayrım yapllamamasldır (King,
1987: 8l; Samuelson, 1954). Bunrın anlamı, mal ya da lrizııet sunumunda ödeıne
yapılmaınlş bile olsa kişilerin bundan yararlanınasınln engellenmemesidir. Dışsallık,
bir eylemden dolayı, bir kişinin veya topluluğun fayda ya da ınasraflarlnda olınası
gerekenden fazla bir aı1lşı beraberinde getirir. Bundaıı dolayı da, rasyonel ve kendi

çıkarını maksimize etmeye çalışan birey anlayışı ve Pareto optimumu prensibi ile
çatlşır. iç güvenlik ve otoyollar gibi ıııalların dışsal faydaları olduğu için bedava
yararlanma ya da dlşlanamama sorununa yol açtığı kabul edilir.l
a

Devletin, kamusal

Ve yarl kaınusal mal üretiminin yanl slra,

aııaçlarını
gerçekleştirmek için piyasaya müdahalelerde bulunma işlevi de vardır. Devlet
müdahalesinin aınaçları, gelir dağılııııının düzeltilmesi, geleceğin belirsizliği ve

yoksullukla mücadele etınek, dış ticaret dengesinin sağlanması, iktisadi biiyüme ve
kalklnınanın sağlanması, tam istihdaını sağlama, iktisadi dalgalanııaların ve

tekellerin

yol açtığı

(Bulutoğlu, 2004:

gibi nedenlere dayandınlabilir
Karahanoğulları, 2004: 17; Uluataın, |991: 28_29;

sakıncalarln giderilııesi

|720;

Musgrave ve Musgrave, 1976:7-13).
a

Tüketici çarpıklıklarının (erdeııli-erdeııısiz ınallar sorunu) giderilmesi gereği devlet
müdahalesinin bir başka nedenidir (Musgrave ve Musgrave, l976: 65_66). Eğitiıı
gibi kişilerin kendileri ya da ailelerin çocukları için önemini bilgisizlik, rasyoı-ıel

karar verememe ya da acil ihtiyaçların baskısı gibi değişik nedenlerle kavıayamadığı
malların da devlet tarafından sunulııası gerekebilir (Besley ve Ghatak, 2003:236).

Erdemli-erdemsiz mallar, niteliği gereği piyasa malı (özel ııal) olmakla birlikte, bilgi

yetersizliği, değerlendirııe yetersizliği ve ya irrasyonel davranış gibi nedenlerle
tüketici davranışlarında oluşan çarpıklıkları düzeltmek için devletin müdahalesine
konu olan mallardtr (Uluatam, 1991:27).
a

Diğerkömlık, toplum yafarlnl sağlama ve toplumsal sorumluluk devletin mal ve
hizmet üretiminin diğer bir nedeni oluşturur. Medeni bir topluın olmanın gereği

a

Sosyal demokasi anlayışlntn ürünü olarak kitle taleplerinin artan sosyal hizmet ve
güvenlik talepleri ile baskı Ve ç1kar gruplarlnın faydalarınl Ve çıkaflarını en
çoklaştırmak için hareket etmeleri, devletin daha faz|a mal ve hizmet üretmesinin bir
başka nedenini oluşturmuştur (Lowi, |967; Eker, Altay ve Sakal, 2004: 290-292,
304-30s).

a

Piyasa ekonomisinin devamlnın sağlanmaslnın devletin varlığını gerektirmesi de
devletin varhğlnın diğer bir nedeni oluşturmuştur (Sönmez, l987: 3).

a

Her ne kadar soğuk savaş dönemi sona ermiş olsa da güvenlik sorunu' ülkeler için,
hAlen önemini koruyan ciddi bir harcama kalemidir. Bu yönde açılan ihalelerde gerek
yerli gerekse uluslar arası bir rekabet göze çarpmaktadır. Özellikle inovasyona dayalı

yatlrııılar kamu açısından geırel Ar-Ge harcamalarını da tetiklemektedir.
a

Bilgi tabanlı ekonoınide yaşanan gelişmeler de devletin ontolojik reflekslerini
harekete geçirmekte ve varlığını sürdürmek açısından bu alandaki harcama ve
yatırımlarını arttırma eğilimi içine sürükleııektedir.

2.DEVLETÇE MAL VE HİZMET ÜnrriıriNn YENi LiBERAL
TEPKiLER
Yeni liberaller, gelişmiş kapitalist topltımların sosyal, ekonoınik ve siyasi
sorunlarlnı, piyasanın başarıslzlıklarından çok, refah devletinin müdahalelerine bağlar
(Gül, 200l). onlara göre toplumsal adaleti gerçekleştirmek vaadjndeki sosyal liberaller
ya da sosyal demokatlar, sonuçta güçlü bir bürokrasi Ve devlete bağımh bir kitle
yaratmışlardır (Murray, l984; Novak, 1990). Devlete bir kez sosyoekonoııik güvenliği
sağlama konusunda görev verildikten soffa bunun sınırları sürekli genişlemiştir (Murray,
1984; Hayek, 7972; olson,1965). Her ne kadar sosyal devlet özel mülkiyeti temel alsa

da, refah devletinin idealleri ile korumacı Qıaternalist) uygulamaları, piyasadaki tekelci
kamusal hizınet üretiminin genişlemesine yol açınış, hizmet sunumun çeşitliliğini oı1adan
kaldırınrş ve bireysel tercihlerini slnrrlamıştır. Piyasanın başarısız olduğu (ınarketfailure)

olarak, sağlık ve konut gibi temel kamu mallarının minimum düzeyde de olsa

iddia edilen alanlarda devletin de yetersiz kalabildiği ve devletin başarısızlığının da

devletçe topluma sunulması gerekir (Besley ve Ghatak, 2003:236).

ekonomik kayıplar ürettiği ileri süriilmüştür (Bulutoğlu

Dışsal[ığa en güzel ömekler, eğitinı hiznıetleri ve çcvre kirliliğidir. Eğitim lıizınetlerinde olumlu dışsallık
çok fazla oldugu için, eğitiın gerçek maliyetinde brı lıizııretten yararlanlıak isteyecek kişi sayısı slnırlı
olacaktır. Dolaysıyla bu hizmet piyasa fiyaınclaıı yeterince üietilıııeyecektir. Ancak, sosyoekonoınik
katkısı dikkate alıııdığında eğitiınin çok daha geniş bir kitleye ı.ıIaştırılnrası gerekeceği içiıı <levletçe ıııakul
fiyattan sunulması arzulaııır. Çevıe kiı1iliğiııde ise olumsuz clışsallık söz1oııusuciur. Devlet kurşunsuz
benzin kullanılıı1astnt ya da atıklarııı arıtılınaslnı zoıunlu kılarak piyasaya müdahale edebilir. Bu
müdahalenin etkisi ile ulaşıı-l-ı ya da üretiıı ııaliyetleri aı1acağından, tıretlciıerin gerçck ınaliyetleri artar ve
piyasadaki denge fiyatı daha yüksek düzeyde geı'çekleşir. Bu ise sonuçta, biıçok kaınu mat ve hizmet
sunumunuıı (sağlık, çevre gibi) çoğunlııkla alt düzeyde olınaslnı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla bu
alanda da devlet ınüdahalesi gerekecektir.
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'

2004: 10).

Kamu hizmetlerinin sunuınunda bürokratik tekelci oluşumlar, piyasa disiplinini
aşındırmış, hatta ortadan kaldırmıştır. Bu tekelci oluşumlar, tüketiciden çok örgütlü
üreticinin çıkarlarına hizııet etıniştir. Sallan Gül (2004: l37), Kamu Tercihi okulunun bu
kontıda rant elde etıne süreçlerine de vul'gu yaptığı saptamasında bulunmaktadır. Bunun

ilk boyufu, birçok kamu hizmetinin zorunlu olarak
içerdiği dışsalhk olgusunun, bedavacılığı (fıee-ridiııg) teşvik etmesidir. Kamu Tercihi
da üç bo1utundan bahsedilebilir.

okulunun dikkati çektikleri bir başka nokta da, çoğulcu yap1 çerçevesinde baskı ve çıkar
gruplarının, refah devletinin yeniden kaynak dağıtımı sürecinde daha fazla rant elde
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r
etmek için yarışa girmeleridir. Bunun da kaynakların lobicilik, siyasal kampanya gibi
birçok verimsiz alanda israfina yol açtığı savunulur. Son olarak da, kamu sektöründe
çahşanlarm kamunun çıkarını düşünen bürolaatlar olmaktan çok, tıpkı piyasada olduğu
gibi, kendi çıkarlnl maksimize etmeye çalışan rasyonel bireyler oldukları iddiasıdır. Bu

nedenle, Kamu Tercihi okulu temsilcileri, kamu çalışanlarının bürokat olarak değil,
girişimci olarak düşünülmesini salıınurlar. Dolayısıyla kamu hizmetlerinde de, serbest

piyasa mantığına göre tercih özgürlüğü ve rekabet ilkeleri egemen kılınabilecektir
(Niskanen, 1 98 8 ; Tullock, 19 69 ; Lowi, 79 67 ; Tiebout, 1 956).

Liberteryenler de çok sınırlı bir kamusal hizmet üretimini kabul ederler. Sınırlı
kamusal hizmet üretimi, güvenlik, ulusal sawnma, sosyal güvenlik ve adalet hizmetleri

gibi hizmetleri kapsar (Nozick, 1974:230; Murray, 1998). Ancak, Nozick, savuruna ve
güvenlik hariç, devletçe sunulacak her türlü hizmetin bireysel haklara, özellikle de
mülkiyet hakkına müdahale etmeden gerçekleştirilemeyeceğini belirtir. Sınırh devletin
temel görevi, mülkiyet haklarının sahibi olan bireylerin korunmasıyla sınırh olmalıdır.
Nozick, 6dil bir şekilde elde edilmiş mülk ya da zenginliklerin yeniden dağıtımına
devletin, toplumsal adalet de dAhil olmak üzere, hiçbir nedenle hakkının bulunmadığını
beliıtir. Ayrıca devlet, işlevlerini yerine getirmek için mali kaynağı olan vergi toplama
hakkını sadece bireyi ve mülkiyetini savunmak amacıylakullanabilir (Nozick, 1974:267*
268). Kısacası, devletin meşru görev alanı, bireylerin mülkiyet haklarının korunmasınr

sağlamaktır. Libeıteryen yaklaşımda devletin rolü "gece bekcisi devlet" olarak ifade
edilebilir. Özel güvenlik hizmetleri de olacaktır. Ancak, kamusal güvenlikle diğer
güvenliği sağlayan gruplar arasındaki temel fark, devlet tiim toplumun güvenliğine ilişkin
önlemler alabilirken, diğer gruplar sadece kendi üyelerini sınırlayacak düzenlemeler
getirebilmeleridir.

Ancak, liberteryenler bir yana bırakılacak olursa, yeni liberaller refah devletini
eleştirirken istedikleri şey, refah devletinin tamamen ortadan kaldırılması değildir. Kamu
malı ve hizmeti tanımlnln ve alanının sınırlandırılmaslnl savunurlarken, bu hizmetlerin
öncelikle doğrudan piyasaya devredilmesini (özelleştirme) savunurlar. Eğer bazı malların

özel sektörce tamamen piyasa koşullarında üretilmesi saklncalı bulunuyor ise, bu

hizmetlerin sunumu da piyasanın rekabetine açılmalı ve mümkünse piyasa aktörlerine
sundurulmalıdır (Gollust ve Jacobson, 2006). Zorunlu durumlarda dabazıtemel kamusal
malların sunumu için kamu flnansmanı sağlanabilir. Ama kamu bürokrasisi eliyle sunum

a

Tekellere yol açmayacak ve piyasa aracılığıyla hizmetlerin sunulmasına engel
olunmayacaksa;

Bu faaliyetlerin finansmanı için alınan vergiler, gelirin yeniden dağıtlmı amacıyla
kullanılmayacaksa; ve

ı

Tatmin edilen ihtiyaçlar, belirli grupların ihtiyaçlarını gidermekten çok, toplumun
tümünün ko1ektif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olacaksa.

Yeni liberaller, kamusal hizmet sunumunu serbest piyasa sistemi anlayışı içinde

yeniden yapılandırılmasl durumunda, kamu bürokrasilerinde görülen

aşlrl
bürokratikleşmenin ve kııtasiyeciliğin artık olmayacağına ve işlerin verimlilik ilkesine
göre yürüyeceğine inanırlar. Friedman'a göre eğer devlet müdahalesi gerekliyse, ihtiyaç

içinde olan yoksullara bazı refah hizmetleri serbest piyasa mekanizması çerçevesinde
sunulmalı ya da sundurulmalıdır. Friedman, Kamu Tercihi okulu düşünürleri gibi, sosyal
devlet sorumluluklarının kamu sektörü içinde tekelci olmayan ve rekabetçi bir şekilde
yerine getirilmesini ya da bu işin piyasa da özel sektöre yaptırılmasını savunur. Friedman
ve Hayek gibi yeni liberaller, bürokratik kuralların katılığl ile serbest piyasanın değişik

koşullara uyabilen esnek yapısınl ve kendiliğinden dengeye gelebilme kapasitesini
karşılaştırarak, serbest piyasanln bu özelliklerinin, yine onun işleyişinden kaynaklanan
bazıhata|arı fazlasıyla hoş görmeyi sağlayacağını iddia ederler. onlar, serbest piyasanın
doğal olarak dengeye ulaşma, optimal kaynak dağılımml gerçekleştirme' zenginlik
yaruİma ve kişisel özgürlük sağlama konusunda devlet ya da bürokasi yönetimindeki
ekonomik sistemden çok daha başarılı olduğunu iddia ederler. Friedman, eğitim ve sağlık
gibi bazı a|anlarda, tüketicilere gereksinimlerini karşllayabilmeleri için daha fazla İercih
özgür1üğü sunmak amacıyla kupon sistemi (voııcher) kullanılmaslnı önerir (Friedman,

|988: 296). Böylece devletten hizmet alma zorunluluğu ortadan kalkacak, kamusal olarak

finanse edilen kuponları kullanarak özel sektörden de hizmet satın almak mümkün
olacaktır. Bu da, tüketicinin tercih özgürlüğünü, (kamu ya da öze|) hizmet sunucularının

saylslnl ve bunlar arasındaki rekabeti artıracaktır. Sonuçta da piyasada tüketici
egemenliği sağlanacak, hizmetlerin kalitesi vehızı yükselecektir. Dolayısıyla da bireysel
özgürlükler ve piyasa sistemi güç1enecektir.
Aslında yeni liberallerin arA] ettikleri şey, refah devleti anlayışı içinde sağlanan
ve kamu malı olarak nitelenen birçok mal ve hizmetin, serbest piyasa sistemi içinde ya da
bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurdukları kooperatifler, kulüpler, sivil

olabildiğince daraltılmalıdır. Kamusal finansman sağlamak için devletin belirli bir
vergilendirme ve harcama gücünün olması kabul edilir (% 10 düz vergi alınması ve
anayasal zorunluluk olarak denk bütçe uygulaması gibi). Hayek (1978: lll) ve

toplum kuruluşları, dayanışma kuruluşları gibi gönüllü örgii,tlenmeler yoluyla
karşılanmasıdır' Bu tür kuruluşlar, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılarsa, devletin sunduğu

üretimini üç koşulda kabul ederler:

kamu malından sadece bu malları almak isteyen ve malın fiyatını ödeyebilecek olanlar
yararlanmış olacaktır. A1rıca, değişik toplulukların sunduğu mal ve hizmetlerin bireyin

Friedman'ın (1988: a9) belirttiği gibi, yeni liberal yazarlar devletçe mal ve hizmet
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seçim özgürlüğünü artıracağı, sunulan hizmet hakkında daha faz|a bilgiye sahip
olunacağı, serbest yerleşim ve seyahat özgürlüğünün gerçekleşeceği ve teknolojik
olanaklarln da böylece gelişeceği kabul edilir. Tiebout, bu yaklaşımı Kamu Tercihi okulu
üyelerine ve yeni liberal yazarlara çekici kılan boyutun; kişi istek, atzğ ye tercihlerine

önem vermesi, kişilere daha faz|a Seçenek Sunarak, farkh topluluklar arasında
yatırımcıları ve 'kenttaş'ları kendi yerleşim birimlerine çekebilmesi olduğunu belirtir.

Eğer insanlar yaşadıkları yerden me[ınun değillerse, çeşitli mal ve hizmetler sunan ve
daha düşük vergi oranı öneren ya da uygulayan farklı yerleşim birimlerine gidebilirler
(Tiebout, 1956).
3.

3.l. Kamu Hizmeti Anlayışında Dönüşüm
l

980'1ardan itibaren egemenliğini pekiştirmesine paralel olarak

devletin sunumunu gerektirecek kamusal mal ve hizmetlerin oldukça dar bir alanda
sınırlandlrılmaya çalışıldığı göfülmektedir. Güler, uluslararasl mali piyasalarla ve ktiresel
ekonomiyle bütiinleşme çabalarınln ve baskılarının önündeki en önemli engel olarak da
piyasada devletin varlığının görüldüğüne dikkati çekmektedir. Devletin piyasadan mal ve
hizmet üreticisi olarak çekilmesi, kiiresel piyasa kurallarının işlerliğinin sağlanmasının
koşulu olarak algılanmaktadır (Güler, 2005

:3

|_37).

1994 ylında Dünya Ticaret Örgühi'nün kurulmasıyla sonuçlanan Marakeş
Anlaşması'nda kamu hizmeİi "Ticari bir temelde ve bir veya birçok hizmet sunucuyla
rekabet içinde verilmesi gerekmeyen hizmet'' biçiminde tanımlanır. İnsel (2004: 155),
"Bu tanıma bağlı kalınırsa, günümüzde ordu ve polis dışında kamu hizmetinden söz
etme(nin) pek mümkün" olmayacağına işaret etınekte ve niyetin de devletçe sunulacak
kamusal hizmetlerin mümkün olabildiğince sınırlandırılması olduğunu belirtir. insel
(2004: 155-156), küreselleşme Ve onun ideolojisi yeni liberalizmin "kamu hizmeti ve
kamu yararı kavramlarını yıkmak"tan çok "özel teşebbüsün bu tür yararları kamu
girişimlerinden daha etken biçiınde yerine getirdiği varsayımını bir doğma olarak kabul
ettirme" yi savunduklarını ifade eder.Yazar, oECD'nin kamu yönetimi komitesince 1991

yılında hazır|arnn "Ekonomiye Daha

yaşanan bu dönüşüm "toplumsallık kaygısından uzak, salt düzen sağlama işlevinde

odaklanan

bir

etkenlik anlaylşlnı ifade etmektedir" (Karahanoğulları, 2004:

2)'

Karahanoğulları bu değişimin diğer boyutlarına da dikkati çekmektedir:
"Günümüzde kamu hizmetlerinin bedelli olması anlayışından, ücretli olması
anlayışına geçilmiştir. Kamu hizmetinin bedelinin tahsil edilmesi

KAMU MALI VE HiZMETİ ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜM

Yeni liberalizmin

birçok hizmeti kamu girişimlerinden daha etkin bir biçimde yerine getirebileceği yaygın
olarak kabul edilir hale gelmiştir (İnsel, 2004: l6l). Avnıpa Birliği çerçevesinde AngloAmerikan hukuku kaynaklı olarak kamu hizmetlerine ilişkin geliştirilen yaklaşımlarla da
"kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesinin, serbestleştirilmesinin ve özelleştirilmesi"nin
önü açılmıştır (Karahanoğu||arı' 2004: |72). Ancak, devletin temel görev alanlarında

iyi

Hizmet Etmek" başlık raporunda ortaya
koyduğu hedeflerin, kamu sektörünün ve devletin kamu yararına daha iyi kamu hizmeti
üretmesi için değil, ekonomiye daha iyi hizmet için tasarlandığını belirtmektedir (insel,

anlayışından kamu hizmetinin satılabilir olması anlayışına geçilince, kamu
hizmetinin iyi bir gelir kaynağı olduğu görülmüştiir. Artık 'kamu

hizmetlerinin kullanıcıları'ndan değil, kamu hizmetinin 'müşterisi'nden söz
edilmektedir... Günümüzdeki gelişme ise neo-liberal politikalarla birlikte
'müşterileştirme' dir.'' (Karahanoğulları, 2004ı 293_29 4)

Tiiırkiye'nin uyum sürecinde olduğu Avrupa Birliği'ni kuran Roma Antlaşması

iktisadi nitelikli tiim faaliyetleri, devletten veya özel girişimcilerden kaynaklanmasına
bakılmaksızın, sınırlr istisnai durumlar dışında serbest rekabet ilkesinin kapsamına
sokmuştur. Karahanoğulları'na göre bunun devlet girişimciliğinin en yoğun olduğu
yıllarda sorun yaratmamış olması ilginçtir. 1986 tarihli Avrupa Tek Senedi ile kamu

sekİörünün seliİörel bazda da olsa rekabete . açılması için baskı arttırllmıştır
(Karahanoğul|arı, 2004: 177). "Awıpa tek para programı EMU, telekomünikasyon,
enerji, taşımacılık, posta, kamu sağlığı ve finans konularında kamu tekellerinin
kaldırılmasını öngörmektedir. Ayrıca kamu borçlarr ve kamu açıkları için üst sınırlar.
koyan Maastricht Antlaşması da kamu işletmeleri satışınln açıkları kapatma yolu olarak

görülmesi nedeniyle özelleştirmeyi hızlandırmıştır'' (Parker: l998; 1, alıntılayan
Karahanoğulları, 2004: l78, dipnot 386). Bu gelişmeler göstermektedir ki, "bir yandan
kamu harcamaları üzerine sınrrlar konarak yeni kamu hizmetleri kurulması engellenmekte
ve var olan kamu hizmetleri hızla bir 'yoksullaşmaya' sürüklenmekte, diğer yandan kamu

tekelleri kaldırılarak ve özelleştirmelerle kamu hizmetleri alanı hızlıa daraltı1maktadır.''
(Karahanoğulları, 2004: l 78, dipnot 386.)

Yeni liberal bakış açıslnda, kamu hizmetlerinin ticarileştirilebilir Ve slradan ticari
işletmeler tarafindan da sunulabilir olduğu savunulmaktadır. Özel girişimciliğin kamusal

Kamusal hizmel üretimi anlayışındaki dönüşümü gösteren değişkenler arasında
kamu harcamalarının GSYiH'ya oranı ile toplam istihdam içinde kamusal istihdamın
oranı gösterilir (Grout ve Stevens, 2003). OECD ülkelerinde kamu harcama|arı |960'İa
GSYİH'nın yüzde 28'inden l993'te en yüksek nokİasrna ulaşarak GSüH'nın yüzde
43'üne ulaşmıştır. Ancak aynı dönemde kamu mal ve hizmetlerine harcanan kamu
kaynakları GSYiH'nın yüzde l5'inden yüzde l8'ine yükselmiştir. Kamusal istihdamm
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2004: |54). Bu bakış açısında, "Adalet, eşitlik, etkinlik, demokrasi' insan onuruna saygı

gibi değerlerin kendi başlarına değil, ancak ekonominin hizmetinde oldukları

zaman

anlamlı'' oldukları kabul edilmektedir (insel, 2004: l55).

'

s
l

oranl da yüzde l1.3'ten en yüksek noktaya ulaştığı 1980'1erin ortalarında yüzde l5'4'e
yükselmiştir (Grout ve Stevens, 2003:2l9). Ancak, Grout ve Stevens, |979'daıbu yana

ingiltere'de kamu sektörünün kiiçülmesi yönündeki çabaların yoğunlaştığını, bunun da
kamu sektörünü her açıdan ki'içülttiiğünü belirtir (Grout ve Stevens, 2003: 2l9_220)l
Benzer olarak, ingiltere'de kamu istihdamının tiim istihdam içindeki oranlna sektörel
bazda bakıldığında, eğitim alanında l980'de yiizde 93 olan bu oran 2001'de yizde 63'e

1997 yılında verdiği bir kararında yer almıştır. Bu karar ile, eğitimin ticari bir hizmet
olduğu ve bu nedenle de katma değer vergisine tabi olması gerektiği kabul edilmiştir.'
3.2. Kamu Hizmeti İlkelerinde Dönüşüm

.

inmiştir. Sağlık, sosyal hizmet ve diğer servislerde bu oran aynı dönemde yüzde 80'den

yüzde 55'e inmiştir. üetim, inşaat, taşımacılık ve kentsel hizmetlerde yizde 22'den
ynzde 6'ya inmiştir. Ülkemizde de, tiim sosyal harcamaların konsolide bütçe içindeki
oranı |975 yılında ynzde 22.9 iken, 1985'te bu oran yizde l3.57'ye düşmüş ve 2000
yılında da yizde 12.32 olmuştur. (Aldemir, 2003: 195, alıntılayan Özdemir, 2004:347,
Tablo 41) Ancak, Gatti ve Glyn (2006: 307), l980'den 2001'e OECD üikeleriyle, Doğu

Avrupa ülkelerinde sosyal harcamalar üzerinde yaptlğı incelemede de kamusal sosyal
harcamaların sanıldığınln aksine ciddi düzeyde azalmadığını Saptamıştır.

da

Tiiırkiye'de kamu hizmeti anlayışındaki dönüşüm, yüksek mahkeme kararlarına

yansımıştır. Anayasa Mahkemesi, |971 yılında verdiği

bir

kararda eğitim

hizmetlerinin sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, "Devletçe ve Devlet kaynaklarıyla

ve

kazanç amacı güdülmeksizin görülmesi" gereken hizmetler olduğunu hükme
bağlamıştır. Bu kararını da 1960 Anayasasının 50. maddesine dayandırmış, Devletin en
önemli ödevlerinden sayılan öğetim ve eğitim hizmetlerinin sunumunda devlete yardımcı

olarak özel kesimce açılacak ve işletilecek kurumların kazanç amacı güden kurumlar
olmamasının zorunlu olduğunu belirtmiştir.2 Ancak, Anayasa Mahkemesi 1990 yılında,
özel öğetim kurumlarına belli oranda ücretsiz öğenci okutmaları zorunluluğu getiren bir

Kamu hizmeti anlayışındaki dönüşümün yanında, kamu hizmeti ilkelerinde de
dönüşüm yaşanmaktadır. K6r amacı gütmeden kamu yararrna üretim, hizmette süreklilik,

eşitlik, ekonomiklik, verimlilik, merkezden yönetim-yerinden yönetim dengesi ve uyum
klasik kamu hizmeti ilkeleri olarak değerlendirilebilir. "Ulusal savunma, iç güvenlik, acil
yardım hizmetleri gibi temel hizmetlerde süreklilik, 'kesintisizliğe' kadar vardırılmakta;

diğer hizmetlerde ise süreklilik 'işleyişteki düzenliliği' ifade

etmektedir''

(Karahanoğulları, 2004: 23l). Anayasanın l28. maddesinde "Devletin, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve diğer kamu tiizelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükiimlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslf ve sürekli görevler' memurlar ve
diğer kamu görevlileri eliyle görülür" hükmü yer almaktadır. Uyum ya da değişkenlik

ilkesi de, kamu hizmetinin tanımında ve kapsamında teknolojik, sosyoekonomik ve
siyasal gelişmelere paralel olarak değişimleri ve bu değişimlere göre hizmet üretmeyi
ifade etmektedir (Karahanoğulları, 2004: 267). Ayrrca' "Hizmetin devamlı ve düzenli bir
şekilde yürütülmesi zorunluluğu, kamu yararı ve sosyal ihtiyaçlar zaman içinde değişiklik
arz edeceğinden, idare'ye bu yeni durumlara uyma borcu yükler" (Giritli ve Bilgen, l979:
202, alıntılay an Karahanofu llaır, 2004 : 268).

Piyasalaştırma ve ticarileştirme eğilimlerine paralel olarak, verimlilik, müşteri
odaklılık, kalite ve kamu harcamalarında kesintiye gitme üzerinde Wrgu artarken (Sözen,

ll4-ll5,

Yani bir kamu hizmetinin yerine getirilmesinde "devlete tekel kurma yühimlülüğü veya
hakkı verilmemişse, özel kişilerin de işlev yüklenmesi mümkündi'ir.'' Özel kesimce
sunulması faaliyetin kamusal niteliğini değiştirmez. Ancak, "kamu hizmetleri ile kör
sağlama amacı bağdaşabilir" (Karahanoğul|arı, 2004'' 289). Benzet olarak, eğitim

l23_l27; Nas, 2000: l09), k6r amacı gütmeden kamu yaraflna hizmet
üretimi anlayışl da zayıflamıştır (Barth, 1996). Anayasa Mahkemesi l988 ylında verdiği
bir kararında, sağlık hizmetinin de ticari işletmelerce, kar amacı güderek piyasada
sunulmasrnın sosyal devlet ilkesine ve 1982 Anayasasına uygunluğuna karar vermiştir.
Bu karara göre, "Çok önemli bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetinin, sosyal devlet
olmanın gereği, parasız yeriıe getirilmesi anlayışı günümüzde gücünü yitirmiştir. Kamu
hizmetlerinin karşılığl olarak, yararlananlardan kullanım oranlarına ve ödeme güçlerine
göre ücret alabileceği kabul edilmektedir. Böylece bu hizmetlerden yararlananlar|a
yarurlanmayanlar arasındaki eşitsizlik giderilmiş olmaktadır. Ancak, gelir düzeyi ne

hizmetleri alanında faaliyet göSteren özel girişimlerin ticari bir nitelik taşıdığı Danıştay'ın

olursa olsun belirlenecek ücreti ödeyemeyecek olanlardan bu ücretin alınmaması ya da

düzenlemeye ilişkin verdiği kararında, özel eğitim kurumlarının ticari yanına karşın bir
kamu hizmeti gördüklerini belirtmiştir. Özel eğitim kurumlarının devletin görevleri
arasında yer alan, vatandaşa eğitim-öğetim verme konusundaki işlevini Milli Eğitim

Bakanlığı'nın gözetim ve denetimi altında yerine getiren kurumlar olduğunu belirtmiştir.3

2005:

onlar adına ödemesi olanakları da uygulamaya konulmahdır."2

Ayrıca baklnız; oECD,2001a; ve OECD, 2001b.
AM., E.l96913l, K.1971l3,k.t.l2.1.1971., AnayasaYargısl (Föyvolan) c.2.,s.83/1;AMa. sy.9, s. l34_
l 39, alıntılayan Karahanoğullan. 2004: 283'
AM., E.1990/4', K'l990l6'k.t.12.4'|990'AMKD, sy. 26, s. 131, alıntılayan Karahanoğullaıı, 2004:289.
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D1.D', E,|996l93,K.|997/2o0,k.t.2,5.1997' DD', sy' 94, 1998, s. 193_l95, alıntılayan Karahanoğulları,
2004:290.
AM., E.1987/16'K.1988/8, k,t.19'4.1988,AMKD, sy.24, s. l15, alıntılayanKarahanoğullarl, 20M:291.

268

7

Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesinin en yaygln araçlarından olan

döner

sermaye işletmelerinde de, kamu hizmeti sunumuna k6r güdüsü ve performans temelli
ödeme ilkesi d6hil edilmektedir. Danıştay 1996 yılında verdiği bir karar ile yasaya ve
yasanln belirlediği ilkelere dayanarak oluşfurulacak döner sermaye işletmeciliğini kamu
hizmeti finansmanmın bir türü olarak görmüştiir.l

Ekonomiklik, verimlilik, eşitlik, yansızlık ve süreklilik gibi temel ilkelerin
yanında, yeni ihtiyaç ve zorunluluklardan kaynaklanan Ve temel ilkelere eklenerek onlarl
zenginleştireceği kabul edilen kalite' şeffaflık, katıllm, hesap verebilirlik, fayda-maliyet
aıa|izive performans değerlendirme gibi yeni ilkelerin varlığı da kabul edilmektedir. Bu

ilkeler, Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen kamu yönetimi ve sosyal devlet

reformuna da önemli ölçüde temel oluşturmuştur.

Sekizinci BYKP'ya göre "Kamu hizmetlerinde yurttaş memnuniyeti esas
alınmalıdlr. Yurttaş memnuniyeti ise yeterli ve kaliteli hizmet sunumuyla sağlanır."
(DPT, 2000: 33). Bu ilkelerin tüm kullanıcılara daha iyi ve kaliteli hizmet sunulmasını
sağlayacağı ve kişisel hakları, tercih özgürlüğünü etkinleştireceği belirtilmektedir. (DPT,

2000: 33) Ancak bu ilkeler, "kamu hizmetine niteliğini veren temel ilkeler olmaktan

ziyade 'reform ilkeleri'dir. Kamu hizmeti işleyişinde oluşmuş klasik yapmln
dönüştiirülmesinin ilkeleridir" (Karahanoğulları, 2004: 300). Dokuzuncu Kalkınma
Planı'nda "Kamu hizmetlerinin sunulmasında Ve kamu altyapı yatırımlarının
yapılmasında özel sektör katılımını artırıcı modeller geliştiril"mesi ve KiT'lerde hesap
verebilirliğin, şeffaflığın, karar alma süreçlerinde esnekliğin sağlaması önerilmektedir
(DPT, 2006: 63). Benzer şekilde, kamunun iş dünyasına sunduğu hizmetlerin, işletmeler
tarafından yaygm olarak kullanılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir

(DPT, 2006: 67). Bunun için, kamu hizmetlerinin iş süreçleri, vatandaş ve iş dünyasının
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst

düzeyde faydalanılarak, etkin, şeffaf, sürekli, güvenilir, tek kapıdan ve farklı
platformlardan bütiinleşik şekilde sunulmasının gereği vurgulanmaktadır. E-Devlet
uygulamalarına geçilmesi, bu çerçevede kamu yönetiminin hizmet sunum süreçlerinin
yeniden yapılandırılmasr, yerel yönetimler de d6hil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili,

hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet

sunabilen,

iyi

yönetişim ilkelerinin

benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşturulması savunulmaktadır (DPT, 2006:96).
3.3. Paranrn Değerinin Karşıhğı Açıslndan Kamusal Mal ve Hizmet Üretimi

bir

l

Kamu harcama süreçlerinin güçlü plan, gerçekçi bütçelerle belirlenmiş olması iyi
yönetim kiiltiirü ve devlet felsefesini gerektirmektedir. Kaynaklarl tahsis etme

D4.D., E.|996l21o7, K.l996/5732, k't'19'12'1996'

Karahanoğulları, 2004 : 293'
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DD', sy. 96, l998:

170_173' alınülayan

biçiminde esnek ve stratejik olmak ile nihai iirünün açık ve seçik olarak harcanan parayı
haklı kılması belirli bir rasyonaliteyi gerektirmektedir. Burada neyin tiretileceği konusu
bütiin devlet reformlarında temel sorgu alanı olmuşfur. Kimin üreteceği ve nasıl
üreteceği, hangi kalite eşiklerinden geçeceği ise daha sonraki adımlardır. ideolojik
yaklaşımlar bu noktada ortaya çıkmakta masrafçı devlet ile minimal devlet arasındaki gelgitler bu noktada tartışılmaktadır.

Kamu hizmetlerin sunumunda, devlet daha kapsamlı olarak yeni teknolojilerden
yararlanaiak, e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırarak, hem finansmana ve hem de
hizmet sunumuna yeni partnerleri, ömeğin özel ve üçüncü sektörü, katarak hizmetleri
daha erişilebilir hale getirebilir ve halkın yararlandığı hizmetlerin kalitesini yükseltmeye
çaba gösterebilirler.

Yeni yaklaşımlar gündeme geldiğinde vergi mükellefinin parasının

nasıl

harcandığı Ve paranrn değerinin karşıhğının alınıp alınmadığı hakkında Parlamentoya

yönelik raporlama bakımından güvenilir hesapverme düzenlemelerinin mevcut
olduğundan halkın ve ilgili kesimlerin emin olması gerekmektedir. Bu, hizmet öze|
sektörce sunulsa dahi, kamu parasmln izlenmesi anlamrna gelmektedir. Yine de, bu
yaklaşımlar daha fazla risk taşır. Denetim işlevi ise, risk almanın vazgeçirici bir etkeni
olarak görülmüştiir. Bu nedenle, dış denetimin ve Parlamentoya yönelik bağımsız
raporlamanın olumlu değişiminin bir aracı olduğunu gözler önüne sermek önemli ve
gereklidir.
3.4. Kamu Hizmeti Üretim ve Sunum Yöntemlerinde Dönüşüm

Kamu hizmeti anlayışı ve ilkelerindeki dönüşüme paralel olarak, kamu hizmeti
üretim yöntemlerinde de dönüşüm gözlenmektedir. Bir toplumda kamu kesiminin
büyüklüğünü belirleyen temel unsur, devlete toplumca yüklenmiş görevlerle, yani o
toplumun siyasal tercihleriyle ilgilidir (Bulutoğlu, 2004: 5; Eker, Altay ve Sakal, 2004:
10; Uluatam, 1991: 6*7). Sosyal devlet döneminde, birçok devlette en yaygın olarak
uygulanan hizmet sunum biçimi merkezi yönetimce belirlenen hizmetlerin tiim ülke
çapında tek tip bir biçimde Sunumu olmuşfur. Ancak, tercih yokluğu ya da sınırlılığı,
müşteri odaklı bir yaklaşımın olmaması, hantallık, kırtasiyecilik ile düşük verimlilik bu
modele yapılan en yaygln eleştirilerdir (Besley ve Ghatak, 2003: 236; Gül, 1999). Bu ve
benzeri eleştiriler sonucu tercih, rekabet, yerel çeşitlilik, piyasa ve özel girişimcilik için
daha fazla olanak sağlanmasmt savunan çözüm önerileri ortaya konmaya başlanmıştır.

Bu

değişime paralel olarak, kamu hizmeti sunum biçimlerinde de önemli dönüşümler
gözlenmektedir. Küreselleşme, ekonomik, toplumsal, ideolojik ve siyasal değişmeler
yanında, teknolojik gelişmeler de kamu hizmeti üretim biçimlerini etkilemektedir. Kamu

hizmetlerinin aza|tıLması

ve

devletin işlevlerinin daraltılması isteklerinde, kamu
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kesiminden piyasaya gelen taleplerin özel kesim için önemli bır pazar oluşturması önemli

bir etkendir. Ancak, gelir düzeyinin düşüklüğü ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler

nedeniyle kamu kesiminin piyasadan çekilmesinin beraberinde talep daralmasına yol
açtığı da görülmüştiir. Bu nedenle, kamunun piyasadan tamamen çekilmesi yerine,
doğrudan üretim yapmamasl ama

bazı çok temel kamusal hizmetlerin finansmanın

devamı ilkesinin korunması yoluna gidilmiştir. Yani mal ya da hizmetin özel sektörden
sağlanması yolu tercih edilmeye başlanmıştlr.

Girişim özgürlüğüne, tercih özgürlüğüne ve rekabete dayanan piyasa temelli
önerilerinin
zayıf noktalarından birini de, kamu mallarının sunumunda özel hizmet
çözüm
sunum modellerinin uygulanmaya çalışılması oluşturmaktadır. Özel sektörde işleyen her

fazla hizmeti özel sektörden satrn almaktadır. Burada devletin varlığı için temel
gerekçeler eşitlik ve erdemli-erdemsiz mallardır. Eşitlik ile anlaşılan hizmetlere erişimde

eşitliktir; sonuçların, yani minimum standardın üzerinde olmak kaydıyla hizmetten
yararlanma düzeylerinin, eşit olması değil. Bu eşitliği sağlamak için de doğrudan
kamunun hizme| üretmesi şart görülmemektedir. Sağhk hizmetlerine ulaşımın olanaklı
kılınması, herkes için temel bir sağlık sigortası güvencesi, işsizlik ve emeklilik sigortası,
eğitim için eğitim kuponları uygulamaları bunların örnekleridir (Grout ve Stevens, 2003:
216). Grout ve Stevens (2003: 215), adalet, sağlık, taşımacılık, çöp toplama ve zorunlu
eğitim hizmetlerinin halen birçok ülkede kamu hizmeti olarak görüldügünü beliııir. Savaş
Q99a: l7) da, devletin temel görevinin savunma, emniyet ve adalet hizmetlerini sunmak

model kamu sektöründe işlemeyebilir. Örneğin, sağlık sektöründe masraflarm kesilmesi
yönünde adımlar atrlmasr, doğal olarak bu alanda kaynak ve dolayısıyla hizmetten

olduğunu, eğitim ve sağlık hizmetlerini de kademeli olarak piyasaya devretmesini, ancak

yararlanmada eşitsizliklerinin öne çıkması ve genel kamu yararınln zaıaf görmesi anlamı
taşıyacaktır. Ancak, hizmetlerin merkezi hizmet sunumunun masraflılığı ve verimsizliği

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, doğrudan kamu yönetimince sunumu
yanında, bir temel kamu hizmetinin kamu yönetimince sunulması srrasında duyulan bazı
ek ya da yardımcı hizmetlerin özel sektörden Satın alınmasl ile bir hizmetin tiimüyle özel

ile hizmete erişimde eşitlik arasındaki dengede bazen verimsizlik ağır basabilmektedir.
Hatta merkezi olarak sunulan ve Standart olarak ttirn vatandaşlarca yararlanılması gereken

ve

hastaneler gibi) ciddi kalite farklılıkları ve eşitsizliklere
rastlanabilmektedir (Besley ve Ghatak, 2003:237). Bu nedenle Besley ve Ghatak (2003:
237) eşitlikten ödün vermeden verimliliği artırabilecek reformcu çözümler üretilmesi
gereğine işaret etmektedir. Yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) hizmet sunum

hizmetlerde (okul

biçimlerinin bu amaçla ömek alınabileceğini belirtir. Drucker'ın (1989) sıklıkla dile
getirdiği bir nokta ise STK'ların sadece hizmet sunum biçimleri ile ilgili değil, aynı
zamaıda kamusal hizmü sunumunda daha etkin rol alabileceği ve bu sayede kamunun
yükiinü azaltıp devlet ve piyasa dışında gönüllülük esasma dayalı yeni bir alanın hizmet
arzında etkinliği arttırabileceği gerçeğidir.

Kamu sektörü ile özel sektör arasındaki sınırrn nasıl çizileceği de önemli bir
sorundur (Karahanoğulları' 2004:7; Grout ve Stevens, 2003:219; Uluatam, l99l: 8;
Gwartney ve Wagner, 1988: 8). Kamunun ne şekilde ve ne düzeyde hizmetin
üretilmesinde yer alacağı hizmetten hizmete değişebilmektedir. Hizmet üretim
teknolojisi, hizmet sunumunun tekel yafat|p yaratmamasın dışsallık gibi unsurlar kamunun
temel sorumluluğu üstlenmesini gerektirebilmektedir (Bulüoğlu, 2004: 13). örneğin,

piyasadaki konumun kötiiye kullanılabileceği doğal tekel durumlarında, devlet malın
üretimini ve fınansmanını doğudan üstlenebilir (Grout ve Stevens, 2003: 215). Hizmetin
tamamen özel sektörce üretildiği durumlarda bile fiyat ve kalite kontrolünün yapıldığı
durumlar olmakİadır. Bazen hizmellerin fiyatlandırılamadığı ya da tüketicilerin sdtın

aldıkları hizmet için doğrudan ödemeye zorlanamadığı durumlarda kamu yönetiminin
hizmetin finansmanını ve üretimini üstlenmesi gerekir. Sağlıkta devlet her geçen yıl daha
27r

diğer alanlardan derhal çekilmesini önerir.

kesime sundurulması yöntemleri arasmda ayrım yapmakta yarar vardır. Bir kamu
kurumuna kırtasiye temini mal satın allmıdır. Kamu hizmetinin sunulacağı binanın
yaptırılması mal ve hizmet alımıdır. Ancak, yapılan binada sunulacak kamu hizmetine
yardlmcl ya da ek nitelikteki ve özel sektörden alınabilecek hizmetler, temizlik, yemek,
çay, içecek, odacılık, taşrna, güvenlik, bina bakım ve onartml gibi daha geniş bir hizmet
yelpazesini içerir. Ancak, ek ya da yardlmcı hizmetler özel sektörden alınsa da, temel
kamu hizmeti kamu yönetimince sunulmaya devam edilmektedir (Karahanoğul |arı, 2004ı
38,t-385).

Yarı kamusal mal ve hizmetlerin özel fırmalara'
sundurulması uygulamaları da gittikçe yaygınlaşmaktadır.

kamusal finansmanla

Bu gibi hallerde,

sunulan

hizmet kamusal olmasrna karşılık, üretim özel mülkiyet altında gerçekleştirilmektedir.
Kamu hizmetlerinin özel kesim tarafından üretilmesi, idare hukukundaki ihale, ruhsat,
imİiyaz ve tiirev yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Günümüzde kamunun yakın
gözetim ve denetimi altında ihale yöntemi ile yürütiilen hizmetlerin kentsel alanlarda çok
yaygınlaştığl görülmektedir. Bu tiir hizmetlerin ömekleri, uzak mesafeli nakliye, su ya da
elektrik saati okuma, fatura düzenleme' teçhizat bakımı ve onarlml, toplu taşımacılık, katı
atık toplama ve yok etme, emlak vergisi toplama, beton bordür' parke ve karo döşemesi,

park düzenlemesi, beton üretimi gibi hizmetlerdir. Ancak, ihale yönetimi (contractingout) hizmelin tiimden özelleştirme olarak değerlendirilmemektedir (Karahanoğulları,
2004:384-387). Böyle olsa dahi, ihale ile hizmet sunum biçimi kamu yönetimince klasik

hizmet sunumundan farklıdır. Sorumluluk Ve hesap verme sürecinin daha karmaşık
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Tam kamusal _ yarı kamusal nitelikli hizmetlerin sunumunda karşılaşılan

olduğu, özel sektörün hizmet sunumuna d6hil edildiği bir yöntemdir. Finansman yöntemi
de farklılaşabilmektedir.

seçenekler de şunlardır:

Karahanoğulları, işletmecilik ile devletin kural koyma ve uygulanmasını
denetleme gibi piyasa denetleyiciliği işlevlerinin de ayrıştırıldığını, bunun da bağımsız
düzenleyici kurullara kaynaklık ettiğini belirtir (200a: 179)' Demiryolu, elektrik,

Tablo

demir yolları kamu şirketinde kalmakta, ancak özel girişimlere bu hatlar üzerinde
taşımacılık yapma hakkı tanınarak rekabet sağlanmaktadır.

"Hizmetin parçalara bölünmesi de (mali birimleştirme, ...) serbestleştirme ve
ticarileştirmenin bir aracıdır. Ömeğin elektrik ve gaz hizmetlerinde üretim, iletim ve
dağltım birimleri ayrılmaktadır. Böylece özelleştirilebilir, ticarileştirilebilir ve rekabete
açılabilir parçalar ortaya çıkmakİadır...'' (Karahanoğulları,2004: l80) Türkiye'de son
sosyal güvenlik reformu da bunu yapmakta, sağlık ve emeklilik sigortaları
Yukarıda tartışılan ömekler de dikkate alındığında, bir kamu hizmetinin temel

iii. Özel

mülkiyette özel sektörce hizmet üretilip, kamu sektörüne satılır.

iv. Özel

mülkiyetteki varlıklarla kamu sektörü hizmet üretip, sunabilir.

v.

Kamu mülkiyetindeki varlıklarla özel sektör hizmet üretip, sunabilir.

Kullanana ödetme

(ülke çapında)
Toplu tüketim

imkönı yok

Biçimi

Kullanana ödetme
imkAnı yok

çapında)

sunum modelleri olarak şunlar önerilmektedir (Besley ve Ghatak, 2003: 236; Grout ve
Stevens, 2003:217):

Özel mülkiyetteki varlıklarla özel sektör hizmet üretip, sunabilir.

Toplu tüketim

(bölge

ayrıştırılmaktadır.

ödetme

Pazarlıma İmkinı

Biçimi

özelleştirilmesi ve rekabete açılması için kullanılan bir yöntemdir. Tekel niteliğinde olan

Kamusal mülkiyetteki varlıklarla kamu yönetimi hizmet iiretip, sunabilir

Kamusal-Yarı Kamusal Hizmetlerin Kamu Kesimince Sunulması

Tüketim

haberleşme ve taşımacılık gibi ağ hizmetlerinde, ağ ile hizmetin ayrılması da hizmetlerin

i.
ii.

1:

Kişisel

Kullanana ödetme

tüketim

imkönı var

Örnek

Parasız

Yasama, ulusal savunma

Parasız

Çewe koruma, yol
aydınlatma, trafik ışıkları

Parasız

Karayolları, ilköğretim

Kişisel

Kullanana ödetme

Krsmen

Yüksek öğetim, adalet,

tüketim

imkAnı var

paralı

kentsel altyapı hizmeti

Kişisel

Kullanana ödetme

tüketim

imkAnı var

Paralı ama
k6r amacı

yok

Telefon, posta, su,
elektrik

Kaynak: Uluatam, 1991: 25.

Bu tabloda kamusal ve yarı-kamusal malların neler olduğu görülmektedir. Ancak,

bu malların tam ya da yarı-kamusal mal olup olmamasına
bakılmaksızm, piyasa mekanizması içinde ve piyasacı yöntemlerle ve araçlarla sunulması
istisnalar haricinde,

eğilimi artmıştır. Anayasa Mahkemesi

bir

kararında sosyoekonomik yaşamln

karmaşıklaşmasına paralel olarak "kamu hizmetlerinin mutlaka klasik idare kuruluşları
taraflndan göriilmesi koşulu"nun artık aranmadığına ve "bunların dışında özel kişilerce de

gerçekleştirilebileceği(nin) kabul edildiğine" dikkati çekmiştir. Dolayısıyla "kamusal
hizmet ünitelerinin nitelik ve özellikleriyle uyuşabildiği ölçüde, kamu ve özel hukuk
kurallarından oluşan karma nitelikte yapılandırılmaları mümkündür. Bu sebepledir ki,
kamu hizmetleri ne suretle yürütülürse yürütülsün kamu kurum ve kuruluşlarlnın gözetim

ve denetimleriyle hizmeti yönlendirme yetkileri var olduğu sürece, hizmet kamusal
niteliğini korumuş olur."l Bu karar ile devlete düşen, sosyoekonomik hayatın gerekli
kıldığl kamu hizmetlerini ya doğrudan karşılamak ya da karşılayan kurumları
denetlemektir (Karahanoğul|arı' 2004: 2|3_2|4, dipnot 464).

ı
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Thatcher hükİ'imetleri dönemlerinde de Birleşik Krallık'ta devlet-piyasa
ilişkilerinde piyasa öne çıkarılmaya çalışılmış ve özelleştirme çalışmalarına hız

düzenlemelere gidilmiştir.

Bu

doğrultuda devletin kiiçültiilmesi

ve rekabet ilkesi

doğrultusunda kamunun yeniden yapılanması, kamu hizmet alanlarrnrn, özellikle sağlık,

verilmiştir. Bu dönemde özelleştirme programları üç önemli aşamadan geçmiştir (Songül
Sallan Gül, 2004: 2|s). ilk aşamada, yerel yönetimler, ellerinde düşük gelirli aileler için
bulundurdukları konutlarl, önemli ölçüde indirilmiş fiyatlarla, kiracılarına satmaya

eğitim, sosyal yardım gibi hizmet ve üretim alanlarından devletin çekilmesi ve
özelleştirmenin yaygınlaştırılmasl amaçlanmıştır" (Sallan Gül, 2004: 292J93). Elbette
bu sonuçta devletin harcama listesinin kabarmasına bağlı olarak doğan finansman

zorlanmışlardır. Temizlik, bakım, onarım, taşımacılık ve diğer bazı hizmetlerin sunumu
özel sektöre ihale yoluyla verilmeye başlanmıştır. Özelleştirmenin ikinci aşamasında, gaz,

açlğınm etkisi büyüktiir. Ayrıca vergi yerine borçlanmanın tercih edilmesinin yüksek faiz
yükiine yol açtığı Ve harcama reformlarınl zorunlu kıldığı gerçeği göz ardı edilmemelidir.

telefon, elekrik ve su gibi kamu işletmelerinin satılması yoluna gidilmiştir. Üçüncü
aşamada özelleştirmenin kapsamı iyice genişletilmiştir'. Birçok kamu hizmetinin
sunulmasında harç ya da belirli bir fiyat ödenmeşi uygulamasına geçilmiş, bazı a|anlarda
ise kupon (voucher) uygulaması başlatılmıştır. Thatcher'ın özelleştirme uygulamaları
özünde, devletin üretim alanında etkin örgütlenmeleri olan kamu işletmelerinin ortadan
kaldırılması ve serbest piyasa sisteminin egemenliğinin yeniden kurulması sürecinde

etkili olmuştur. Özelleştirme uygulamalarmın ilk dört yılında işsizlik oranıyiizde 13.2'e
yükselerek son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır (Kavanagh, 1987:214)2
'
Benzer olarak, l9S0'lerde Özal yönetimi de kiiçük ve etkin bir kamu biirokasisi
amaçlamakla beraber, izlediği popülist ve partizan futumları nedeniyle kamu kesiminde
işe alımlar artmlş Ve kamu harcamaları yükselmiştir, 1987, 1988 ve 1989 bütçelerinin

mikİarı ve GSMH'ya oranı, önceki yıllara göre büyük artışlar göstermiştir. l983'te
iktidara gelen Özal hükiimetinin bütçe harcamalarının GSMH içindeki oranı fizde 17.9
iken, l987'de yüzde 18.6 olmuş, l988'de de yüzde 20.8'e yükselerek artma eğilimi
devam etmiştir3. Böylece, l990'da da yüzde 22.4'eu\aşanbütçe

harcamaları l970'lerdeki

oranları (ynzde 20.2) geçmiş ve yeni liberal politikaların tam tersi bir biçimde bütçe
harcamaları sürekli hale gelmeye başlamıştır. "Tiirkiye'de yeni liberal politikaların

uygulayıcısı olan Özal hüki.imetleri döneminde sosyal yardım ve hizmet alanlarında yeni

l
2

3

ingiltere'de 1981*1989 ylları arasında toplam 13 kamu işletmesi satllmlştlr. 650 bin kamu çalışanı
özelleştirmelerden olumsuz etkilenmiştir. Bakınız: OECD, 1989: 9l.
Avnıpa Topluluğu Adalet Divanı'nın (ATAD) bir tekel olan Belçika Posta idaresine ilişkin kararı, kamu
hirneti anlayşında yaşanan dönüşümü ve teknolojinin etkisini çok çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır.
Tüm ülke çapında her tİ'irlü postanın toplanması' taşınması ve dağıtımı konusunda tekel hakkı tanınmış
olan Belçika Posta idaresine karşı özel bir kişi hızlı posta dağüım işi yapmaya girişince, posta tekeline
ilişkin düzenlemenin ihlalinden yargılanmıştır. ATAD konuya ilişkin karannda genel bir değerlendirme
yapmış Ve ihlal olup olmadığının saptanmasını Belçika ulusal mahkemesine bırakmıştır. ATAD iktisadi
bir kamu yararı hizrrıeti olan posa hiznıetleri alanında rekabetin kaldınlmasının ya da sınırlanürılmasırun
haklı olduğunu belirttikten sonra karanna şöyle devam etmiştir. "Ancak, kamu yararı hizmetinden
aynlabilen, işletmecinin özgül ihtiyaçlarına denk diizen özgiil hiznetler ve klasik posta hizııetlerinin
karşılamadığı, evden hızlı posta toplama, ek hız, ek $ivenlik, gönderilmiş postanın henüz ulaşmadan
alıcısını değiştirebilme gibi ek hiznetler iktisadi dengeyi bozrnayacağı için rekabetin kaldırılmasının veya
sınırlandırılmasının haklı nedeni olamaz." ATAD, c-320/9l' 19.5.1993, Paul Corbeau, Recueil de

Jurisprudence, 1993, s. I-2533, alıntılayan Karahanoğullan, 2004: 182.
tsütçe harcamalan ve

GSMH içindeki paylarındaki artış için bakınız: Demir ve Öner,
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1991:

6l, 62,64.

4.

TüRKİYE,DE KAMU yöNnrİuİ - sosYAL DEVLET REF'0RMU VE
KAMU HİZMETLRİNİN piyasaLAŞTIRILMASI

Erdoğan Hükiimeti'nce meclise getirilen ancak yasalaşmayan Kamu Yönetimi
Temel Kanun Tasarısı'ndal, kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde esas alınacak temel
ilkeler, 5. maddede şöyle belirlenmişti: İdarenin bütiinlüğü, yerel yönetimlere görev ve
sorumluluklarla orantılı mali kaynak sağlanması, sürekli gelişim, katılımcılık, dtiaenleyici
etki reformu, hesap verebilirlik, şeffaflık, müşteri odaklılık, sonuç odaklıhk, tasarruı
hizmette yerellik, performans ölçümü ve denetimi, bilgi teknolojilerinden etkili ve yaygın

yararlanma, kaynakların etkili ve verimli kullanımı, işbirliği ve öngörülebilirlik. Sayılan
bu ilke, esas ve amaçlarln bazıIarı kamu yönetimi için temel nitelikte olmakla birlikte,
birçoğu -örneğin, düzenleyici etki değerlendirmesi ya da fayda-maliyet analizi, şeffaflık,
müşteri odaklılık, sonuç odaklılık, sürekli gelişim, performans odaklılık- işletme
yönetiminden uyarlamadır. Kamu yönetiminin yeniden belirlenen amaçlarıy|a birlikte bu

ilke ve esasların, kamu yönetimi sisteminin ekonomiye daha etkin hizmet verebilirliğinin
sağlanması, yeni kiiresel rekabet ortamına ve AB'ne uyum sağlama açılarlndan
düşünüldüğü söylenebilir. okçu (2005) da benzer Saptamayl yapmaktadır. Ancak,
reformlarda liyakat, yansızlık, etkinlik, etkililik, erişim, katılım, şeffaflık ve kamu yararı.

gibi ilkelerin diğer işletme yönetimi temelli ilkelerle dengeli bir şekilde kullanıldığı

söylenemez. Ayrıca, kamu yönetimi reformunda üzerinde durulan performans denetimi,
müşteri odakhlık, düzenleyici etki analizi gibi ilke ya da yöntemler kamu yönetimi
açısından açlk, anlaşılır, kolayca ve başka sorunlara yol açmadan uygulanabilir olmakİan

uzakır. Türk yönetim yaplsına uygunluğu ve işlerliği de tartışmalıdır. örneğin,
ve denetimi konusuna performansın nasıl ve kim tarafından

performans ölçümü

ölçüleceğine dair açık bir düzenleme yoktur. Çok değişik faaliyet tiirleri için objektif ve
rasyonel performans ölçütlerinin nasıl geliştirileceği de net değildir.

KYTK Tasarısı'nın ve yerel

yönetimler kanunlarının diğer önemli ilkelerinden

olan katılım ilkesi, kamu yönetiminin meşruiyetini ve demokratikliğini artırmak açıslndan

ı

Kanunun tam adı Kamu Yönetiminin Temel ilkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
Tasansı'dır.
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önemlidir. Ancak, KYTK Tasarısı'nın 5. maddesi f bendinde katılım ilkesi "kamu
hizmetlerine ilişkin kararların alrnmasrnda, ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden yararlanllır" biçiminde
düzenlemektedir. Yerel yönetimler kanunlarında da aynı yaklaşımın egemen olduğu
görülmektedir. Katılımın bu oldukça sınırlı tanımı' birçok doğrudan halk katllımı yol ve
yöntemlerini kapsamamakta ve oldukça dar bir yorum ve düzenleme olarak kalmaktadr.

Kamu yönetiminde refoımla gerçekleştirilmeye çalışılan Ademi merkeziyetçi
yapıda yerel yönetimlerin üstlendikleri hizmetleri kabul edilebilir düzeyde yerine
getirebilecek personel, teknik ve yönetsel kapasitelerinin yeterliliği de
sorgulanmamaktadır. Yerel yönetimlerce sunulacak hizmet sunum ölçeği, kamu yararr,

kamusal hizmet, yansızlık, tasarruf, hizmetlerin ulaşılabilirliği, eşitlik, hakkaniyet gibi
ilkeler açından ortaya çıkarabileceği sıkıntılar yeterince dikkate alınmamaktadır. A1nıca,
piyasalaştırılan hizmetlerin Serbest piyasada ve yerel düzeyde sunumunda standardın,
eşitliğin ve hizmetlere erişimin nasıl sağlanacağı sorunu göz ardı edilmektedir. Örneğin,
kamusal hizmetlerin Sunumunun ödemi merkezileştirilmesi ve merkezin etkisinin
aza|ması, yerel Ve bölgesel nitelikli dengesizliklerin ve eşitsizliklerin artmasına, özellikle
sosyoekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde hizmet standartlarının sağlanmaslnda
sıkıntılarla karşılaşılmasına yol açabilecektir. Ayrıca, iyi işleyen, rekabetçi bir piyasanın
halen gelişmediği bir ortamda temel kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması hizmet
sunumunda aksamalara, hizmetlere hakkaniyetli erişimde sorunlara, özel tekellere vb. yol

açabilecektir. Son olarak, verimsizlikten, yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden şiköyet
edilen bir ortamda kapsamlı bir 6demi merkezileşmenin denetimde yerelleşme ile birlikte
gerçekleştirilmesi, hesap verebilirlik, yansızlık, kaynakların etkin ve verimli kullanımını,

için sağlık ve emeklilik sigortaları ile sağlık
finansmanı ayrıştınlmaktadır. Sosyal sigorta siteminde
piyasalaştırma ve özelleştirme açısından en önemli adım 2003 tarihli "Bireysel Emeklilik
Tasamıf ve Yatırım Kanunu" ile atılmıştır. Bireysel emeklilikle ilgili bu düzenleme ile
piyasalaştırmayl kolaylaştırabilmek

hizmetlerinin sunumu

emeklilik sigortasının serbest piyasanın rekabetçi ve tercih özgürlügünü artırrcı ortamında
özel sektörce de sağlanmasına olanak sağlanmakta, daha faz|a tercih ve daha iyi hizmet
sunulmasl amaçlanmaktadır. Sağhk sektöründe hizmeti veren ile finanse edenin
birbirinden ayrrlmasl, her ikisi arasındaki ilişkinin ise piyasa aracılığıyla sağlanması ve
kamu hastanelerinin sigorta fonlarına hizmet satacak işletmeler durumuna dönüştiirülmesi

de

hedeflenmektedir. Devlet bütçesinin tedavi hizmetlerinden koruyucu sağlık
hizmetlerine kaydırılması için aile hekimliği uygulamasına geçilmektedir.

soNUÇ VE DEĞERLENDiRME
Gelişen ve değişen teknoloji, değişen Ve artan vatandaş taleplerinin kamu
hizmetlerinin anlamında ve sunum biçimlerinde değişimi zorladığı açıktır. Samuelson'un
1950'1i yıllarda dışsallık niteliği olan hizmetlere örnek olarak da radyo ve televizyon
yayınlarını, ulusal savunma hizmetlerini ve temiz havayı ve çevreyi vermiştir. Ancak
teknolojideki ve hizmet sunum biçimindeki gelişmeler, televizyon yayıncıhğının ya da
iletişim hizmetlerinin artlk devlet tekelinde sunulmasını gereksiz kılmıştır. Çalışma

çerçevesinde kamu yönetimi

ve kamu

hizmetleri alanında yaşanan dönüşümün

boyutlarma ilişkin temel Saptamalar şöyle özetlenebilir:
a

mali denetim konularında sıkıntıya yol açabilecektir.

Kamu yönetimi ve sosyal devlet reformları ile sosyal güvenlik hizmetlerinin
Sunumunun' yerel yönetimlere, özel ya da üçüncü sektöre bırakılması yönünde
önemli adımlar atılmaktadır. Kamu hizmetlerinin şunumunda ticarileşme,
piyasalaştııma ve ücretlendirme yaygınlaşmaktadır.

Devlette ve merkezi yönetimde yaplsal dönüşümün bir diğer önemli ayağını ise,
kamusal sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılarak, öze| sigortacıhğın teşviki ve

ve

a

Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, belediye hizmetleri gibi alanlarda kamusal finansman

sigortaclhğm rekabete açılması, gönüllülüğün Ve müşteri odaklılığın geliştirilmesi

devam etmekle beraber' bu ttir hizmetlerin ya da bu hizmetlerin sunumu için gerekli

oluşturmaktadır. Bu yapısal dönüşüm için de kamusal sosyal güvenlik yapılarının kötü
yönetilmesi, devlet bütçesi açıklarına yol açması, alternatif maliyetlerinin yüksek olması,

yan hizmetlerin ihale ile özel sektöre yaptırılması ya da öze| sektörden mal ve hizmet

verimsiz olması g.ibi gerekçeler ileri sürülmektedir. Sosyal güvenlik sistemini yeniden
yapılandırmak için atılan en ciddi a&m, işsizlik Sigortası Sistemini kuran, diğer yedi
sosyal güvenlikle ilgili yasada değişiklik yapan Ve 1999 yılında çıkarılan 4447 sayıJlı

durumlarda kural haline geldiği görülmektedir.

satln alınmasl yoluyla gördürülmesi uygulamalarının çok yaygınlaştığı, hatta bazı
a

yasadlr. Bu yasa, genel olarak mali lr'riz içindeki sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını
kapatmak amacıyla hazırlanmıştr. Yasa ile; sigorta primlerinin oranı, bu prime esas ücret

alması gereken ve yönetimden hesap sorabilecek vatandaşlar olarak değil, tiiketiciler
Ve müşteriler olarak görülmektedir.

tavanı Ve tabanı, emekli olabilmek için sigorta primi ödeme süresi artırılmış ve emeklilik

yaşı yükseltilmiştir. 59. Hükiimet döneminde gerçekleştirilen diğer reformlarla parçalı ve

dağınık yapı tek çatı altında toplanarak standardizasyon sağlanmaya çahşılırken'
211

Devleti yeniden yapılandıran yasal düzenlemelerde tercih özgürlüğü, yarışmacılık,
rekabet, müşteri odaklılık, risk alma, girişimcilik Ve çlkarınl arama Ve en çoğa
çıkarma özgür1üğü öne çıkmaktadır. Bireyler kamusal kararların oluşumunda söz

a

Kamu maliyesinde devlet harcamalarınrn kısılması, fayda-maliyet (düzenleyici etki)
ana\izi, şeffaflık, stratejik planlama, performans temelinde bütçeleme Ve özel
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kuruluşlarca yürütülecek bağımsız denetim yönünde gelişmeler gözlenmektedir.

Ancak, toplumsal yaraf' temel kamusal hizmetlere dar gelirlilerin erişimi,
güvenilirlik, kamu hizmetlerinde süreklilik, yansızlık, adalet ve fırsat eşitliği gibi

kamu yönetimine temel oluşturan ilkeler ise ikinci plana itilmektedir. Yani, kamu
yönetiminden kamu işletmeciliğine doğru yaşanan dönüşüm, kamu maliyesi alanında

ı

işletme finansmanı anlayışına kaylş olarak yaşanmaktadır.

Kamu yönetiminde fazla bürokrasi tezinin bir mitten öteye geçemediği, yeni
üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlııgü, İŞKUR, sosyal

giivenlik ve yardım kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite ve Devlet
Hastaneleri gibi birçok kamu kurum ve kuruluşunda ciddi eleman açığı olduğu
görü1mektedir.

ı

Yeni personel rejimi çalışmalarında ve yeni oluşturulan birçok kurumda (Bölgesel
Kalkınma Ajansları, Bağımsız idari otoriteler vb.) sözleşmeli personel yap1slna Ve
özel hukuk hükiimlerine bağlı kalındığı görülmektedir. Böylece, klasik bürokrasi

dışında piyasacı modele ters düşmeyen esnek çalışma ilkesine uygun örgütlenme ve
hizmet sunma biçimi kamu yönetiminde egemen hale gelmektedir.

Genel olarak gerçekleştirilen son kamu yönetimi ve sosyal devlet reform1arıyla,
piyasanın, özel ve sivil sektörün ve bireylerin rollerinin ve özgürlüklerinin artırılması,

yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk üstlenmeleri yönünde önemli adımlar atılmıştır.
Yeni liberalizmin en az devlet ve serbest piyasa ilkesi gereği ve "dewet kurtul', mantığı
çerçevesinde, kamu yönetiminin ve sosyal devletin hizmet sunum alanlarının kısıtlandığı,
yerele ve piyasaya önceden kamu hizmeti olarak görülen hizmetlerin sunumu konusunda

daha geniş bir alan sağlandığı görülmektedir. Ancak, sağlık, eğitim, sosyal koruma gibi
temel kamusal hizmetlerin geniş kitlelerce standart biçimde eriştirilebilmesi endişesi

dikkate değer bir sorun olarak görülmemektedir. Piyasalaştırmanın, teme1 kamusal

hizmetlere

erı'

fazla gereksinim duyan düşük ya da sabit gelirli kesimlerle yoksul1arın bu

hizmetlere ulaşımını güçleştireceği gözardı edilmektedir. Yeni liberal Kamu Tercihi

okulu savunularıyla örtiişen bu reformlar, müşteri kimliği kazananve özel ya da gönüllü
özel kuruluşlardan hizmet talep eden bireylerin, müşteri olma dışmda hiçbir hak ve
beklentisi olamayacağı anlayışını da yansıtmaktadır. Kamu yafafl ve dışsal etkileri
çok

fazla o|an hizmetlerin, sadece parası olan ve piyasaya müşteri olarak girenlerce talep
edilmesinin yaratabileceği ciddi insani ve toplumsal sorunlar göz ardı' edilmektedir.

Ayrıca, uzmanların, akademisyenlerin Ve bürokratların özelleştirmeyi, kamu
harcamalarındaki kesintileri ve bürokrasi dışı çözümleri kabul etme konusundaki aşırı

Küreselleşmenin ve yeni liberalizmin egemen olduğu günümüzde, kamusal mal
ve hizmetlerin devletçe, merkeziyetçi ya da yerel kamu bürokasisi eli ile üretimi terk

edilmektedir. 'Özgürlügün' müşterilerin kişisel tercihlerine ve girişimcilerin yatırlm

serbestisine indirgendiği, 'müşteri odaklıhğın' katılımın yerine ikame edildiği
görülmektedir. Katılımın müşteri odaklılığa indirgenmesinde, vatandaşların tercihlerinin
demokatik süreçler sonucunda kamu politikalarına yansrmasl ve bunun da devlet
müdahalesini artırması endişesi rol oynamakİadır. Ayrıca, demokatik kamu politikası
oluştuıma süreçlerine katıhmın popülist baskı yarattığı dahi dile getirilmektedir (Stretton
ve orchard, |994: 4849). Buru-ın yanında, kamu bürokasi eliyle hizmet üretme başlı
başına ciddi bir sorun olarak dile getirilebilmektedir. Kamusal hizmet sunumunun aşırı
kırtasiyecilik, kura1 odaklılık Ve aşlrt biçimsellik gibi sorunlara yol açtığı belirtilmektedir.

Gerçekten de kamu yönetiminin geniş kitlelere eşitlik ve sosyal adalet kaygısı da
taşıyarak hizmet sunması' merkezileşmeye ve bürokratikleşmeye gerek doğurabilmekte

ya da yol

açabilmektedir. Ancak karşılaşılan bu sorunlar sadece merkezi kamu
bürokrasisinde değil, sivil, yerel ya da özel bürokrasilerde de görülebilmektedir. Daha

sınırlı sayıdaki gruplara hizmet şunan bu tiir kuruluşlar da büyüdükçe bürokratikleşme
eğilimi gösterirler (Newman, 1984: l53*154). oligarşinin funç kanunu tam da bunu ifade
etmek için ortaya konmuştur (Michels, 1964).
Ancak, burada göz ardı edilen sorun, eğitim gibi kamu malı niteliğindeki mallara

da özel mallara

uygulanan değerlendirme kiterlerinin uygulanması durumunda

karşılaşılabilecek sorunlardır. Örneğin, eğitim hizmeti sunan bir özel okul, etkinliği artırıp

maliyetleri düşürmek için sınıf başına düsen öğenci saytstnı artırır ise, bunu ailelerin
isteyeceklerini savunmak mümkün değildir. Ek olarak, piyasa ekonomisi, güncel tüketim

ile

gelecekteki yatırım arasında kaynak dağltımını gerçekleştirmede o kadar etkin
çalışmaz. Kişiler uzak geleceklerine yatırım yapma konusunda isteksizdirler çünkü

güncel ihtiyaçları baskın gelir. Ayrıca, piyasa, sadece piyasaya girip tercihlerini
belirtebilen ve tercih ettiği mallar için gerekli kaynağa sahip olanların gereksinimleri
doğultusunda mal ve hizmet üretir' Serbest piyasada verilen üretim kararlarrnda,
piyasaya girip tercih yapmak için ekonomik gücü olmayanların gereksinimleri ise hiç
dikkate alınmayacak, kısacası yok sayılacaktır (King, 1987:79 Sallan Gül ve Gül, 2004).
Sosyal devlet ilkesi gereği, bunun kabul edilmesi ise güçtiir.

Tüm bu saptamalar, toplumsal birlik ve dayanışmanın ve bunun kurumsal
düzenlemelerinin çözülmesine yol açarak, gelir dağılım eşitsizliklerini, bölgeler arası
dengesizlikleri, sosyal ve ekonomik dışlanmışlıkları ve kutuplaşmaları daha da

isteklilikleri de, alt gelir gruplarına ve yoksullara karşı artan bir duyarsızlığa yol

körüklemesi olasıdır. Bu da, toplumsal adalet ve aidiyet duygularının zedelenmesi
olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal ve ekonomik istikrarın, barışın ve
düzenin bozulmasına yol açarak, toplumun ve demokasinin çözülmesine zemin
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açmaktadr.

hazırlamaktadır. Bu öngörünün Türkiye gibi ekonomisi kırılgan ve yoksulluğun yaygın
olarak devam ettiği ülkeler açlslndan daha çok olası olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.
Frederickson (1997: 107) ve Barth (1996) ttim bu sorunları aşabilmek ve mal ve
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hizmetlerin daha adil dağılımını sağlamak açlsından önerdiği gibi, öncelikle bürokratların
halk yararına, özellikle de dezavantajlı gruplar lehine, proaktif sorumluluk üstlenmeleri
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oönoü ııcü oTURUM TARTış MALARı
Prof.Dr.Kenan BULUTOĞıu : Efendim son toplantıda baya aktüel bir
konu var. Ve bu da çözülmüş bir konu değil. Hızla değişen gelişen ve önem
kazanan uluslar arası dünyada büyük önem kazanan bir konudur. Şimdi ben
başlangıçta söyledim. Bir piyasayla devleti karıştırmayalım. Piyasa kişilerin
parasıyla finanse edilen hizmetleri verirler. Devlette bunu yapabilir nitekim
Sümerlcank basma yapar satardı. o piyasadır devletinki ülkeyi savunmak, adaleti
dağıtmak, insanların güvenliğinisağlamak bunlar. Şimdi bu ayrımısürekli devamlı

tutalım' Başka özelleştirme. Gene devletin piyasa hizmetinden bir kısmının
satılmasından ibaret. Yani orada kamu hizmetleri yok o kamu hizmetleri devletin
vergiyle yaptığı iş. Size bir örnek vereyim. Bir zenci kadın Amerika'da kucağında
çocukla sokakta kalırsa ona maaş veriyorlar. Bu işte kamu hizmeti. Şimdi sayın

konuşmacı arkadaşım bir bu işin yani bu kamu hizmetlerinin özelleşmenin hangi
tarihte önem kazandığını 1980 diye söyledi. Böyle bir yılı maalesef bulamıyoruz
uzun bir zaman içinde oldu bu. Petrol krizinin başlangıcı Yom Kippur savaşı ile
birlikte gerçekleşmiştir. Çünkü petrol karteli üretimi kesti petrol fiyatları müthiş
yükseldi Amerika aşağıya itti ve bu böyle devam etti. 1980'lere gelince çok pahalı
petrol yüzünden durgunluk olduğu için petrol fiyatları iş düştü orada bitti. onun
darbesi öyle. Fakat 1980'de bu sefer internet bilgisayarlar falan ulaşımı
bambaşka bir havaya soktu ticareti bambaşka bir havaya soktu Bu geldi yürüttü.
Ve neyi en çok etkiledi dış ticareti. Dış ticaret müthiş bir artış gösterdi. Çünkü
satım için gereklilikleri pazaryerinde alışveriş yapar gibi başında Çin, Çin'den
sipariş verirsiniz Amerika'dan satış yaparsınız falan. Bu henüz tamamlanmış bir
gelişme değil. Elimizde yani ben daha çok sosyalist olan bir rejim dersek onda
şunu anlamak lazlm ki o daha çok devlet işletmesini devletin piyasa için üretimi
kabul ediyor üretim yapmayl kabul ediyor. Rusya %100 o şekildeydi ve o da

yıkıldı. o da son gelen şey bu seksenlerin sonunda gelen bir çöküş oldu.
Piyasaya geçemediler yani geçmek istediler ama geçemediler. Nihayet gene
1970 lerde çok önemli bir olay Nickson'un Çinlilere gidip onları tanıması Rusya'ya
da gidip onlarıtavlaması. Ve Çin Rusya'dan koptu. Ve bu büyümenin yani küresel
büyümenin en önemli aktörleri Doğu Asya'da ve sonunda Çin işin müthiş

boyutlara ulaştığını görüyoruz. Ve de devam ediyor. Şimdi burada bırakalım.
Sizin soruları soralım. Cevapları siz vereceksiniz. Veya şimdi bir söy|eyeceğiniz
var mı hemen ?

Yrd.Doç.Dr.ibrahlm Attila AGAR: Söz hakkımı cevaplar kısmında
kullanabilir miyim? Sonra lütfen!

Prof.Dr.Kenan BULUToĞLU: Sonra evet.
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Prof.Dr.Turgay BERKSOY: Teşekkür ederim Sayın Başkan sayln
konuşmacılara da teşekkür ediyorum. Aslında söz almayı düşünmüyordum ama
sayın Gül'ün açıklamalarlnı bu konudaki gelişmeleri bize bir derleme şeklinde
gayet güzel bir şekilde açıkladı sonuna kadar güzel ge|dik sonra birden bire bu
giderek kamu maliyesinin bir finansman bilimine dönüyor şeklinde açıklamasını
duyunca irkildim ve söz alma gereğini duydum. Şimdi biliyorsunuz kamu maliyesi
lngilizce Public Finance demek finansmanda işte malum finance demek genellikle
kamu maliyeci olmayanlar maliyeyi maliye kavramını çevirirken finance deme
yanlışlığına düşerler. Sayın Gül'ün bu yanlışlığa düşmüş olabileceğini
ummuyorum. Ama öyle zannediyorum ki kendisinin maliyeci olmamasından
kaynaklanan bir nedenle böyle bir sonuca vardı. Ben sadece maliyeci olmayan
arkadaşların bu tür genel çıkarsamalar sonuçlar konusunda daha dikkatli olmaları
gerektiğini düşündüm. Teşekkür ederim.
Doç.Dr.Cahit GÜRAN : Efendim öncelikle sunum için teşekkür ederim.
Doç. Dr. Cahit Güran Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü. Aslında birkaç
konuda kavram karmaşası olduğunu düşünüyorum. Ve sınıflandırmalar açısından
da sorun olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce asIında Anglosakson iktisadi
düşünce okullarının tasnifle Kıta Avrupasının tasnifi arasında bir karmaşa
içerisindesiniz ve ikisini bir arada kullanıyorsunuz. Aslında liberal ve liberteryen
ayrımı Anglosakson literatüründe kullanılan ve örneğin Keynesi bu çerçevede
liberal diye nitelendirmemize neden olan bir tasnifi gerektirir. Ve liberteryenleri de
kendi içerisinde bir grupmuş gibi tasnif ettiniz aslında liberteryenler de kendi
içerisinde ampirik liberteryenler ve doğal haklar liberteryenleri diye 2 ye ayrılır
aslında sizin vurgu yapmak istediğiniz liberteryenler doğal hak|ar liberteryenlerini
oluşturur. Bu anlamda Norero Bart, Nozick doğal haklar liberteryenleridir. Hayek,
Mises, Friedman ampirik liberteryenler olarak ifade edilir. Ve örneğin ampirik
liberteryenlerde gelir dağllımının yeniden düzenlenmesini kabul eder. Hayek,
Friedman negatif gelir vergisi uygulamalarının arkasındadır, savunur. Birincisi
buydu; ikincisi kamu malı ve kamu hizmeti kavramları arasında bir karmaşa
olduğunu düşünüyorum. Sayın hocamın söylediği ifade çok doğru kimi zaman
özel mallar da ya da devletin sosyal adaleti sağlamak amacıyla yapmlş olduğu bir
takım faaliyetlerde kamu hizmeti içerisinde yer alır ama kamu malı içerisinde yer
almayabilir. Teknik olarak iktisaden kamu malı kavramının bir takım özellikleri
olması gerekir. Örneğin dışlanamama ve rakip olmama durumu en temel iki
özelliktir. Bu anlamda eğitim tam bir özel maldır ancak eğitimin sahip olduğu
dışsallık kavramı ona yan kamusal ma| niteliğini kazandırabilir. Bu hususlar tesbit
etmek istedim ilk olarak. Arkasından aslında sizin çalışmanız açısından bence
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çok önemli olan bir yeni literatürü göz ardı etmiş olduğunuzu gördüm. o da nedir?
Bu yeniden yapılanma aklmlnln nedenlerini ve sürecini ortaya koydunuz. Dediniz

ki işte rekabet, katılımcılık, yerelleşme bunlar amaçlanıyor. Bu kavramlara
bakıyorsunuz etkinlik' performans bunlar amaçlanıyor. Bu kavramların özüne

bakıyorsunuz bu kavramların özü kötü değil. Bu kavramlar nihai olarak aslında iyi
amaçlara hizmet etmesi iyi sonuçlar üretmesi beklenen kavramlar. Dolayısıyla bu
kavramları ele aldıktan sonra bu kavramların aslında kötü bir gidişe götürdüğünü
bize söylemek biraz yanlış oluyor bence Ve son olarak şu soruyu sormakla
bitirmek istiyorum. iktisatçıların ilgilendiği en temel mesele etkinlik meselesidir.
Etkinlik meselesini göz ardı eden kaynakların kullanımının etkinliğini göz ardı
eden bir yaklaşımın ne kadar sağ|ıklı bir yaklaşım olduğunu iktisatçılar açısından
ne kadar sağlıklı bir yaklaşım olabileceğini sizin değerlendirmenizi. Teşekkür
ederim.

Bu bir uzlaşı metni. Dolayısıyla ben de endişelerimi dile getirdim. Yani
bağışlayın o sebeple budur, gerçek hikaye budur. |brahim Hocam siz bir şey

eklemek isterseniz.. Ben fazlaca bilgiverdim herhalde ama sana sormadan.

Yrd.Dog.Dr.ibrahim Attila ACARı Bu konuda yapılan eleştiriler bence
yerinde eleştiriler. Çünkü gerçekten maliye literatürü kamu yönetimi literatürüyle

çok küçük nüanslarla bile ayrılabiliyor. Bir kamu malı, kamu hizmeti, kamu
harcaması ayrımlarını bile biz kendi literatürümüz içerisinde farklı şekilde
tanımlayabiliyoruz. Bundan dolayı bazı konu|arda eksikliklerimiz olduğunu; tabi

hem arkadaşlmlz sunum yaparken ve ben onu dinlerken, şuraya ekleme yapalım,
şurada düzeltme yapalım diye kendim de not|anmı alıyorum. Ama bu konuların
düzeltilmesi gerektiğini, bu tür metinlerin sürekli ve düzen|i hale getirilmesini ve

bunların asgari şartlarda uzlaşı metinlerine, dönüştünilmesinin doğru olacağına
inanıyorum.

Prof.Dr.Kenan BULUToĞLU: isminiz nedir?
Doç.Dr.Cahit GÜRAN

:

Doç.Dr. Hüseyin GÜL

:

Prof.Dr.Kenan BULUTOĞıU: evet.

Doç Dr. Cahit Güran.

Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Hocam bir kez
kesinlikle çok haklısınız bütün eleştirilerinizde. Yapmaya çalıştığım şey biraz
kuramsal olduğu için ve çokta geniş olduğu için gerçekten kamusal başarısızlık
teorisinden hiç bahsetmemiş olabilirim. |şte kamu hizmeti deyip geçelimden
kaynaklanır ve basitleştirme Var. orada da haklısınız. Tutarsızlıkta da kesinlikle
haksız değilsiniz. Yani baştan anlatıyorsunuz anlatıyosunuz devamında da yani

bunun ortaya atılan yeni kavramların nasıl daha olumlu şeylere işaret

edebileceğinden ziyade nasıl olumsuzlukları üzerinde duruyorsunuz diyorsunuz.

Aynı şekilde daha önceki eleştiride de benzer birşey vardı. orada

ben

endişelerimi dile getirdim.

Bir kez bu bildiri birazcık devletçi, Türkiye literatünjnde konuşuyorum,
devletçi, birazcık piyasacı diğeri de birazcık piyasacı olan iki kişinin kavga dövüş
ortaya koyduğu bir bildiri. Ben özellikle denemek istedim böyle birşeyi. onu da

söyleyeyim. Çünkü Türkiye' de karşıtlar bir araya gelme konusunda biraz
biliyorsunuz sıkıntı yaşıyorlar. Ben öğreneyim yani; birazcık piyasacı olanın
mantığının içine girelim. Biz gece üç buçukta son noktayı koyabildik. Bildiri
bitmemişti çünkü. Hala da anlaşabilmiş deği|iz, bazı kritik noktalar kaldı. onlarda
da sonra uzlaşırız diyor lbrahim Hocam. Öyle olacak gerçekten de uzlaşı metni
olduğu için. Dün de sosyal güvenlik kurumu başkanı öyle dedi; herkes bir şey
söylüyor biz de uzlaştırabi|diğimiz şekilde ortaya koyuyoruz.

Hasan BAŞ: Evet. Hasan Baş. Saylştay üyesi. Öncelikle teşekkür
ediyorum sayın tebliğcilere. Efendim Sayın Gü|, ordu ve polis dışında kamu
hizmeti yoktur dediler. Yanlış anlamadıysam kendileri de bunu benimser
gözüktüler, tekabül eder gözüktüler. Şayet algılamam doğruysa, söz gelimi yargı,
söz gelimi diplomasi, bunlar kamu hizmeti midir değil midir? Bunu da piyasanın
emin ellerine mi bırakacağız?
Müsaade buyrulursa lkinci sorum, kamu hizmetleri veya kamu mal ve
hizmet sunumu nasıl ifade edersek edelim giderek ticarileşiyor piyasaya
bırakılıyor. Peki bunun işin sonu yok mu? Nereye kadar bırakaağz? Söz gelimi
Fukuyama diye Japon asıllı bir Amerikalı var. Bu "Tarihin Sonu'' adlı kitabında
neo- liberalizmin temellerini atan bir kişi. Buna adeta bir kutsallık atfediyor. Daha
sonra aynl yazann başka bir kitabı var. "Devletin lnşaası 21. Yüzytda Dünya
Düzeni ve Yönetişim''. Diyor ki; "ay pardon özür dileriz'', girmeyeceğim içeriğine.
Diyor ki özet olarak ulus_ devletin güçlendirilmesinin önemi. "Hukukun üstünlüğü
muhtemelen özelleştirme kadar önemli bir kavramdıı'' diyor. 11 Eylül New York' ta

ikiz kulelerin yıkılmasını devletin yetersizliğinin kesin bir kanıtl olarak ileriye
sürüyor. Yerel yönetimlere yetki devrinin çok hassas bir konu olduğunu çok

üzerinde önemle durulması gerektiğini ifade ediyor. Ve sonunda diyor ki; "devletin
küçültülmesinden ziyade devletin nasıl yapılandırılacağı çok daha önemlidiı''
diyor. Öyleyse, devletin yeniden güçlendirilmesi, devletin yeniden inşaasına kafa
yormalıylz diyor. Zat ı aliniz ne diyorsunuz? Teşekkür ederim.

Doç.Dr.Hüseyin GÜL: Soruya cevap Vermem gerekiyor değil mi hocam?
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Prof. Dr.Kenan BULUTOGLU: Evet.

Doç.Dr.Hüseyin GÜL: Yine ben bir şey söyleyeyim, isterse lbrahim
Hocam da ekleyebilir. Kamu hizmetinin sadece ulusal savunmadan ve polis
hizmetinden ibaret olduğuna ya da indirgeneceğini eğer o Dünya Ticaret
Antlaşması çerçevesinde yorumlanırsa diye bir atıfta bulunarak söyledim. ona
ben katılmıyorum. Bir de o saf kamusal mal olarak nitelenebilir. lşte kamu
hizmeti, kamu malı bana göre çok geniş birşey. Yani bana göre, hocam da örnek
verdi, yani eğer bu toplumda önemli bir toplumsal kesim yoksulluk içinde
yaşıyorsa bu bir sosyal sorumluluktur, kamusal sorumluluktur. Devletin bu sorunu

çözmek için gerekli önlemleri alması çok daha farklı kamusal hizmetlerden
bahsedebiliriz. Ben katılmıyorum o görüşe. Yani kamunun o şeyde olduğuna. Çok
da doğru söylüyosunuz. Bir şeyi çok güzel koydunuz ortaya bana göre. Ben sizi
şöyle anladım; bu iş ideolojilerin kavgası olarak olmasın da hangi işi kim daha iyi
yaplyorsa lütfen o yapsln. Devleti yeniden yapılandırarak dogmalardan hareket
etmeyelim de birazcık ilkeler bazında kamusal yarafl göz önüne alarak ya da
başka ilkeleri de yani ekonomik verimlilik olabilir bu ölçek olabilir. Eğer bir hizmeti
merkezi yönetimin mesela sosyal güvenlik hizmetini merkezi yönetimin vermesi
kamu yararı açısından, etkinlik açısından daha iyiyse niye ısrar edelim piyasaya
devretmek konusunda? Bir de çok yaygln bir yanlış kullanım var. o da şu. Sosyal
güvenlik hizmetinde ve sosyal yardımlarda verimlilik nasıl ölçülüı? Yani bir bakkal

işletmesinin benim işte masraflarım şu kadar bu ayki masraflarım şu kadar işte şu
kadar gelirim var. Arada 500 ytl fark var; bu benim körımdır. Devletin pek çok
hizmetinde bu kadar net birşey ortaya koyamazsınız.Yani sosyal hizmetler olsun
sosyal güvenlik hizmetleri olsun. Şimdi, mesela dün yapılan sunumda ben şöyle
üzüldüm, şahsen yani' o/o19' unu harcıyoruz bütçenin, sosyal güvenliğe, nerede

etkinlik? %19' unu harcamayın, harcamayın bakalım

,

emekliye vermeyin,

yoksula vermeyin. o zaman n'oluyo bu toplumun hali? Şimdi bu nasıl ölçeceğiz
etkinliği? Yani insanların yoksulluktan kurtarılmış olması etkin değil mi? Etkinlik
değil mi? Bu bir verimlilik ya da etkilik nasıl tanımlıycaz onu? onun için ben size

tamamiyle katılıyorum; birazcık daha samimi tartışmamız gerekiyor. Hani
ideolojilerin ötesine geçip hakikaten daha ciddi ilke bazlı. Bakın vurgu nerede?

Vurgu diyor ki, vatandaş daha doğrusu müşteri üzerinde Vurguyu arttırıyor. Peki
onun o zaman. Ben vatandaş olarak görüyorum, onu da söyleyeyim. Kavram
olarak devletin karşısında bir müşteriden ziyade vatandaş var. oIabilir. Yani
müşteri olduğu durumlar da olabilir. Çimento alıcısı müşteridir yani. Ama bir

oynarslnlz., Dolayısıyla bu tür şeyleri de iyi tartmak gerekiyor düşünmek gerekir
diyorum ben kendi adıma. Özür diliyorum çok uzattım.

Yrd.Doç.Dr.ibrahim Attila AGARI Ben Sayın Baş' ın vermiş olduğu
örnek için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Benim de aklıma çok ilginç bir örneği
getirdi. Sayın Başbakanın ilk Amerika ziyaretinde gündemdeki konulardan bir

tanesi Cargille firmasının Sorunun çözülmesiydi. Bursa orhangazi' de birinci
dereceden tarım alanı içerisine fabrikasını yapmlş olan bu fabrika ile belediye
arasında ciddi sorun yaşandı. Belediye işletmenin buradan kaldırılıp başka bir
yere taşımasını istedi. Belediye ile bir takım sıkıntılar yaşandı, fabrikanın oradan
taşınmasını istediler, Cargille yetkilileri ise orada kalmasını istedi. Belli bir miktar
yatırım yaptıklarını söylediler. Ve sorun çok büyüdü. Sayın Başbakanın Amerika
ziyaretinde ABD tarafının gündem maddelerinden bir tanesi bu oldu.
Fukuyama pardon!... demeden önce, "haydi devleti yeniden kuralım''
demeden önce, pek çok meslektaşı gibi devletin artık bittiğini yolun sonuna
gelindiğini söylüyordu. Aynı dönemlerde Kenichiohmae de "Ulus Devletin Sonu"
diye bir kitap yazmıştı. o da artık devletin bittiğini söylüyordu. Ama aradan henüz
5 sene geçmişti ki 11 Eylül'ü yaşadık. Bu sefer karşımızda bir devletin olması

gerektiği, bir muhatabın olması gerektiği, ülkelerin artık birbirleriyle ilişkiye

girdiklerinde sorunları nasıl çözecekleri, kimi muhatap aIacaklarıve bu muhatabın
da belli bir gücünün ve yaptırımının olması gerektiği zorunluluğu ortaya çıktı.

Bundan dolayı, devletin artık varlığının sorgulanması değil de varlığının miktarı,
sınırları tartışılır oldu.
Belki bunu bir örnekle teyit etmek gerekiyor: Peter Drucker' ın, o da
rahmetli oldu yakınlarda, Peter Drucker' ın verdiği bir örnek var. o, der ki, "devlet
şunları şunları yapmalı yerine biz şunu sormalıyız, fil uçabilir mi? Filin uçmaslnl
beklemek ne kadar abesse devletten bu kadar çok şey beklemek aynı ölçüde
abestir''. Çünkü devletin bunu yapabilecek yetisi, yeteneği yoktur. Var mı bunu
tartmalıyız, ondan Sonra ona bir takım misyonlar yüklemeliyiz diyor.

Şimdi bütün bu açıklamaların sonrasında, bir 2001 örneğiyle konuyu
tamamlamak istiyorum. 2001 olayından sonra Amerika' daki sıradan bir
vatandaşın savunma hizmeti beklentisi artmıştır. Ama daha önceden Bush' un
seçildiği dönemlerde Amerika Birleşik Devletlerinin 50 milyar dolar civarında
bütçe fazlası varken, bugün ne kadar açığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplam iki
açığı 1 trilyon dolara yaklaşmlş durumda, çok ciddi bir açık var. onlar bu 50

eğitim alan öğrenciyi müşteri yerine koyarsanlz toplumun dinamikleriyle

milyar dolar fazlanın on sene içerisinde 500 milyar dolara çlkabileceğini ve bu
kaynakların bilişim alt yapısına, sosyal harcamalara aktarılarak daha fazla kamu
hizmeti üretilmesi planlamıştı. Ama 11 Eylül birden bire sıradan vatandaşların
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"bana ne bilgisayardan, sağlık hizmetinden, ben canımı kaybettikten sonra hiçbir

şeyin önemi yok'' demesine yol açtı. Halk "ben daha fazla savunma hizmeti

yanlış olursa bu teoriden hareket ettiğimizde her şeyi birbirine karıştırırız. onun
için bizim yine o eski kamu maliyesindeki o bölünebilir_ bölünemez gibi eski

aslında; belki bazı noktalarda özellikle savunma gibi alanlarda daha fazla

dediğiniz şu Amerika' yı keşfedenlerin artık eski diye elinin tersiyle ittiği konulara
biraz daha yaklaşırsa genç arkadaşlarımız daha iyi olur. Teşekkür ederim.

bekliyorum ve istiyorum'' demeye başlamıştır. Yani devlet misyonunu kaybetmiyor

güç|enerek kendisi o hizmeti yapmaya halkı ikna ediyor ve vergilerin de artışında
temel ieferans olarak bu konu kabul ediliyor. Teşekkür ederim.

Prof.Dr.Aykut HEREKMAN: Teşekkür ediyorum..

Bu

konuda söz

almıycaktım ama. lki konu var burada; mecburen söz almak zorunda kaldım. Bir
arkadaşlarımız sabah üçlere kadar tartışmışlar; acıdım kendilerine, uyaraylm,
bütün maliyeciler, bütün kamu yöneticimler ve bütün hukukçular benim bildiğim
günden beri kamu malı ve hizmeti kavramını tartışırlar daha sonuçlandıramadılar.

Siz daha çoook geceler sabahlarsınız.
lkincisi bir de bizim yeni genç arkadaşlarımız Amerika' ya gittikçe Amerika'
yı yeniden keşfediyolar. Çünkü Kıta Avrupasını bir türlü okuyamadık daha. Bizim

zamanımızda kaldı. Sayın hocam da Fransız ekolündendir. Ben de oradayım.

Mesela Duverge' yi okuyamamış|ar. okuyamazlar da zaten. Çünkü Fransız dili de
kalmadı, Kıta Avrupası bilimi de kalmadı. Her şeyi matematikle çözüyoruz.
Felsefe, psikoloji ve mantık unutuldu. Matematik bilenler ve bilmeyenler diye ikiye
ayrılıyor. Bilenler üst sınıfı bilmeyenler ise eski bizimki konulara, daha ziyade
konulara feIsefik yaklaşanlar ise bu konuIardabiraz cahilduruma düşük. Efendim
bu konuyu yani şu meşhur "başarısızlık teorisi"ni, Duverge, bitirsiniz siz çok iyi,
kendisinin "kamu maliyesi'' diye güzel bir kitabı vardır. Peugot ve bu Renault
fabrikalarını, biri kamunun biri özelindir, örnek vermişti. lşte biri başarılı oIur biri
başarısız olursa bu durum devletin mi başarısıdır? Efendim özel , sektörün
fabrikası başarısız olursa özel sektör mü başarısızdır? Demektedir.

Biz son zamanlarda bu şeye sarıldık, başarısızlığa sarıldık. Devlet zarar
o halde bunu kamulaştıralım dedik. Şimdi ben size bir
şey soruyorum. Bankaların hepsi bir dönemde Türkiye' de iflas etti. Ben de
ettikçe devlet başarısızdır.

diyorum ki bu kadar başarısı olan özel sektörün hepsini devletleştirirsek acaba ne
buyurursunuz? Değil mi? o halde bu başarısızlık teorisi eski bir teori. Yeni bir

teori değil yeniden keşfetmeyelim. Ve devletin her başarısız müessesesini ki
başarısızlık o topluma göre değişir. Bugün başarısız olan bu Türkiye' deki
müesseseler Fransa'da, Almanya'da, ltalya'da, lsveç'te, Norveç'te hele kuzey

memleketlerinde çok başarılı da olmuşlardır. Sümerbank başarlsızsa devlet bunu
yaptı diye başarısız değildir; devlet bunu başaramadığı için başarısızdır. o halde
falanca X bankasının da özel sektör yönetemedi ve battıysa, e bunu özel sektör
yapamlyor o halde bankacılık sektörünü kamulaştıralım dediğimizde ne kadar
29t

Doç.Dr.Hüseyin GÜL: Teşekkür ediyorum.
Prof.Dr.Kenan BULUTOĞıU: Başka? Siz herhaIde.
Yrd.Doç.Dr.Şafak ÇoMAKLl: Şafak Çomaklı. Atatürk Üniversitesi. Ben
farklı bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Bir ara bir işletme grubu ile çalışmıştık bu
stratejik yönetim ve stratejik planlama ile ilgili olarak. lşletmecilerin konularına
hakim olurken bir takım şeyleri gördüm. Biraz önce Hüseyin Bey de anlatırken
şuna dikkat ettim ki bu işletmecilerin 'müşteri anlayışının gelişimi ile beraber
kamusal mal ve hizmetlerdeki dönüşümler de paralel bir şeki|de değişmekte.
Çünkü örneğin ilk başlarda "müşteriye satılan mal geri alınmazken'', sonra
"müşteri velinimetimizdi/'. Sonra bu anlayış değişerek "müşteri haklıdıı'', en son

nihayet geldiği noktayla bilmiyorum değişti mi? lşte "müşteri tartışılmıycak bir
varlıktır" kapsamında işletmeciler bunu ele alıyor ve Hüseyin Bey' in anlattığı
gidişata göre de devlet müşteri şeklinde görüyor ve devlet paralel bi gelişim izliyor
bunla beraber. Bu işletmecilik anlayışının da irdelenmesi gerektiğini en azından
düşünüyorum. Çünkü piyasada hakim olan bazı tekel güçler, özellikle ekonomik
açıdan güçlü olanlar devlete de bu şekilde yön Vermeye çalışıyor. Bir
değerlendirme çıkardım kendimce. Ve bunun dışında da şuna ikkat ettim, hocam
buna değindi, piyasadaki bu başarısızlık ve yahut da kamu hizmetlerindeki bu
başarısızlığın birbiriyle ölçülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü piyasa
kendine göre farklı hareket etmekte ve devlete kendine göre farklı yönelimler
tespit etmekte ve ona göre hareket etmekte. Bu nedenle bu gelişim sürecini
çalışma alanını bitirmediklerini söylemişlerdi. Bu işletmecilik anlayışı ile beraber
bi değerlendirirse faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü nihayetinde paralel
gitmekte 1960'lardan itibaren verdikleri kamu malı ve hizmetitanımını neredetse
bu işletmede o temel üretim yönetimi ve pazarlama ana bilim dalındaki müşteri
odaklı işte işletmecilik, kendisi de bahsetti, o paralelde bir sonuca gittiğini
gösteriyor. Eğer bunun değerlendirmesini yapabiliderse, aImak isterim.

Doç.Dr.Hüseyin GÜL: Çalışma çerçevesinde böyle birşeyi çok faz|a
yapmadık. Ben sadece hem sonuçta birazcık hani işletmecilik mantığıyla çok
fazla gidilirse çok fazla aşırı piyasacı mantıkla gidilirse neIere yol açılır gibi
endişelerimden, oralar daha ziyade bana aittir, onu da söyleyeyim. Ama
katılıyorum. Hem hocamın dediğine hem size katılıyorum, kamu başarısızlığı ile
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özel başarısızlığı aynl şey değildir' Kamu başarısızlığı başarı olarak
algılanabilir. Yani yeri gelir, T.C. Devlet Demiryolları zarar ediyor ise

da
bu

başarısızlık mıdır yoksa ulaşım özgürlüğü diye Anayasaya yazdığımız, birşeyin
gerçek hayatta uygulanabilir biçime getirmesi bir başarı mıdır? Dolayısıyla
bunların daha iyi niyetle işte söylediğimiz gibi ideolojik dogmalardan uzak

tartışılması gerekir diyoruz.

Prof.Dr.Güneri AKALIN: Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe' den
konuşan oldu. Ben Cahit Bey' in söylediklerinin hepsine katılırım ama bir iki şey

de ben söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımız burada kamu hizmetinin
gerekçeleri diye bazı şeyler saymış ve ilki piyasa başarısızlığı ve aslında o
sayılanların hepsi piyasa başarısızlığı. Yani bir; lÜzumundan İazla saylma
girmişler. Çünkü piyasa başarısızlığı dediğimiz zaman bizim anladığımız şey
Pareto optimal kaynak tahsisinin önlenmesi, birinci en iyinin gerçekleşmemesini,
piyasa başarısızlığı deriz. Diğer nedenler de eğer buna yol açlyorsa onlar da
piyasa başarısızlığıdır. Yani teknik bir hata var.

ondan sonra ikinci mesele, piyasa başarısızlığı- devletin başarısızlığı
meselesini karşılaştırmayı ihmal etmişler. Her ikisi de piyasa başarısızlığı, pareto
optimumundan sapma yarattığında acaba, son derece teknik bir konu., Acaba
hangisi dahafazla kopmayı yaralır? Yani ayrılmayı yaratır; ona bakmamızlazım.
Yoksa bi tanesini taraf tutarak böyle ideolojik bi mesele olarak anlatmanın hiçbir
anlamı yok. Yani sosyal mal teorisi maliye biliminin ya da işte maliye, iktisat
biliminin temel konusudur. Bu konuda yapılacak bi yanlışlık maliye diye arkada

birşey bırakmaz. Nasıl, mikroda, firma teorisi mikronun temel konusuysa.
Dolayısıyla benim burada tespit ettiğim yanlışlarınıza devam ederseniz
maliyecilerin konusu kalmaz.

Diğer bir mesele kamu hizmeti meselesi kamu hizmeti meselesi ve sosyal
mal meselesi. Kamu hizmetini hukukçular istediği gibi tanımlayabilirler, siyasi bir
kavramdır. Fransa' da mesela, çok genişletildiğinde krizlere yol açmaktadlr ama
Avrupa Birliği Samuelson'un tanımını kabul edeceksiniz diye Fransızlar üzerinde
baskı yapıyor. Dolayısıyla bizim sosyal mal teorimizde genel denge yaklaşımı
yani Samuelson' un genel denge yaklaşlmı son derece teknik bir sorundur ve

bunu hiç olmamış gibi ve sonra işte burada bir takım ideolojik kavramlarla
suIandırmanın hiç bir anlamı yok.

ortadan kalkar; tedavisi piyasa ekonomisi içinde vardır. Ama kamu bankası iflas
edince onun tedavisi yoktur, itiraz onadır. Mülkiyet haklarının kamu sektöründe
olmayışı, devredilebilir olmayışına itiraz vardır; bu da ideolojik bir mesele değildir.

Kaldı ki ideolojiler bilimin konusunu oluşturmazlar ama kurumları oluşturur.
Mesela piyasa ekonomisi iktisat biliminin temel konusudur. o yüzden ve

tartışılmıştır. Buchanan'ın deyişiyle 20.yiizyılın sosyalizm=kalkınma formülünün
testiyle geçmiştir ve başarısız olduğu için Sovyetler Birliği' nde terk edilmiştir.
Yoksa birtakım ideologların ortaya çıkarak telkinlerde bulunmasıyla değil. Yani
kurumlar ve ideolojiler test edilirler tarih laboratuarında; ayakta kalanlar devam
ederler, diğerleri bir şekilde gözden geçirmek zorundadır. Bizde 1960' da sosyal
devletle ilgili anayasamızı yaptığımızda Kore' yle aynı çizgideydik. Şimdi Kore
20.000 dolarda bizim 5.500 dolarda olup olmamız tartışmalı bir konu. Dolayısıyla
bizim aradaki farkı kapatabilmemiz ,kendi kendimizi gözden geçirmemiz, bu da
ideolojik bir mesele değildir ve etkinlik meselesidir. Cahit' e o bakımdan hak
veririm. Diğer meseleler yoksulluk filan gibi meselelerse hakikaten piyasa
başarısızlığı meselesidir ve Piyasa başarısızlığı içinde olması şeyin içinde olması
lazımdır. o bakımdan ihmali gerekir diye düşünürüm. Tüketicinin kral olabilmesi

için seçmenin egemen olmasına bağlıdır Ve bu iki kavram

birbirinden

kopartılamaz. Piyasa ihmal edilerek devlet analiz edilemez. Teşekkür ederim.

Prof.Dr.Mahmut DURAN:

Prof. Mahmut Duran.

Akdeniz

Üniversitesinden. Çerçevesini belirledi ama bu analizde açıkçası Kenan Bulutöğ|u
hocam da bir ölçüde değindi. Bu kamu malı sunumundaki bu dönüşüm Dünyada
ve bazı ülkelerde daha belirgin olarak çıkan ve sosyal bir krizin, ana kriz var,
toplam azda sıkıntılar var, bir de işte petrol krizi gibi olaylar, bunlar tetikliyor. o
çerçeveye oturtulursa iyi olurdu. Bide Güneri hocamın söyledi şimdi saf bilim saf
olmayan bilim' ideoloji. Aslında Güneri hocamın da söylediğinin altında bir ideoloji
var. Kimisi çok açık söyleniyor kimisi daha teknik. Ama her görüşün a|tında var.
Fakat bunu açıkçası bir saplantı şeklinde söylemeyip bunu daha güzel

iyi analizlerle ortaya koymak Sorunu. Son olarak
söyleyeceğim uzatmak istemiyorum. Yani bu dönüşümü ekonomik kriz,
argümanlara bağlayarak

sermayenin içinde yaşadığı sıkıntılar o çerçeveye oturtursa daha zemine oturmuş
olur, ayakları yere basar diyorum, diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Prof.Dr.Kenan BULUTOĞıu: pekı teşekkür ediyorum.

Üçüncü mesele mülkiyet hakları meselesine hiç girilmedi ve o yüzden de
bir tartışma yaşandı. Yani bankalar iflas ettiği zaman piyasanın başarısızlığıdır ve
o zaman devletin başarısızlığı ne olabilir? Bankalar iflas ettiğinde mülkiyet hakları

Yrd.Doç.Dr.ibrahim Attila AGAR: Özür dilerim Sayın Başkan. Ben
Mahmut Hocamızın dediğine bir iki cümle eklemek istiyorum. Şimdi hepimizin
bildiği petrol krizleri azın tüketilmesini de engellediğinden dolayı stagflasyon gibi
bir olguyla karşılaştık. Burası bir gerçek. ondan sonra devlet kendisinin kontrol
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edemediği bütçe-borç ve açık gibi bir ekonomik bÜyüklükle yÜz yÜze kaldığını
görüyor. Bütçe açıkları ve borçlanma açısından ve ondan sonra nerede yanlış
yaptık diye başladığı bir nokta olarak bizçizgi çizdiğimiz için, yani öncesideki o
Arap_ lsrail savaşl, petrol, OPEC' in petrol fiyatlarını 2.85' den 10' 11 dolara
kadar yükseltmesi konusunu, bunlar biliniyor varsayılan bir bilgi olarak temel veri
olarak kabul ettiğimiz için, o konuya çokfazla girmedik; ama 1980'leri hem yeni

dünya düzeni, tek kutuplu bir dünyanın oluşması açısından önemli bulduk.
Burada bir şeyi eklemek istiyorum. Devletin her zaman yeniden yapılandırılması
ya da devlet reformları kavramı gündeme geldiği zaman ilk tartlşılan konu, hani
devleti yeniden yapılandıralım dediklerinde, hemen harcama sisteminin
tartışılmasına doğru gidilmiş. Literatürde de böyle. Söz, harcama reformu diye
başlayıp devlet reformu diye bitmiş... Bu süreç içerisinde tabii biz de biyolojik
yaşlmlz gereği bunların hepsini yaşayamadık; okuduklarımızdan söylüyorum.
5018 şu anda harcama sisteminin reformundan, bu sefer devleti yeniden inşa
etmeye gidiyor. Daha önceki sistem belki yukarıdan aşağıyaydı ama şu anda

harcamalardan başladık. Devleti stratejik yönetim, stratejik plan, performans, çok
yıllı bütçeleme, faaliyet raporları ve geriye dönÜk denetimlerle bu sÜreç daha
etkinleştirilmeye çalışılıyor. Şu anda biz doğru noktayı tartışıyoruz; eleştirileriniz
de doğru yolda, bizim yakalamak istediğimiz noktalarda. Ama bunlar tebliğde tam
ifade edilememiş olabilir, biz de ifade edememiş olabiliriz. Ama bunların hepsini
tamamlayacağız. Bizim bu çalışmamız bir tartışmanın bir boyutuna kÜçük bir
katkı bi|e sağlarsa bizi çok mutlu edecektir. Bizden sonraki arkadaşlarımlz
mutlaka daha iyisini yapacaktır.

Prof.Dr.Mircan ToKATLıOĞLU: Prof. Mircan Tokatlıoğlu. Uludağ
Üniversitesi. Öncelikle tebliği sunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tek bir
sorum var. Kamusal mal ve hizmet sunumunda yaşanan sözÜnü ettiğimiz bu
dönüşüm demokratik bir düzen... kamusal mallardan yararlanmada vatandaş
konumundan yani yararlanıcılann vatandaşlardan müşteri konumuna geçişi
acaba temsil sorunu yaşatmayacak mı? Yani hizmetlerin paralı hale getirilmesi
yani piyasaya .bırakılması devletin elinden çıkması özellikle demokrasi ile
yönetilen ülkelerde vatandaş açısından bir açmaz yaratmayacak mı? TeşekkÜr
ediyorum.

Doç.Dr.Hüseyin GÜL: Çok iyi güzel bir soru hocam. Elimden geldiğince
yanıtlamaya çalışayım. Müşteri olarak görülmesi bir kez devlet ile yani bir kez
devletin temel öznesi olarak vatandaş kavramı ya da anlayışı önemli birşey.
Sonuçta devletin hizmetini üretirken eli niteliğindeki kamu yönetiminin dönüp
dolaşıp hesap vermesi gereken de vatandaş. Şimdi müşteri koyduğunuz zaman
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yerine siz bakkala gidip hizmet alırken hesap sorma. Bu, böyle bir anlayış yok.
Dolayısıyla orada hakikaten devletin vatandaşla ilişkisi açısından yerine müşteriyi
koyduğunuzda, her yerde bu aynı sıkıntıyı yaratmayabilir. Dediğim gibi seksen
öncesinde ya da son on yıla kadar çimento fabrikaları da devletin elindeydi. Yani
vatandaş gidip çimentoyu aldığında bunun başka gerekçeleri vardı; kalkınmahın
devlet eliyle yürütülmesi ya da garantiye alınması gibi ama. orada bir sıkıntı
olmayabilir. Ancak dediğim gibi daha kamusal ya da toplumsal yararı öne çlkan

dışsallıkları, toplumsal açıdan dışsallığı öne çıkan hizmetler açısından siz
vatandaş kavramı yerine müşteriyi yerleştirirsen sıkıntı olur diye düşünüyorum.
Şimdi temsil sorununa gelince, daha önce hocam da söyledi. Burada iki ayrı
görüş tabi ki var. Yani müşterinin güçlendirilmesi piyasada bunun aynı zamanda
demokrasi açısından da güçlenmesi anlamına geliyor. Var ama. Sizin dediğiniz
gibi ya da sizin bakış açınızla eleştirel olarak baktığımızda da müşterinin, müşteri
anlayışının konulması vatandaş anlayışından korkulmasından kaynaklanıyo.
Çünkü katılan tam katılımcı bir vatandaş birazcık iktidarları popülist davranmaya

ve dolayısıyla sosyal devlet harcamalarını arttırmaya, arttırma eğilimi

ortaya

çıkarıyo ve dolayısıyla riskIi gözükmüyo. Yani bu tür tartışmala r var. Biz çok fazla
o boyutu üzerinde durmadık ama öyle bir şey olduğunu da çalışmamızda.

Prof.Dr.Kenan BULUToĞı_u:

lı<i

Soruya daha, evet buyurun.

Yrd.Doç.Dr.ibrahim Attila AGAR: Mircan Hocama bir eklemede
bulunmak istiyorum. Şimdi müşteri olarak algılanmada ben iki nokta
düşünüyorum: Bir, hizmetin parasallaşmasl; iki, müşterinin tepkisi... Yani biz
"paranın değeri'', olarak ifade ettiğimizde kamu hizmetinde paranln değeri olarak

ödenen verginin nasll değerlendirildiğini anladık. Bu sefer maliyetlerin artması
belki parasallaşma yerine artık tek bir "oy"un değeri kavramını ortaya çıkaracak.
Bu sefer vatandaşın, oyunu kullanırken tamamen rasyonel yani kendi çıkarlarınl,
düşüncelerini daha fazla rasyonelleştirmeye çalışacağını

kısa vadeli
düşünüyorum

Prof.Dr.Kenan BULUTOĞıU: evet. orada bir talep vardı. Konuşmak
isteyen?
Doç.Dr.M.Cahat GÜRAN: Özür dilerim ben tekrar söz almayacaktım ama
burada iki kavramı lbrahim Bey biraz açtı. Açıklamak lazım. Bir tanesi bir takım
kamu hizmetlerinin piyasaya ihale edilmesi ve kamu hizmeti rolünden daha çok
özel sektör tarafından üretilen bir mal haline gelmesi ya da hizmet haline gelmesi
olgusu var' Tabi ki burada vatandaş konumundan müşteri konumuna bir geçiş
Var, ama son dönemde kamu sektöünde yönetimin paradigma değişikliğini ifade
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eden bu performans yönetimi, stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, e- devlet
uygulamalarının vatandaşı getirdiği pozisyon müşteri değil. onu iyi bir ortaya

koyalım. Burada müşteri kavramı belki yanlış kullanılıyor. Bu yöntemler
işletmecilik alanından kamu sektörüne transfer edildiği için aslında burada
müşteri yerine hizmet alan demek lazım, hizmetten faydalanan demek lazım. Ve
bu arada bunun ifade edilmesindeki ya da böyle bir yaklaşımın getirilmesindeki
amaç vatandaşı müşteri konumuna koymak değil, hizmetten faydalananın
değerlendirmelerine dayalı olarak hizmetin yeniden sÜrekli gözden geçirilerek
iyileştirilmesine yönelik. Dolayısıyla burada bir temsil sorununun olduğunu
söylememiz yanlış olur. Ben burada bu kavram kargaşaslnı düzeltmek istedim.
Teşekkür ederim.

Prof.Dr.Kenan BULUTOĞıu: Efendim. Bu son. Var mı? Evet sizinle
bitiriyoruz.

Ahmet MlDlK: Efendim teşekkür ediyorum. Ahmet Mıdık. Anadolu
Üniversitesinden. Şimdi tebliğe baktığımız zaman "1980 Sonrasında Kamu Mal
ve Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşüm" diye bir başlık atılmış. Akşam da
birkaç sayfa az da olsa okuma fırsatım oldu. Herhalde, kusura bakmayın ama bu
benim şahsi görüşüm diyeceğim ki son günlerde bu dönüşüm kelimeleri bayağı
bir moda oldu ya, hem baya bir yoğunlukta. Ülkemizde sağlıkta dönüşÜm, kentsel
dönüşüm, tarımda dönüşüm, dönüşüm de dönüşüm moda haline geldi. Herhalde
arkadaşlar da bundan etkilenmiş olacaklar ki tebliğin başlığını bu şekilde koymuş
olacaklar. Konuyu pek mükemmel ele almışlar ellerine sağlık diyorum. Hele
"kamusal mal ve hizmet sunumuna piyasa başarısızlığının nedenleri ve çözüm
öııerilerine ilişkin sundukları bu nefis sunu için bir daha teşekkür ediyorum. Bu bir.
Bir de tabi anlaşmazlık oldu dedi, söyledi işte hocalarımız bir de. Hiçte öyle değil
farklı disiplinlerden çok değerli bir sunu hazırlamışlar. Bu bir.

Prof.Dr.Kenan BULUToĞLU: sorunuzu sorunuz lütfen.

Ahmet MlDlK: Efendim. Bu son cümlem, madem böyle bir

tebliğ

hazırlandl; yani hazırladılar Bir sorum olacak. Bu soru da şu, anlamak istediğim
yanisorum şu. Şimdi bu, bu kentsel pardon, dönüşüm pğeleri Var ya. Kamusal

ya da toplumsal dönüşüm, hizmetlerin karşılanması amacıy|a yani biliyorsunuz
bu kamusal mal ve hizmetler öyle üretilir. Evet şimdi burada işte Ülkemiz
gerçeğinde dönüşüm projelerinde değişim pğelerinde yaşanan sorunları
biliyoruz mu bilmiyoruz mu bilmiyorum. Yarı kamusal mal ve hizmetler dediğimiz
eğitimde, sağlıkta dönüşüm pğelerinin ne hale geldiği hepimizin malumu, Malum
mu değil mi onu da bilmiyorum. Şimdi burada bu tebliğde sayın arkadaşlar bu
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ya, arkadaşla1ımız yani yurtdışındaki uygulamalardan bu kadar
bahsettiler de ve acaba ülkemizdeki bu dönüşüm pğelerinin başarısızlıklarına
niye değinmediler? Ben şahsen merak ediyorum kendilerine teşekkür ediyorum.

tebliği verdi

Doç.Dr.Hüseyin GÜL: Biraz da aslında zaman kalmadığı için hızlıgeçildi.
Karr1u yönetiminde reform, sosyal güvenlik, 5018 sayılı yasadan sunumda
bahsettik, ama kıyaslamayı hızlı geçtik, kalan sayfaları da okuduğunuzda bunu
göreceksiniz. Temel olarak neler getirdiğinden bahsettik. Tabii ki tebliğ zaten
beklenen ya daizin verilenin biraz daha üzerinde oldu sayfa olarak. Hocam haklı
sorduğu soruda. Ama hem konuyu genişlettikçe uzlaşma ve bunu yayından önce
bitirme olasılığı ortadan kalkacak diye hem de tebliğin sınırları elvermediği için
çok da fazla genişletemedik. Benim söyleyebileceklerim bu kadar.

oturum Başkanı: Efendim. Konu çok ilgi çekici oldu ve açtık da ve bu bir
bakıma bize bir gösterge. Gelecek yıllarda da bu konu tekrar ele alınsın. Çünkü
değişme halinde sürekli. Evet, oturumu kapatmayalım mı? Evet söyleyin siz.
Kapatılıyor.

Prof.Dr.Mehmet PALAMUT; Ben bir sorudan ziyade bir saptamadan
ibaret. Sayın başkan ve sizin kuşak çok iyi bilirler. 1970' lerin başlarında Birleşmiş
Milletler değişik disiplinler arası bir komisyon oluşturdu. Bu komisyonun da
konusu 2000' li yılların ana sorunuydu. Efendim üç yıllık bir çalışmadan sonra bu
değerli uzmanlar heyeti ki başında Leontief vardı. Efendim iki sorunun önem az
ettiğini 1975'li yıllarda ilan ettiler. Bunlardan birincisi çevre, ikincisi de açlıktı. Ve
bu sorunun da üstesinden gelinebilmesi için acilen çevreye öncelik verilmesi ve
bloklaı, arasındaki hızlı silahlanmadan kaçınılarak buraya yapılan yatırımlardan

%10' luk bir tasarrufla açlık sorununun da mümkün olduğunca üstesinden

getirileceği noktasındaydı. Efendim bugün 25_ 30 yıl sonra geldiğimiz noktada,
görüyoruz ki, çevre daha da büyümüş ve adeta mondial bir sorun haline gelmiştir.
Keza bugün 1'2 milyar insan günlük 2 doların altındaki bir gelirle geçinme
noktasına gelmiştir. Adeta geçinememekte ve sürünmektedirler ki bu iki sorun
heran günümüzde mevcuttur. Bu sorunun olduğu sürece de her ne kadar
arkadaşlarımız devletin gereksizliğini veya efendim gün geçtikçe özelleştirmelerle
veya öze| ekonomi modelleriyle bunların üstesinden gelinebileceği noktasında
birleşiyor iseler de hayır, devlet yine güçlü bir şekilde ayakta olacaktır, var
olacaktır, bundan sonra da. Benimki bir saptamadan ibaretti. Teşekkür ederim.

oturum Başkanı: Efendim...
Prof.Dr.Mehmet PALAMUT: Demin söylemeyi unuttum galiba. Mehmet
Palamut. Uludağ Üniversitesi.
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oturum Başkanı: Çok güzel. Efendim çok teşekkür ederim. Bu konu
gerçekten önemli. hem konuyu açıklayanlar hem de dinleyenler ve katılanlar
tarafından bu kadar değerli bir hale getirildi. Gelecek yıllarda da devamını
inşallah yaparz' Teşekkür ederim.

ibrahim Attila ACAR: Kıymetli misafirlerimiz, sevgili hocalarımız,
oturumlar sona erdi; biraz sonra Genel Kurulumuzu yapacağız. Sayın başkanımız

burada mı acaba? Genel Kurulu yönetmek üzere kendisini buraya davet etmek
istiyorum. Genel kurul üyelerinin burada kalmasını, diğer misafirlerimizin bu
toplantı için genel kurul üyelerine izin vermesi konusunda anlayış göstermesini

istiyoruz. Bilindiği gibi, Genel kurulumuz maliye bölümlerinin öğretim
elemanlarından Ve hukuk fakültesinin maliye ile ilgili bölümlerinin öğretim
elemanlarından Ve Maliye Bakan|ığı temsilcilerinden oluşmaktadır. Teşekkür
ediyorum.

GENEL KURUL

Prof.Dr.Aykut HEREKMAN: Değerli meslektaşlarım,

22.

Maliye

Sempozyumu Genel Kurulunu açlyorum. Gündemimiz açılış ve saygı duruşu,
plaket dağitımı, bilim komitesinin seçimi, 2007- 2008 23. Maliye Sempozyumunu
üstlenecek üniversitesinin belirlenmesi şeklinde. Bu gündeme madde ilave etmek
isteyen bir arkadaşımlz Var mı? Evet, olmadığına göre gündem aynen kabul
edilmiştir olarak kabul ediyoruz ve devam ediyoruz.

Gündemin birinci maddesiaçılış ve saygı duruşu.

Maliye bilimine, eğitimine, uygulamasına katkıları bulunan, aramızdan
ebediyete ayrılan değerli meslektaşlarımızın aziz antslna sizleri bir dakikalık
saygı duruşuna davet ediyorum.
(saygı duruşu)

Teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun.

Gündemimizin ikinci maddesiyine bir seremoniyle ilgili.

Malum aramızdan emekliye ayrılan, evet bu emekliye ayrılma lafı
biliyorsunuz Memduh Yaşa tarafından şiddetle kınanmış ve bana şiddetle hiçbir
öğretim üyesi hiçbizaman emekli oImaz ölünceye kadar demişti. Biz bu emekliliği

sadece devlet sektöründen ayrılış olarak kabul edelim. Çünkü emekli olan
hocalarımızın zaten, ben de dahil olmak üzere emekli olmadığımız günlerden
dahafazla çalışıyoruz ve emekli olmadığımız günleri çok çok özlüyoruz' Daha az
çalışıyorduk devlette daha iyiydi aslında. Evet hepinize tavsiye ederim yani.
Emekli olursanız daha iyi daha çok çalışıyorsunuz' Ama para kazanır mlsınlz
kazanmaz mlsınlz onu bilmem tabi. Plaket dağıtımı 18 kişiye' epeyce çoğaldılar,
18 kişiye, emekli olan, aramızdan ayrılan '18 arkadaşımıza. Bu sene plaketlerini
hazlrlayabildik nihayet. SizIerin adına bilim kurulu olarak takdim etmek istiyoruz
sırasıyla.
(Prof.Dr.Nihat Falay'a plaket...)
lstanbul Üniversitesinden Nihat Falay'ı rica ediyorum. Kendilerine plaketi
vermek üzere Beyhan Ataç'ı rica ediyorum. Evet. Nihat, ayrılma gitme daha sana
çok vereceğiz, seneye sana da vereceğiz merak etme ama bu sene nasıl
alınacağının bir antremanlnl yap diye. Evet Nihat Hocamızı da seneye maaIesef
emekIi ediyoruz galiba. Bu sene antreman yaplyor böylece, nasıl alınır?

(Prof.Dr.Abdurahman Akdoğan'a plaket...)
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Abdurrahman Akdoğan. Kendileri yok. Mustafa Durmuş'u rica
edeceğiz.Sonra da buradan sırayla gidiyorum. Turgay Berksoy hocamızı rica

bugünlere getiren hocamdır. Ne mutlu bana. Zannediyorum 22 ytdan beri deği|
mi? Hiçbir sempozyumu kaçırmadınız?

edeyim.

Prof.Dr.Selahattİn TUNGER: Evet bütün toplantılara katıldım.

(Prof.Dr.Güneri Ergülen'e plaket...

)

Aramızdan ebediyete intikal eden, Anadolu Üniversitemizin değerli
Profesörü Güneri Ergülen. Eşi buradaydı acaba salondamıdır? Fakat sanlrım
salonda değil.Anadolu Üniversitesinden Beyhan Hanım'ı plaketi almak üzere rica
edeyim. Evet. Naci Muter.
(Prof.Dr. ismail Aktürk'e plaket...)

Bursa'dan, Uuldağ Üniversitesinden Prof.Dr.Mehmet Hakkı Özel. Evet
Mehmet Hakkı Hoca yaştan değil' artık biraz da dinleneyim diye emekliye ayrıldı.

asistanlarından. Uludağ Üniversitesi inşallah değerli bir

arkadaşımızı yitirmedi, gene devam edecektir emekli olaraktan da temenni
ediyoruz. Prof. Dr.Ahmet Kırman'ı rica ediyorum.

için

Prof.Dr.Nurettin Bilici'yi rica ediyorum.

(Prof.Dr.Selçuk Gingi'ye plaket...)
Prof.Dr.Selçuk Cingi. Plaketini almak üzere, Prof.Dr.Metin Taş'ı rica
ediyorum.

(Prof.Dr. Sevim Görgün'e plaket...)

Prof.Dr.Sevim Görgün Hocamız'ı rica ediyorum. Kendileri salonda
değiller.Müsade ederseniz plaketini bizzat ben dışarıda vermek istiyorum.
Teşekkür ederim.

(Prof.Dr.Selahattin Tuncer'e plaket...)
Prof.Dr'Selahattin Tuncer. Selahattin Hocamıza müsaade ederseniz
plaketini ben vermek istiyorum çünkü onun ilk asistanıyım. Beni yetiştiren ve
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Prof.Dr' Şerafettin Aksoy Hoca. Plaketini vermek üzere Prof.Dr.Nihat
(Prof.Dr. Türkan öncal'a plaket.,.)
Plaketini vermek üzere Prof.Dr.Nihat Falay'ı rica ediyorum.

Plaketini vermek üzere Prof.Dr.Nihat Falay'ı rica ediyorum.
(Prof.Dr. Yıldıray Arsan'a plaket.,.)

Aramızdan ayrılan rahmetli Prof.Dr.Yıldıray Arsan'a plaketlerini vermek
üzere, Nurettin Bilici'yi rica ediyorum.
(Doç.Dr.Abdüllatif Şener'e plaket...)

(Prof.Dr. Mualla öncel'e plaket...)

Evet değerli hocamız Prof.Dr.Mualla Öncel. Plaketlerini vermek

(Prof.Dr. Şerafettin Aksoy'a plaket...

(Prof.Dr. Yenal öncal'a plaket..,)

(Prof.Dr. Mehmet Hakkı özel'e plaket...)

ilk

sizden.

Falay'ı rica ediyorum.

Evet. Sayın Prof.Dr.lsmailAktürk. o da aramızda değil. Mehmet Tosuner
Hocayı rica ediyorum. ona da plaketini vermek üzere komite üyemiz Yusuf
Karakoç'u rica ediyorum

Bursamızın

Prof.Dr.Aykut HEREKMAN: Ben Hocam kadar başarılı olamadım. Uzun
zamandan beri de yürüttüğüm halde, çok kaytardıklarım oldu. Özür dilerim

Doç.Dr.Abdüllatif Şener'e plaketini vermek üzere Prof.Dr.Nurettin Bilici'yi
rica ediyorum

(Doç.Dr.Sait Açba'ya plaket...)
Doç.Dr. Sait Açba'ya plaketini vermek üzere Prof.Dr.Nurettin Bilici'yi rica
ediyorum.

(Prof.Dr. Burhan Şenatalar'a plaket...)

Prof.Dr.Burhan Şenatalar'a plaketini vermek üzere, Prof.Dr.Mehmet

Tosuner'i rica ediyorum. Kendisiburada yok. Turgay Hoca alacaklar.
(Prof.Dr.Dilek Yılmazcan'a plaket...
Prof . Dr. Dilek

Yıimazcan'a

pla ketin i

vermek üzere Prof Dr.Tu rgay Berksoy

Hoca'yı rica ediyorum.

(Prof.Dr.Sinan Sönmez'e plaket'..)
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Prof.Dr.Sinan Sönmez'e plaketini vermek üzere Doç.Dr.Abuzer Pınar'ı
rica ediyorum.

ıV. GÜN (2.o5.2oo7/ 9:30-11:30)

PANEL
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Serbest Kürsü

Panel Başkanı: Prof.Dr. Yusuf KARAKoÇ: Sayın başkan,

değerli

hocam, sevgili meslektaşlarım, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu'nun kapanış
oturumu olan panelimize hoş geldiniz. 22. Türkiye Maliye Sempozyumu'nu
düzenleyen, bizlere beş gündür hizmet etmek etmek için gayret eden Süleyman
Demirel Üniversitesi lktisadi Ve ldari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı

Sayın Yrd. Doç. Dr. lbrahim Attila ACAR başta olmak üzere tüm bölüm
elemanlarını, bu Sempozyumun gerçekleştirilmesinde Maliye Bölümünü
destekleyen ve yüreklendiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bilal ÖZGÜVEN'i, önplana

da sempozyumun organizasyon görevinin alınmasından yerine
getirilmesinin tamamlanmasına kadar geçen süreci yakından izleyen,
destekleyen, yüreklendiren, hösılı işe sahip çıkan Sayın Rektör Prof. Dr. Metin
Lütfi BAYDAR'ı 'şahsım, bölümüm, anabilim dalım ve uygun görülürse üyesi
bulunduğum bilim kurulu adına kendilerini tebrik ediyor, emekleri, destekleri,
çıkmasa

hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Sempozyuma bildiri sunmak, oturum başkanlığı yapmak, soru sormak,
katkıda bulunmak, güneşi ve denizi bırakıp sa|onda dinleyici olarak Sempozyumu
renklendiren, şenlendiren, anlamlı ve verimli kılan tüm katılımcılara da teşekkür
ediyorum.

Sempozyum konusu tebliğ önerisinde bulunan bölüm, bölümler ve öğretim
elemanlarına, bunları değerlendiren, sempozyum konusu ve sunulacak tebliğleri
belirleyen, sempozyumun verimligeçmesini ve devamlı|ığını sağlamak için gayret
sarf eden bilim kurulu başkan ve üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu panelin belirlenmesinde akademisyenlerin ya da daha çok araştırma
görevlilerinin, yardımcı doçentlerin yaşadığı birtakım sorundan bahsedilmişti.
Bunların serbest kürsü şeklinde tartışılması önerilmişti. Gerçi öneren arkadaşımız

şu an aramızda yok ama başlangıçta sanki saIonda kimse olmadığında da
kimsenin sorunu olmadığı yönünde bir kanaate ulaşıyorduk ki sonra salonumuz

şenlendi. Bu panelde serbest kürsü şeklinde özellikle araştırma görevlileri,

yardımcl doçentlerin bir takım sorunlarının tartışılması gerçekleştirilecek. Tabi bu
tartışmaların yapılabilmesi için birtakım sorunların belirlenmesi gerekiyor. Ben
öncelik slraslna göre değil ama belirlediğim birkaç sorun başlığını beliıtmek
istiyorum.

Öncelikle 2547 Saytı kanunun 33. maddesine göre atanan araştırma görevlileri
var, 50. maddenin d bendine göre atanan araştırma görevlileri var. Bir de meşhur

35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlileri var. Bunların her

birinin

birtakım sorunları var. Ya da bu atama yöntemlerinde hangisinin daha sorunlu ya

da daha az sorunlu

olduğunun burada tartışılması gerekebilir. Yardımcı
doçentlikte atama kriterlerinin belirsizliği ya da farklılıkları belki bir sorun olarak

karşımıza çıkıyor. Doçentlik sınavlarında jürilerin 'oluşturulması ve atama
kriterlerinin belirlenmesi ya da farklılığı konusu tartışllabilir. Profesörlük

atamalarında da kriter farklılıkları Var ama öyle sanıyorum en az sorunlu öğretim
elemanları şimdilik profesörler gibi geliyor. Tabi emeklilerin ne sorunları var onları
da aramızda bulunan emekli hocalarımız herhalde dile getireceklerdir. Şüphesiz
ki çalışan söz konusu olduğunda belki sorunların başında geçim sorunu gelebilir.
Belki akademisyenlerin; araştırma görevlileri, öğretim görevli|eri, okutmanlar,
yardımcı doçentler, doçentler, profesörler hatta emeklilerimiz belki geçim sorunu
yaşlyor olabilirler. Sonra mali sorunlar başlığı altında ders yükü, ders ücreti belki
bir sorun olarak gündeme gelebilir. Bir de üniversitelerin araştırma fonlarından ya
da başka kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği araştırma fonlarından yararlanma

konusu belki bir sorun olarak dile getirilebilir. Bunun dışında öğretim

elemanlarının bir başka Sorunu belki maliye bölümlerinin örgütlenmesi ve bir de
eleman istihdam sorunu olabilir. Bazı bö|ümlerde belki gereğinden fazla öğretim
elemanı var iken bazı bölümlerde ihtiyacı karşılayacak kadar ne kadro ne de

öğretim elemanı var. Bu bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Yani bölümler
arasında öğretim elemanı azlığı, çokluğu bir sorun olarak düşünülebilir. Bunun
dışında akademisyenlerin yayınlar konusunda bir takım sorunları olduğunu

sanlyorum. Bunların dışında hakemli dergilerde yazı yayınlamak çünkü akademik
yükseltmeler için hakemli dergilerde yazı yayınlamak şartı var belirli sayıda, belirli
puan olacak kadar. Armağanlar yayınlanıyor. onlarda yapılan yayın|arımız var.
Birtakım derlemeler yapılıyor. Kitaplar yazılıyor ve bence en önemlisi de maliye

camiasının mensuplarının yayınlarının bir bibliyografyada be|irli zaman
aralıklarıyla bir araya getirilip derlenip ilgililere sunulması konusu gündeme
gelebilir. Tabi 22' sini tamamlamak üzere olduğumuz Türkiye Maliye
Sempozyumu'na ilişkin bir panel de herhalde Sempozyuma katılım da herhalde
bir sorun olarak dile getirilebilir. Bir, bu sempozyumlara katılacak öğretim
elemanlarının belirlenmesi; iki, katılmak isteyip de bu salona hiç uğramadan

Bu sorun başlıkları çerçevesinde de söz almak isteyen arkadaşlara belirli
süre söz verip bugünkü panelitamamlamak düşüncesindeyim. Bir kere araştırma
görevlilerinin bu göreve atanma sırasında yaşadıkları bir takım sorunları var.

havuz başında ya da denizde bu süreyi geçiren öğretim elemanlarının durumu,
sonra sempozyuma tebliğ önerisinde bulunan önerilen tebliğ değişik gerekçelerle
çevrilmiş olan akademisyenler belki bir sorun dile getirebilirler. Bunun dışında
belki bir takım sınavlarda, akademik yükseltmelerde bu sempozyumlara ne kadar
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devam edildiğinin dikkate alınması konusu gündeme getirilebilir. Benim tartışmayı
yönlendirmek açısından şimdilik belirlediğim sorun başlıkları ya da sorun alanları
bunlar. Bu konularda ya da bunlar dışında herhangi bir sorunu dile getirmek
isteyen ya da öneride bulunmak isteyen meslektaşlarlmlz Varsa ben onlara söz
vereceğim. Ancak bugün otelden ayrılma günü, 9n geç saat 12.00'a kadar
odaların boşaltılması gerekiyor. Dolayısıyla toplantızaten katılım azlığı nedeniyle
yarım saat gecikmeli başladı. Saat 11.30'da en geç oturumu kapatmamız
gerektiği için konuşma sürelerini sınırlı tutmak gerekiyor. Tabi konuşmacı
saylslna göre de bu süreyiayarlamam gerekiyor.

Söz almak isteyen Varsa kendisine söz

vereyim.

Valla önce

kim

konuşursa konuşsun, yeter ki konuşsun. Şu anda salondan konuşma talebinde
bulunan hiç kimse yok, bu oturumu başlatmadan önce sadece açıp kapatmayı
düşünüyorduk kimse yok diye. Demek ki bizim akademisyenlerin sorunu da yok
diye kapatacaktım. Ancak, şükür epeyce kişi geldi' demek ki kısmi Sorun Var.
Ama konuşmak istenmiyorsa, bu sorunlar dile getirilmek istenmiyorsa yine de şu
sonuca varılabilir. Maliye camiasında görev yapan, maliye alanında görev yapan
akademisyenlerin, araştırma görevlisinden profesörüne hatta emekli profesörüne
hiçbir sorun yok tespitinde bulunabiliriz. o nedenle bu tespitte bulunmamamızı

sağlayacak

en azından birkaç

konuşma yapılmasında yarar Var diye

düşünüyorum. Evet, Sayın Taş, buyurun kürsü sizin.

Prof. Dr.Metin TAŞ: Evet, efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi
Yusuf Bey'in bu teşvikinden sonra konuşmamak mümkün değil. Ben zaten söz
almayı düşünüyordum ama birileri daha farklı bir sorun dile getirir diye sona
kalmayı bekIedim. Benim aktaracağım sorun benimle ilgili bir sorun değil. Tabi
işaret edilen ekonomik problemler herkese ait bir sorun. Dolayısıyla, onu burada

dile getirmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum ama o probleme de değinmek
durumundayım. o biraz siyasal tercihlerden, özellikle YÖK iıe hükümet arasındaki
tırnak içinde söylüyorum "didişmeden kaynaklanan bir problem''. Yani en azından
bir kısmı ondan kaynaklanıyor. Benim dile getirmek istediğim problem, doçentlik
sınav jürilerinin belirlenmesiyle ilgili problem. Bu problemin kökünde de esas

itibariyle lktisadi Ve ldari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan maliye
bölümlerinin, anabilim dallarının oluşumundaki yapaylık yatıyor kanaatindeyim.
Bunu daha önce Kıbrıs'ta da dile getirmiştim. Örnek vermek gerekirse Maliye
Teorisi Anabilim Dalı ile Mali lktisat Anabilim Dalı arasındaki ince çizgiyi ya da
slnlr ya da farklı ben şimdiye dek idrak edebilmiş değilim. Bunların bütün
olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde Bütçe ve Mali Planlama Anabilim
Dalının teorik kısmı Maliye Teorisi Anabilim Dalı kapsamında yer
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da Mali ,Hukuk Anabilim Da|ı da yer alması gerekir.
Dolayısıyla maliyede bulunmasl gereken gerçek Anabilim Dalı yapılanması
Maliye Teorisi ve Mali Hukuk olmak üzere iki tane olması gerekir. Bu anabilim
dallarındaki yapay aynşma YÖK'te oluşan jürilere de yansımış durumda ve şu
anda YÖK de maliye bölümlerinden herhangi bir anabilim dalından doçentlik
s|navlna başvuran adaylara adı maliye olan tek bir jüri çıkıyor. Dolayısıyla bu
jürinin oluşumunda uzman özeIIikle mali hukukçular açısından bir sorun
uygulamayla ilgili kısmı

oluşturuyor bu. Eğer jürinin içinde Mali Hukuk alanında uzman olmuş herhangi bir

öğretim üyesi yok ise aday bakımından objeKif değerlendirme yapılabildiğini
söy|emek mümkün değil' Dolayısıyla bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini
düşünüyorum. Tabi ne yapılacağı konusunda da bir fikrim yok. ona hazuruna
bırakıyorum. Teşekkür ederim^
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ: Buyurun sayın hocam (Aykut HEREKMAN)

Prof.Dr.Aykut HEREKMAN: Evet, hepimiz bunu kabul ediyoruz zaten.
Yani yani maliye bölümünün dört anabilim dalı olmayacağı ama ben YÖK'ün ilk
dekanı olarak size bunu açıklayabilirim.'Halen daha öyle midir, değil midir,
bilmiyorum. Şimdi YÖK'ün bir şab|onu vardır. Bu şablona göre kadro
dağıtllıyordu. Bakın bunun çokluğu o o bilim dalının o anabilim dalının
ayrılacağından veyahut da iyi bir klasifikasyondan ortaya çıkmadı, kadrodan
ortaya çıktı. Şimdi şayet bizim iki tane anabilim dalımız olursa işte her anabilim
dalı için şöyle; bir profesör, işte iki doçent, üç yardımcı doçent, işte beş asistan
şeklinde, ikiye indirdiğiniz zaman' Şimdi bunu dörtle çarpıyorsunuz. Demek ki

dört profesör, işte bir iki tane doçent diyecek olursak sekiz doçent falan oluyordu.
lkiye indirdiğimiz zaman bunlar demek ki iki profesör, dört doçente iniyor; yani

kadro alma bakımından, kadro alma bakımından ne kadar çok bölüm ne kadar
çok anabilim dalı olursa çünkü biliyorsunuz anabilim dalı ve bölümlere göre
kadrolar tahsis ediliyor. Böyle bir şablon var idi. Ama halen daha bu uygulanıyor
mu, uygulanmlyor mu bilmiyorum. Şayet bu uygulanıyor Ve esas alınıyorsa her
ne kadar yapaysa da aman bunu yapay olarak bırakalım ve bu böyle gitsin yoksa
aşağıdan gelen arkadaşlarımız zaten büyük üniversitelerde kadro sıkışıklığlna
uğruyorlar, bu sıkışıklık büsbütün ortaya çıkabilir. Yani ben bunu açıklamak
istedim sizin bu ifadeniz üzerine.
Tabi arkadaşIardan halen idareci olanlar belki bu kadro dağılımının daha

hala daha nasıl yapıldığını veya bu esas alınmadığını söyleyebilirler. Şayet bu
esas alınmıyorsa dediğiniz baştan sona kadar doğru. Ama kadro esas alınıyorsa
o zaman ben diyorum ki sekize falan çıkartalım.
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Evet, bazı şeyler Türkiye'de yani öyle şeyler var ki bu yasalar işte
biliyorsunuz biz maliyeciyiz o bütçe harcamalarında da o kadar yasaların içerisine
sıkışmış vaziyetteyizdir ki bu yasaları zorlamak için kendi kendine böyle bir takım

yapay şeyler uydururuz. lşte bu da bu yasalara karşı uydurulmuş yapay bir
şeydir, bölünmedir. Bunun esası budur. Sakın burida hiçbir arkadaş o tarihte de
şey aramasln, yani bir mantık aramasln. Herkes biliyor ki sizin de ifade ettiğiniz
gibi kamu ekonomisi veya kamu maliyesi ile maliye teorisi arasında hiçbir
çizgi

yok hani Var ml yok mu değil, hiçbir çizgi yok, ikisi birbirinin içerisinde. Bütçenin
teorisi de onun içerisinde diyorum. Hazır buraya çıkmışken başka sorun olarak
ben emekliyim. Emeklilerin Allah'a bin şükür bir sorunu yok galiba. Gayet güzel,
unumuzu eledik' astık, işte arada bir lütfedip aranza alıyorsunuz, bize ne mutlu.

Gene böyle alacak olursanız çok memnun oluruz. Tabi bizim

emekli

arkadaşlarımız diğer memuriyetten emekli olanlar gibi değiller, çünkü diğer
memuriyetten emekli olanlar artık o müessesede içeriye girip oturma imk6nına

dahi sahip değiller. Herhalde eski bir Maliye Bakanı Müsteşarı gidip de
müsteşarın yanındaki odada veyahut da onun odasında biraz oturup biraz iş
yapaylm falan demiyordur. lşte banka müdüni deseniz öyle. Efendim, hangi
mesleği alırsanız. Ama bizim işimiz daha iyi çocuklar. Neden? Allah razı olsun
diyorum ben. Üniversitelerimiz emekli olduktan sonra da bize dersler veriyorlar.

Mesela ben yillardan beri resmi, çoğu Galatasaray üniversitesi'ni vakıf
üniversitesi zannediyor, inşallah siz zannetmiyorsunuzdur, Galatasaray

Üniversitesi'nde ders veriyorum. Pek çok arkadaşımız da emekli arkadaşımız da
ders veriyorlar. Ve hatta Anadolu üniversitesi'nde benim esas mensubu olduğum
39 yıl çalıştığım Anadolu Üniversitesi'nde bütün emek|i arkadaşlarımızın odaları

muhaİaza ediliyor. Ve bu emekli arkadaşlarımız bu odalarında halen daha
çalışıyorlar ve derslere giriyorlar. Yeni arkadaşlar varsa onlar giriyorlar. onlar
gittikçe yavaş yavaş kenara çekiliyorlar ama devam ediyorlar. Hani böyle bir
mutlu bir mesleğe sahibiyiz. Ne mutlu bize diyorum. Ama bütün üniversitelerde bu

yapılıyor mu, yapılmıyor mu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla yakınımızda
lstanbul Üniversitesi'nden falan arkadaşlar da aynı şekilde derslerine devam
ediyorlar. Zaten yani biz hoca olduğumuz için ve belirli bir dönemde hemen

ayrılmak o derslerin boşa çıkmasına neden o|duğu için bu dersler devam ediyor
ve bu bakımdan çok iyi diyebilirim, yani emeklilik bakımından. Şimdi benim esas
bu sosyal bilimlerde sosyal bilimlerde, gözüme çarpan, benim zamanımda da
o|an ve sık sık arkadaşlarla da tartıştığımız bu puanlama meselesi. Benim kızım
Eczacılık Fakültesi mezunuydu-fakat farmakoloji asistanıydı. Doktorasını verdi
sonra da o üniversiteden şu anda ayrıldı. Şunu söyleyeyim, üniversitede kaldığı
on yıl müddetince yazmış olduğu tüm yazıların makalelerin hepsi uluslar arasl
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dergilerde yayınlandı. Artı üç kongrede de, uluslar arası üç kongrede de tebliğ
verdi. Bun kızımın çok çok büyük bir bilim adaml veya bilim kadını olduğu için
söylemiyorum. Mesleği onu gerektirdi. Be dedim, yahu kızım, otuz dokuz ylldan
beri bu işteyiz. Pek fena da biri değildik. Bir şeyler yazdık ama bana hiç nasip

olmadı. Çünkü neden? Bizim yani bizim konumuz itibariyle efendim şimdi

Türkiye'de gelir vergisi ile ilgili kurumlar vergisi ile ilgili veyahut da Türkiye ile ilgili
herhangi bir şey bir Amerikan dergisinde ne kadar yayınlatabilirsiniz. Ama onunki
öyle değil. onunki örneğin şeker işte şeker|en çalıştı. Bu şeker hastalığıyla ilgili
ça|ıştı. lşte fareler üzerinde deney yaptı. Hemen yayınladılar. Bizde böyle bir şey
yok. Yani bilimimizin ulus|ar arası boyutu çok sınırlı. Aynı şey hukukçular için de
geçerli hukukçular da söylüyorlar' lşte ticaret hukuku, ceza hukuku yani uluslar
arası konularda yayın yapmak bizim için yani bizim sosyal bilimciler için oldukça
dar ve zor. Şimdi aynı kıstasları uyguluyorlar. Yani bugün tlp biliminde bunlar
kolay, daha ko|ay, laboratuar olan şeylerde daha kolay. Ve bunların bunların
puanları buradan alınan puanlar biliyorsunuz çok yüksek. Dolayısıyla bu puanları
dolduruyorlar ve rahatlıkla doçentliğe falan ulaşabiliyorlar. oysa ben şimdi dikkat
ediyorum ben kürsümden ayrıldığım günden beri ki zannediyorum sekiz sene
oldu, sekiz seneden beri daha bizim kürsüde bir tek arkadaş doçent olmadı ve
yardımcı doçentlik şişti. Rakamlara da bakacak olursanız, dün söyledim zaten
yardımcı doçentler çok kalabalık, çok kalabalık, en az olanlar doçentler. Çünkü

doçentliğe yükseltilmesi sosyal bilimlerde bu nedenle çok zor, ama doçönt
olduktan sonra profesör olmak kolay, çünkü bu üniversitenin içerisinde
gerçekleşiyor. Bir kadro mese|esi bir yerde. oluyor ve arkadaş yıllarca yardımcı
doçent olarak bekliyor, oluyor ve birden profesör oluyor ve bizim esas doçent
kadrolarımız çok azalmıştı. Yani bu konuda herhalde sizlerin çok problemi var.
Belki bu konuyu dahafazla görüşeceksiniz. Bu konuda çalıma yapmak ve YÖK'e
bu konudan bilmiyorum bir takım duyurularda bulunmak gerekir diyorum. Ve
teşekkür ediyorum.

Prof.Dr.Yusuf KARAKOÇ: Ben teşekkür ediyorum sayın hocam. Üstün
hocam.

Prof.Dr.Üstün oixeç: Değerli meslektaşlarım söz almak istemiyordum
fakat sayın Taş'ın açtığı konu ve Sayın Aykut hocamızın bahis konusu olaı.ak
bilenler varsa diye söyledi. Şu anda söyleyeyim ben Çankaya Üniversitesi'nde

sekiz senedir emekli olarak çalışıyorum ve her sene de kendim de iktisat
bölümünde kamu ekonomisi adı altında görev yapmaktayım. Hemen Aykut

hocamın sorusunu cevaplandırayım. Doçentlik listelerinde iktisatla i|gili bölümde
iki tane da| yani bizim o gördüğümüz bütçe, maliye politikası, kamu maliyesi ve
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mali hukuk şeklinde değil' bir kamu ekonomisi şeklinde şimdi ismini tam

hatırlayamıyorum, bir de mali hukuk şeklinde geçen seneki doçentlik listelerinde
vardı. Doçentliğe başvuran arkadaşlar onu bilirler. Ve YÖK'teki eğilimde
Ankara'da olmanın bir avantajı galiba. Biz onlarla direkt temasa ediyoruz. Hem
kendi açımdan hem de bizim bölümde olan arkadaşlar açısından maalesef ikiye
indirin dediler. Ve mümkün olsa maliyeyi de kaldıracaklar. Şöyle kaldıracaklar.
Bizim duyumlarımıza göre mali hukuk biliyorsunuz hukuk fakültelerinde kamu
hukuku üç tane bölüm var kamu hukuku, özel hukuk, maliye ve ekonomi orada
mali hukuk kısmında yer alıyor Ve oraya aktaracaklar. Vergi hukuku şeklinde evet
Turgay Bey ismini doğru söyledi, teşekkür ederim ve diğerinde kamu ekonomisi
altında yani bu Amerika ülkelerinde kullanıldığı gibi maliye diye bir kavram pek
kullanmıyorlar. Mali ekonomi diye bir yaklaşım var. Kredilenme konusunda sayın
hocama katılıyorum. Diğer devlet üniversitelerinden sekiz yıldır uzak kaldığım için
bilemiyorum ama Ankara'da dört tane vakıf üniversitesi var. Ve çıtaları o kadar
yükselttiler i yalnız sosyal bilimler değil, bütün dallarda çıtaları o kadar yükselttiler
ki, değerli bizden önceki emekli hocalarımız gayet iyi bilirler artık fiili uygulama
eylemsiz profesör, eylemsiz doçent hallerine dönüştü. Yani gençler pek bilmezler
kadroya alıyorlar ama atama yapılmıyor. onun için de devamlı bir kredi sistemi
koydular. Ve bizim Çankaya Üniversitesi'ndekio krediyi aşabilmek mümkün değil,
o yüzdeni doktbrasını a|an arkadaşlarımız yurtdışına gidiyorlar. lngilizce

eğitiminin verdiği avantajı da kullanarak ve bir daha geri dönmüyorlar,
dönemiyorlar. Daha doğrusu ataması yapılmıyor. lkincisi de doçentliği alanlar
yükseliyorlar. Yani sayın hocamın dediği engelleri aşmaslna rağmen fakat

kadroya atamayla ilgili 2547'nin getirdiği özelliklerden do|ayı
gerçekleştiremiyorlar. ondan dolayl galiba doçentlik atamaları Ve doçent
sayılarının azalması bu nedenledir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür
ederim ve üniversitelere de çok çok saygılarımı sunuyorum, bütün arkadaşlarıma
iyi günler diliyorum.

Prof.Dr.Yusuf KARAKoÇ: Teşekkür ediyorum sayın hocam. Fazıl
hocam.

Prof.Dr.Fazıl TEKiN: Sayın başkan, değerli meslektaşlarım. Yaklaşık
öğretim mesleğinde kırkıncı yılını ve son otuz yıllık bu kırk yıllık sürede otuz yılını

da idarecilik ile geçiren bir meslektaşınız olarak kısa birkaç noktaya değinmek
istiyorum. Şimdi efendim sorunlar akademik kariyerin değişik basamaklarında
değişik şekilde tezahür ediyor. Birincisi ilk basamak olan araştırma görevliliği
olayı. Araştırma görevliliği olayı 2547 sayılı yasadan sonra değişik bir mecraya
girdi. Kürsüler lağv edildi. Bölüm ve anabilim dalları oluşturuldu. Ve başlangıçta
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Aykut hocamızın ifade ettiği gibi anabilim dalları ve bölüm bazında kadrolar
bölüştürülmüştü. Fakat şu anda bu uygulama kalktı hocam. Ve rektörlüklerde
toplanmış bulunuyor kadrolarve bölümlere oradan dağıtılıyor. Dolayısıyla burada
da değişik sıkıntılar ortaya çıktı. Bazı bölümlerin gittikçe şiştiğini, sayısal olarak

çoğaldığını buna mükabil bazı bölümlerin de cılız kaldığını görüyoruz
üniversitelerde. Tabi bunun tek çözümü norm kadroların oluşturulmasıydı ve

benim bilebildiğim kadar birçok üniversitede böyle bir çalışma olmadığı için az
önce ifade edildiği şekilde efendim bir anabilim dalında bir profesör, iki doçent, üç
yardımcı doçent gibi böy|e bir şema veya standart bir kurum ortaya çıkarılamadı.

Bu çıkarılamadığı için ise bazı çok hoş olmayan

durumlar ortaya çıktı.

Bakıyorsunuz bölümde hiç ya da bir araştırma görevlisi var, beş altı tane profesör
oluşmuş yani, piramit tersine dönmüş. Bu bakımdan bu norm kadro çalışmaları
üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz açısından fevkalade bir konu olduğuna
inanıyorum. Çünkü kariyerdeki arkadaşımız geleceğini görebilmeli ben acaba bu
anabilim dalında bu bölümde ne zaman doçent olurum, ne zaman profesör
olabilirim. Aksi takdirde kendisine o kurum dışında bir arayış içerisine girmesi
yoluna başvuracaktır doğal olarak. Şimdi efendim eskiden araştırma görevlilerinin
yetiştirilmesinde özellikle yurtdışı deneyimleri kazandlrılmasında çok önemli
değer verilirdi. lktisadi ve Ticari ilimler Akademileri'nde hatırlar bazı hocalarlmız,
4489 sayılı bir yasa vardı. Bu yasa bir genç akademisyenin en az bir yıl görgü ve
bilgisini artırmak üzere yurtdışına giderek bir deneyim kazanma fırsatını verirdi.
Fakat ne yazık ki bu imk6nlar artık2547 sayılı yasadan sonra ortadan kaldırıldl.
Ve genç arkadaşlarımız biz bu tür deneyimler için maalesef yurtdışına
göndermekte fevkalade büyük sıkıntı hatta imkansızlıklarla karşılaşıyoruz. Şimdi
2547 saytı yasa ile gündeme getirilen yardımcı doçentlik ünvanı ihdas edildi
biliyorsunuz..ve bu kadrolarda olan arkadaşlarımızın da bir güvencesizlik
içerisinde çalıştıkları malumunuz. Ayrıca son yıllarda yapılan özIük hakları ile ilgili
iyileştirmelerde doçent ve profesörlere tanınan imkanlar ne yazık ki yardımcı
doçent arkadaş|ara tanınmadı. Bu da mesleğin cazibesini fevkalade azaltıcı bir
durum. Yine aynı şekilde belli bir dönem atandıktan sonra yardımcı doçentlikten
doçentliğe geçemeyenlerin kurumla ilişiklerinin kesilmesine ilişkin bir demoklesin
kılıcı vardı. Bu bir çok arkadaşımızı gerçekten sıkıntıya sokmuştu. Ancak geçici
bir hükümle sanlyorum bunun önü açıldı ve bu mağduriyet bir ölçüde giderilmiş
oldu. Şimdi kuşkusuz akademik mesleğin itibar kazanabilmesi için o mesleğe
girecek olanların niteliklerinin yüksek olması gerekiyor. Bu da kuşkusuz mesleğin
mali açıdan her şeyden önce mali açıdan cazip hale getirilmesini gerektiriyor.
Benim üniversitemde ben Anadolu Üniversitesi'nde yirmi beş yıl hizmet yaptıktan
sonra Eskişehir osmangazi Üniversitesi'ne geçtim. Son on altı yıl da orada
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bulunuyorum. Şimdi burada bazı bölümlerimize hiç asistan alamıyoruz. Popüler
bölümler. Nedir? Elekrik-elektronik mühendisliğidir, bilgisayar mühendisliğidir, bu
bakımdan bu bölümlerin akıbetinin ne olacağını da endişeyle izlemekteyiz. Ben

kıymetli zamanlarnızı ve sabırlarınızı taşırmamak için bu kadarlık bir açıklama ile
yetiniyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor saygılarımı
sunuyorum.

Prof.Dr.Yusuf KARAKoÇ: Mahmut hocam.
Prof.Dr. Mahmut DURAN:lyi günler sevgili meslektaşlarım. Tabi bu kısa
sıkışık anda toplantı yapmak aslında dün yapılabilse ve hem maliye sempozyumu
genel kurulu arkasından bu sorunlar konuşulabilse iyi olurdu. Ben uzatmadan
şunu söylemek istiyorum. Bir; başkanın söylediği gibi şimdi Sorun Var mı deyince
başlangıçta olmadı için beyan edilen çözüm talep edilen sorunlar vardı. Bir de
beyan edilmeyen gizli kalan altta ama sorun olmakta devam eden, önemli olan
Sorunu doğru tespit etmek, etkin çözümler üretmektir. Ben bugünkü toplantı
çerçevesinde açıkçası kısa çözümle ilgili şunu söylüyorum. Şimdi burada çok
sorundan konuşabiliriz. Hocalarımız da değindi, Fevzi hoca da, Aykut hocadan
fakat bir bu sempozyum çerçevesinde sorunları bir ortaya koyup çözümleri belirli

mevkilere, belirli yerlere ulaştırmak yöntemi vardır.

Biz de burada

maliye

sempozyumuna katılanlar olarak hükmi şahsiyetimiz yok ama Aykut Bey söyledi.

Ama bunları belirl'eyip yetkili mercilere ulaştırabiliriz. Diğer bir yöntem aklıma
geldi yeni düşünürken mesela maliye bölüm başkanları bir araya gelip yapılmıyor.
Türkiye'de bazı bölümlerde yapllıyor bence etkin bir yöntem kendi bölümündeki
elemanlardan sorunları öğrenip o şekilde bir çözüm yöntemi önerebilirler. Bu

günün sıkışık çerçevesi içerisinde çok etraflı konuşmaya imk6n yok. Ben de
uzatmak istemiyorum. Yani burada şunu konuşursak nasıl bir yöntemle bu
sorunları belirleyip yetkili mercilere ulaştırabiliriz. Çözüm talep edebiliriz. o
çerçeve üzerinde durursak bence daha yararlı olacak. Ve hocalanmın belirttiği
bütün o sorunlara da katılıyorum.

Prof.Dr.Yusuf KARAKOÇ: Teşekkür ediyorum. Buyurun Turgay hocam.

Prof.Dr.Turgay BERKSoY:Günaydın, önce bütün annelerin anneler
gününü kutluyorum. Umarım genç arkadaşlarımız bu kadar hocası çıktıktan sonra
gerekli cesareti artık yavaş yavaş kazanıp sorunlarını dile getirmek üzere buraya

istiyorum. Biliyorsunuz geçmiş dönemdeki sempozyumlarda da tartışmıştık bunu.
Bir ara gündem panel konusu olarak gündeme gelmişti. Yüksek öğretim

kurulunda bir süredir geçmişte başlamış olan bazı bölümlerin kaldırılmasına
yönelik bir çalışma var. Maliye bölümü de bunlardan bir tanesi. Bunu hepimiz
biliyoruz. Neymiş? Çalışma ekonomisivar. Ekonometri bölümü var. Bu üç bölüme
ilişkin. Bu neden ne? Bu Anglo-Sakson şablonuna uymadığı için?

o nedenle bu doçentlik sınavlarında maliye anabilim dalı bazındaki
ayrlmln kaldırılıp artık maliye bilim alanı olarak tek bir bilim alanı belirlenmesi ve
gerek adayların gerek jüri üyelerinin tamamen dört farklı anabilim dalından
seçilmesi hususu bu şekilde baş|adı. Şimdi bu konuda ne yapılabilir? Bu konuda
şu an için biliyorsunuz artık YÖK içinde bizim içimizde olan bizim hocaIarımız,
meslektaşlarlmlz Var maliyeci olan en azından iki meslektaşlmlz Var. Engin Bey

Var, biliyorsunuz Engin Sayın Ataç, Ömer Faruk Batırel Var

Marmara

Üniversitesi'nden, bu maliye bölümlerini ya da bazı bölümleri diyelim isterseniz
isimlendirmeden kaldırmaya yönelik çalışmaların şu an için yürüdüğüne yönelik
bir bilgi alamadım onlardan, yani onların böyle bir bilgisi yok, böyle bir çalışma

yok diyorlar.

Zaten özellikle maliye bölümlerimizin bugün gelmiş olduğu işte kem
niceliksel hem de niteliksel olarak hiç kuşkusuz boyutta buna kolay kolay
kalkışılabileceğini de en azından ummak istemiyorum. Yani bunu beklemiyorum.
Ama biraz önce Aykut hocanın dediği gibi anabilim dalları bazında her ne kadar
doğru maliye teorisi, mali iktisat ve bütçe ve mali planlamalar arasında çok keskin
bir çizgi olmasa bile biz yine de niceliksel bütünlüğümüzü ve büyüklüğümüzü
muhafaza etmek bağlamında bu anabilim dalı ayırımının devam etmesinin doğru

olduğunu düşünüyorum mali hukukla birlikte olmak üzere. Çünkü öncelikle bu
niceliksel büyüklüğümüzü korumamızlazım' Ve bütün arkadaşlarımızın öncelikle
genç arkadaşlarımızın bölümlerine sahip çıkma ve bölümlerini gelecekte de
devam ettirme konusundaki kararlıl ıkların ı bu konudaki çal ışmaların ı sürdü rmeleri
lazım. Pamukkale Üniversitesi Selami Sezgin arkadaşımız çok güzel bir çalışma
yaptı. Maliye, maliye yazıları mıydı? Maliye söyleşileri, affedersiniz. Maliye
söyleşileri diye. orada benim de içinde olduğum pek çok meslektaşımızın bu
maliye bölümlerinin özellikle geleceğine yönelik düşünceleri var. orada aykırı
düşünceler var maliye bölümlerinin kaldırılmasına ilişkin. Ben tavsiye ediyorum

çıkmaya başlarlar. Yoksa şunu düşünmeye başlayacağız' Gençler profesör|eri
vekil olarak mı kullanıyorlar diye düşünmeye başlayacağız. Biraz önce dile
getirilen şu doçentlik aşamasındaki maliye anabilim dalı yani anabilim dallarının

genç arkadaşlarımız o kitabı bir okusunlar. Bu şekilde fikirlerin daha rahat
oluşması ve gelişmesi bakımından ve dolayısıyla bölümün geleceği bakımından
bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Son olarak da emekli öğretim üyeleri ile

artık kaldırılması, anabilim dalı ayrımının kaldırılması ile ilgili birkaç şey söylemek

ilgili Aykut hoca benim pek anlamadığım bir şeyler söyledi, bizi aranıza aldığınız
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için teşekkür ederiz gibi. Aramızdan kimse ayrılmadı ki sizi tekrar alalım hocam.
Böyle bir şey düşünülemez. Yani hocalarımız her şekilde emekli ya da fiilen
çalışan neticede hepimiz bir gün hepimiz emekli olacağımıza göre hepimiz aynı
aileni parçalarıyız, fertleriyiz' o nedenle böyle bir şeyi düşünmek bile anlamlı
değil. Teşekkür ediyorum tekrar hepinize.

Prof.Dr.Yusuf KARAKoÇ: Ben teşekkür ediyorum. Sayın Naci Muter
hocam, buyurun.

Prof.Dr.Naci MUTER:Sayın başkan, değerli meslektaşlarım, benim
bahsedeceğim konu biraz bir fıkraya benziyor yani söyleyeceğim. Yani evde
bugün anneler günü ya oradan aklıma geldi işte iki erkek sohbet ediyor. Diyor ki
işte öteki ben diyor evde işte hangisi daha kazak o konu geçiyor. Biri diyor ki, en
kazak benim, ben diyor büyük mesailer|e uğraşıyorum evde. Mesela diyor evin
bütçesini hanım yapar, ne alınacak, ne satılacak o bi|ir, bilmem şu bu falan. Ben

diyor silahsızlanma meselesi ile uğraşırım. lşte dünya barışı ile uğraşırım şu bu
falan. Böyle şimdi benimki de öyle olacak. Benim çok özet bahsedeceğim her
dört yılda bir üniversitelerde yaşanan bir sorun var. o da rektör seçimi. Yani

huzur esas olduğuna göre üniversitelerde bu seçimlerin huzursuzluğa yol
açmamasl lazım. Yalnız yöntem bilmeceye dönüşüyor. Yani öğretim üyeleri oy
veriyor, ondan sonra bekleniyor. Yani çok özel bir Anayasamız var biliyorsunuz.
Yani benim diyeceğim en kısa zamanda yapılması gereken şey yapılsın.
Üniversitelerde huzursuzluğa sebep olan bu yöntem değişsin. Yani oy verdi oy
vermedi, şu kadar oy aldı atanmadı, bu kadar oy aldı atandı hikAyesi bitsin.
Diyeceğim bu yani, üniversitelerde huzur açısından. Hepinize saygılarımı
sunanm.

Prof.Dr.Yusuf KARAKoÇ: Teşekkür ederim. Buyurun sayın hocam,
buyurun.

Prof.Dr. Tuğrul rÜrerçioĞLU: Günaydln, sayln başkan teşekkür
ederim. onursal başkan gelirken sataştı, muhasebecilerin sorunları mI
maliyecilerin sorunları mı diye. Ben de epeydir emekli öğretim üyesi olan bir
profesör arkadaşınızım. Tuğrul Tüfekçioğlu. En son verdiğim dersler işletme
vergiciliği ve vergi denetimi iki üniversitede. Yüksek lisansta deı:s yok çünkü
öğrenci yok. Böyle bir erozyon söz konusu. Şimdi ben değişik bir açıdan
yaklaşmak istiyorum. Değişik bir boyut kazandırmak istiyorum. Bu Aykut Bey'in
dediği gibi bütünü kapsayan bir yaklaşım. Acaba maliye bölümü mezunlarlnl ne
bekliyoruz? Hedef ürün nedir? Eğer bunu ortaya koyarsak maliye bölümlerinin
başarısı ve etkinliği çok daha artacaktır. Öne çıkacaktır. Ama bu erozyonu bütün
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bilim dallarında görüyoruz. Yetişecek, ortaya konacak ÜrÜn tespiti yapılmadı. Yani

bunu ortaya koyarsak mezunlarımızın kalitesini maliye bölümü mezunlarlnın
başarısını ortaya koyabilirsek bu tabii ki çok önemli bir gelişme olacaktır. Ders
içerikleri, programlar, eğitim yaklaşımları yani kısaca şunu söyleyeyim Kemal
Ağabey kitabı bizim verdiğimiz işletmecilik, işletme vergiciliği dersinin bir
kaynağı.çünkü gerçekleri ifade ediyor. BugÜnkü uygulamadaki gerçekleri ifade
ediyor. Ne bileyim, hesap uzmanları kurulunun yayınladığı vergi, yıllık vergi
dünyası kitapları, bunlar materyal olarak kullanılıyor. Ben gÜncel öğrenciler
yetiştirdiğimi bu açıdan düşünüyorum. Ama böyle bir bÜtÜnlÜk sağlanması
herhalde önemli olacaktır. Bu teorik alanlarda da söz konusu olacak, uygulamalı
alanlarda da söz konusu olacak. Ürünlerin başarısı önemli. TeşekkÜr ederim.

Prof.Dr.Yusuf KARAKoÇ: Ben teşekkÜr ederim sayın Tüfekçioğlu
hocam. Nihat hocam sorunlar tartışıldı. Konuşacak başka bir şey yok diyor.
Profesörlerin kontenjanı doldu biliyorum. Ancak salonda yer alan, bulunan,

araştırma görevlileri, yardımcı doçentler ve doçentlerden hiç çıkmıyor. Herhalde
kendi sorunlarını profesör ünvanlı hocalarına dile getirttiler. ondan sonra da
susuyorlar. Eğer öyle bir talep Varsa onu da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Yani
hocalar buradayken biz konuşamayız diye bir endişe duyuyorsanlz hocalardan
rica ederiz, onlarsız bir zamanda birlikte tartışabiliriz. Galiba dün Aykut hocam
heyecanlarını kırdı. o nedenle bugün cesaret edemiyorlar. Konuşmak isteyen var

mı arkadaşlar.

O

zaman ben kısa bir özetleme yapıp bu paneli kapatmak

istiyorum. Konuşanların hepsi profesör ünvanlı hocalarımızdı. Bu bir tespit. Birkaç
hocamız emekli hocamızdı. Sorunlar benim başta belirlediğim sorunlar
çerçevesinde tartışıldı. Doçentlik sınav jürileri, anabilim da|ı farklılaşması, kadro
sorunları, akademik ilerlemelerdeki birtakım tıkanıklıklar ve akademisyenlerin
geçim sıkıntıları nedeniyle akademisyenliğin cazibesinin azaldığı, sonra maliye
bölüm başkanlarının bir araya gelip belki burada tartışılan ya da tartışılamayan
birtakım sorunları daha ayrıntılı bir şeki|de rapor haline dönüştÜrÜp ilgili
makamlara SUnma yönünde bir öneri geldi. BölÜmlerin kapatılmasına karşı bölüm
elemanlarının daha dikkatli ve bölümlerine sahip çıkması gerektiği yönünde bir
öneri geldi. Bir de mevcut durumun muhafazasında yarar olduğu söylendi. Rektör
seçimlerinin düzgün yapılmadığı kendisinden beklenen birtakım işlevleri yerine
getirmediği, rektörlüğün üniversitelerde huzuru sağlamak yerine bu seçim
sürecinin işletilmesi sonucunda birtakım sıkıntılara da yol açtığı, bu işleyin bir an
evvel düzeltilmesinin üniversitelerin huzurlu hale getirilmesinde yararlı olduğu
şeklinde bir öneride bu|unuldu. Bu öneriyi kimin belirttiği zaten kayıtlarda belli.
Gerçekten bu öneri doğru bir öneri. Rektörlük seçimlerinde üniversiteler siyaset
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meydanlna çevriliyor. Sonra altı kişiyi üniversite seçiyor, üç kişiyiYöK seçiyor, bir
kişiyi de cumhurbaşkanı atıyor. Bu süreç gerçekten garip bir süreç. Seçim midir,
başka bir şey midir, o da belli değil

Başkanlık yetkimi kullanarak mikrofonu biraz muhafaza edeceğim. o da
görevliliğine atanırken bir fakülte araştırma görevliliği söz konusu
Araştırma
şu.
33. maddeye göre. Bu araştırma görevliliğinde belirli sürelerde atama tekrarı var
ama en azından öğrencilik bitimi gerekçe gösterilerek kapının önüne tabiri caizse
kapının önüne konulma riski biraz daha düşük. 50/d'ye göre atanan araştırma

görevlileri

ise burslu yüksek lisans Ve

doktora öğrencisi statüsündeler.

Öğrencilikleri sona erdiğinde araştırma görevlilikleri de sona eriyor. Yani kadrolar
artık onlara tahsis edilmiyor. Dolayısıyla bu aı:aştırma görevlileri için birtakım
sorunlar var. Bunu bazı üniversiteler bir şekilde aşlyor, bazı üniversitelerde de
sorunlar devam ediyor. Belki araştırma görevlilerinin hepsinin 50/d ile alınıp
ancak iyilerinin daha öğrencilikleri bitmeden 33. madde ile görevlendirilmeler ya
da öğretim görevlisi statüsünde fakülte|erinde görevlendirilmeleri düşünülebilir.
Bu neyi sağlar? Belki başta yanılarak aldığınız araştırma görevlilerinde öğrencilik

sürecinde eleme imk6nı verebilir. Biliyorsunuz ki bir kadroya bir kimseyi
atadığınızda o kadro ölünceye kadar ona tahsis edilmiş gibidir' Her ne kadar
süreli atamada da söz konusu o|sa. Belki böyle bir imkön sağlanabilir, ancak
burada Türkiye'de yaşadığımızı keyfi davranışların yaygln olduğunu asla
unutmamak lazım. Araştırma görevlilerinin de çok tedirgin olarak akademisyen
olma şevklerini kıracağını göz ardı etmeden bu atamaları ve kadro tahsislerini
düşünme gerekir diye düşünüyorum. Bir de asıl bence asıl sorun araştırma
görevlileri ve özellikle kendi bünyelerinde yüksek lisans ve doktora yaptıramayan
bölümler açısından asıl sorun 35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlileri

sorunudur. Bu da şu; 35. madde ile bir araştırma görevlisi herhangi bir bölüme
atanıyor. Kendi bölümünde, faküItesinde, ilinde, bir yüksek lisans, doktora
programl yoksa özellikle doktora programl yoksa doktora programl olan illerde bu
araştırma görevlileri görevlendiriliyor. Ne zamanakadar? Doktoralarını bitirinceye
kadar. Bazı uygulamalı alanlarda araştırma görevlisi doktorasını bitirinceye kadar

görevlendirildiği ilde yeni bir hayat oluşturuyor. Doktora bitiyor, kadrosunda
gözüktüğü bölüme bir daha dönmüyor. o bölüm sanlyor ki doktorası bitince bana
gelecek öğretim üyesi olacak ama araştırma görevlisi doktor o|uyor, gerekirse
tazminatını ödüyor ama o kadroya asla geri dönmüyor. Niye? Aradan geçen 5-78-10 yıllık süre içerisinde yeni bir hayat kurulmuş oluyor. Bu yanlış bir yöntemdir.
Bunun yapılması uygun olarak yapılması gereken yolu bence 35. madde ile yine

görevlendirme yapılabilir ama

bu görevlendirme sadece ve yalnızca
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süresince olmalıdır. Görevlendirilen araştırma görevlisi dersini bitirdikten sonra
kadrosunun bulunduğu fakülteye dönmelidir. Teknoloji gelişti, ulaşım kolaylaştı.
Yeterlilik, tezizleme toplantılarına da danışman hocasının bu|unduğu ya da bağlı
bulunduğu enstitünün bulunduğu ile giderek bu işler yürütülebilir. Kaldı ki, her
yazdığı, çizdiği' düşündüğü konuyu mutlaka bizzat hocasıyla görüşerek ona
ulaştırması da gerekmez. Artı bir intemet aracılığıyla da birtakım görüşmeler,
konuşmalar, yazışmalar, düzenlemeler yapılabilir. Aksi halde, aksi halde kadrosu
dar olan bölümlerde öğretim elemanı istihdamı olabildiğince zor olacaktır.
Şüphesiz ki; yetişmekte olan araştırma görevlilerinin bir usta çırak ilişkisi
içerisinde hocalarının yanında bulunması gereklidir. Buna inanıyorum ama
bölümde hiç hoca yoksa zaten o bölüm kurulmaması gerekir. Doktora için
görevlendirilen hocaların bölümlerine döndüğünde kendilerine ustalık yapacağı
bir hoca|arının bulunması Varsaylmlyla ben bunu öneriyorum. Aksi halde
gerçekten ben hukuk fakülteleri alanında biliyorum. Gönderiyorsunuz Ankara'ya,
lstanbul'a, lzmir'e araştırma görevlisini, bu vatandaş belki eğer kendisine oda da

tahsis edilmemişse bir başka yerde bir oda bulunuyor. Hayatını oradan
yönlendiriyor, doktorasını bitiriyor, ondan sonra da onu gönderen üniversiteye

ben gelmiyorum diyor. Uygulaması olan alanlarda böyle sorunlar yaşanıyor. Belki
bu sorunu aşmak için demin yaptığım önerinin değerlendirilmesi gerekebilir.

Maaşlar konusunda şüphesiz ki yani her çalışanın, her yaşayanın bir geçim
sıkıntısı vardır. Bu kişiden kişiye değişebilir. Meslekten mesleğe değişebilir ama
bir zamanlar profesörler ve doçentler için iyileştirme yapılmıştı. Yardımcı
doçentler hatta doçentlerin bir kısmı, araştırma görevlileri, öğretim görevlileri,
okutmanlar için bu iyileştirme yapılmadı. Sonra hükümetler değişti. Bu iyileştirme

hiç yapılmadı. Dolayısıyla araştırma görevliliğinin, yardımcı doçentliğin, öğretim
üyeliğinin bu maaşların farklılaştırılması, iyileştirilmesinin gerçekleştirilmediği için
cazibesinin biraz düştüğü bir vakıa, gerçekten bazı aIanlarda araştırma görevlisi
ola'cak eleman bulamıyorsunuz. Bazı alanlarda da araştırma görevlisi olacak
yetenekte eleman bulamıyorsunuz. Elemanlar geliyor ama işe yaramayanlar

geliyor. Yani, dışarıda araştırma görevlisi maaşından daha

iyi

para

kazanabileceğini düşünen vatandaş daha kabiliyetli kişiler araştırma görevlisi
olarak ge|mek istemiyor. Şüphesiz ki akademisyen olmak için birinci belirleyici
maaşlar değildir ve olmamalıdır. Ancak onsuz da yaşanmlyor.

o da gerekli. Hele

hele araştırma görevlileri mesleğin başında çalışmalarını

yönlendirmeleri

bakımından gerekirse seyahatler yapmaları gerekiyor. Dergi, kitap takip etmeleri

gerekiyor, bunlara harcama yapmaları gerekiyor. Genç arkadaşların belki
maaşlarının nispi nispi olarak biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum
çünkü paraya ihtiyacı olan onlar. Hocamın biri emekli olan hocamın biri diyor ki
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çallşanlarla emekliler araslnda maaş farkl yok diyor. Yani bize çok fazla para
gerekli değil diyor belki. Ama gençlerin paraya ihtiyaçları var. Sosyal ihtiyaçları
var, bilisel çalışmalar için ihtiyaçları var. Sonuç olarak şunu söylüyorum: burada
dile getirilen ya da getirilmeyen bir çok sorun var. Belki kendisi şu an aramızda
değil ama Mahmut hocanın önerisi doğrultusunda belki küçük bir komisyon başta
maliye bölümü öğretim elemanları olmak üzere üniversite öğretim elemanlarının
tespit edilen birtakım sorunlarını rapor haline getirip ilgili makamlara sunmasında
yarar olabilir diye düşünüyorum. Bu çerçevede maliye camiasının
akademisyenini, uygulamaclslnl, gencini, yaşlısını, bayını bayanını, ustasını
çırağını, annesini babasını, çocuğunu bilimsel ve sosyal paylaşım amacıyla bir

araya getiren, geçmişi değerlendiren, geleceği yönlendiren Türkiye maliye
sempozyumlarının daha nice yıllar coşkulu, katılımlı, anlamlı, verimli bir şekilde
devam etmesi ve ettirilmesi, gelecek yıl bir başka sempozyumda bulunmak umut

ve dileğiyle hepinize saygılar Sunuyorum.

22.TÜRxiye MALIYE sEMPozYUMU
DEĞERLENDıRME ANKETı SoNUçLARı
22. Türkiye Maliye Sempozyumu sonrasında, Genel Kurul

esnasında,
katılımcılara organizasyon ve kongreye ilişkin bazı sorular sorulmuştur. Mini bir

bu değerlendirmeler daha sonraki
de katkı sağlayabileceği düşüncesiyle

kamuoyu yoklaması niteliğinde olan
toplantıların geliştirilmesi ve etkinliğine
burada yer almıştır.

202 Katiımcı

n

ı

n sorularlm ıza il işkin değerlend i rmeleri aşağ ıda ki gibid

Sempozyum Konusunu Tatmin Edici Buldum

Sempozyum Konusu Doğru Bellrlenmiştİr.
ı(atlırrıyuurı
l(dılıyan m
4ü/"
41o/o

19P/o

ı

llfuggzıml
Sayı

Yüzde

Katılmıyorum

81

40,1

Kararsızım
Katılıyorum

38

18,8

82
1

40,5
0,5

202

100,0

Cevapsız
Toplam

319

ir:

320

Hıırıtd

Stırudan TeHığerİ

Pnıd ]Gıııısırır.ı Gerddi, Yeterlİııe

ve Yğerlı Eİ.ldr.n

l(atılıyorum

}€tılmyorun

lGtılıyorum

lJygı"n

Katılmyorum

B/o

57/o

40h

}(a*sız m

2/"

1ü/o

I

}(atlmyaum

l

l(aarszm

l

ı

l(atılıycrırrı

ı<d|

I l@aszm

I

Sunulan Tebliğlerİ Bilimselve Yeterli Buldum
Sayı
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum

Cevapsız
Toplam

Yüzde

89

44,0

38
74

't8,8

1

36,7
0,5

202

100,0

Panel Konusunu Gerekli, Yeterli ve Uygun Buldum

Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum

Cevapsız
Toplam

321

Eİldın

Sayı

Yüzde

49'

24,3

42

20,9

'100

49,5

11

5,4

202

'100,0

322

,ti

Serbest

Mt

Eİıdclııreı lJygıın Ctmı$ır

orıganizışrorrı Bşanlı R.ıldrmrıe llllerıırırı Kaldm
l(atılmıyorum
12yo

l(atılmyorum
11o/o

l(atılıyorı.ım

lGtılıyorı.nı
Kaııarsızm
604

m
9Vo

l

}Gtlmyaum

l

lGrarsızm

Serbest Zamanlar Bırakılması Uygun oImuştur
Sayı

Yüzde

Kesinlikle Katılmıyorum
Kararsızım

22

10,9

Katılıyorum

166

Cevapsız
Toplam

6,4
82,2

13

0,5
100,0

1

202

323

l

I lGtılıycı,rn

Katılmycum

l l(aaszm l

organizasyondan Memnun Kaldım
Kesinlikle Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum

Cevapsız
Toplam

Sayı

Yüzde

25

12,4

15

7,4

161

79,7

1

0,5

202

100,0

324

.

ı

F-

Sempozyuma Katılan Maliye Bİlim İnsanları (Mayıs 2oo7|
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pör. cor. Ahmet Utkuseven, Celal Bayar Universitesi
Qör. Gör. Hakkı Sağlam, Yeditepe Universitesi.
oğr. Gör. Dr. Haluk Tandırcıoğlu, Dokuz Eylül Universitesi
Qör. Gör. Hatice Yurtseven, Celal Bayar Universitesi
Qör. Gör. Hayriye lşık, Pamukkale Universitesi ..
0ğr. Gör. Timur Turgay, Çankkale onsekiz Mart Universitesi
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Arş. Gör. Abdullah Burhan Bahçe, Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Abdullah Mutlu, Hacettepe Universitesi
Arş. Gör. Abdullah Tekbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Abdunnur Yıldız, Harran Üniversitesi
Arş. Gör. Abdurrahman Taraktaş, Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Adnan Şahin, Çankkale onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet Aysu' Erciyes Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet Bozdağ, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet Bozdağ, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Ali Çelen ERDURAN, Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Alparslan Başaran, Hacettepe Ünivers|tesi
Arş. Gör. Alparslan Uğur, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Alper Doğan, Celal Bayar Universitesi
Arş. Gör. Alper Göktan, Marmara Universitesi
Arş. Gör. Azu Ustünel, Uludağ Universitesi
Arş. Gör. Aslıhan ozel, Marmara Universitesi
Arş. Gör, Bernur Açıkgöz, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Burak PINAR, Dokuz Ey|ül Üniversitesi
Arş. Gör. Burcu Gediz Oral, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Cem Barlas Arslan, Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Cemil Rakıcı, Dokuz Ellül Üniversitesi
Arş. Gör. Cengizhan Hatipoğlu, lstanbul Universitesi
Arş. Gör. Cenker Göker, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Ceyda Şataf, Süleyman Demirel Üniversitesi
Arş. Gör. Cumhur Dülger, Anadolu Universitesi
Arş. Gör. Debi Konukçu Önal, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Deniz Kaygusuz,
Arş. Gör. Dilek Göze, Süleyman Demirel Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Ayşe Günay, Dokuz Eylül Ünİversitesi
Arş. Gör. Dr. Meltem Kayıran Dikmen, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. SibelBilgin, Gaziüniversitesi
Arş. Gör. Düriy.e Toprak, Süleyman Demirel Üniversitesi
Arş. Gör. Eda ozdiler, Ankara Universitesi
Arş. Gör. Eda Yeşil, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Elif Ayşe Şahin, Süleyman Demire] Üniversitesi
Arş. Gör. Elif Cenkeri, istanbul Üniversitesi..
Arş. Gör. Elvan ozman, Süleyman DemirelUniversitesi
Arş. Gör. Elvan Teke Cenikli, Pamukkale Üniversitesi
Arş. Gör. Emin Kömürcüler, Celal Bayar Üniversitesi
Aş. Gör. Emre Koç, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Erdem Ateşağaoğlu, lstanbul Universitesi
Arş. Gör. Eren Çaşkurlu, Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Erhan Gümüş, Eskişehir osmangazi Ünİversitesi
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Arş. Gör. Fatih Can, Karadenİz Teknik Eğitim Üniversitesi
Arş. Gör. Funda Onur Töralp, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Gökçe Çınar, Erciyes Üniversitesi
Arş. Gör. Gökhan Dökmen, Dokuz Eylül Ünİversitesi
Arş. Gör. Güneş Çetin, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Hahan Hotunluoğlu, Adnan Menderes Ünİversitesi
Arş. Gör. Hakan Arslaner, Adnan Menderes Üniversitesi
Arş. Gör. Hakan Bay, Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Halil Kürşad Arslan, Kent State University
Arş. Gör. Halit Fikir, Marmara Üniversitesi
Arş. Gör, Hamza Kahrıman, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör, Harun Akgül, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan Ayvalı, Balıkesir Bandırma Üniversitesi
Arş. Gör. Hilal Görkem, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Hüseyin Çiçek, Süleyman Demirel Üniversitesi
Arş. Gör. Hüseyin Taylan Eğen, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. lşıl Fulya Orkunoğlu, Gazi Unİversitesi
Arş. Gör. ibrahim Çam, Erciyes Üniversitesi
..
Arş. Gör. lbrahim Erdem Seçilmiş, Hacettepe Universitesi
Arş. Gör. ibrahim Nihat Bayar, Hacettepe Ühiversitesi
Arş. Gör. ihsan Cemil Demir, Afyon Kocatepe Ünİversitesi
Arş. Gör. inci Solak Akman, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör, irfan Barlas, istanbul Üniversitesi
Arş. Gör. irfan Türkoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. lsmail Ciğerci, Afyon Kocatepe Universitesi
Arş. Gör, Kutlu Dane, Akdeniz Üniversitesi
Arş. Gör. M. Fatih i|gün, Erciyes Üniversitesi
Arş. Gör. Mahmut Kaşıkçı, istanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Melek Akdoğan Gedik, Çukurova Üniversitesi
Arş. Gör. Melih Çildir, Eskişehir osmangazi Üniversitesi
Arş. Gör. Meltem Karadana, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Murat Çak, istanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Murat Şeker, İstanbul Üniversitesİ
Arş. Gör. Nesrin Candan, Celal Bayar üniversitesi
Arş. Gör. Nükhet Aşkın, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. oğuz Arslan, Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Onur Güner, Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör, oytun Canyaş, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Önder Çalcalı, Cumhuriyet Üniversitesi
Arş. Gör. 0zgür Şahan, Gazi Universitesi
Arş. Gör. Özkan Zülfüoğlu, Marmara Üniversitesi
Arş, Gör. Pelin Mastar, Celal Bayar Üniversitesi
Arş' Gör. Pelin Varol, Hacettepe Üniversitesi
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Arş. Gör. Recep'.Emre Eriçok, lstanbul.Universitesi
Arş. Gör. Seda ozekicioğlu, lstanbul Universitesi
Arş. Gör. Selin Ertürk, Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Serdal Bahçe, Ankara Üniversitesİ
Arş. Gör. Serdar Çiçek, Süleyman DemireI üniversitesi
Arş. Gör. Serdar ŞAHiN, Gazi Üniversitesi
Arş, Gör. Serkan Cura, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Serkan lşık, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
Arş. Gör. Sevil Gemrik, Süleyman Demirel Üniversitesi
Arş. Gör. Sevinç Yaraşır, istanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Sibel Bursalıoğlu, Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Sim|a Güzel, Uludağ Üniversitesi
Arş. Gör. Süleyman Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi
Arş. Gör. Tarık Vural, Dokuz Eylül Universitesi
Arş. Gör. Ufuk Gencel, Dokuz Eylül Üniv.ersitesi
Arş. Gör. Umit Süleyman Ustün, Selçuk Universitesi
Arş. Gör. Yasin Acar, Adnan Menderes Üniversitesi
Arş. Gör. Yıldırım Taylar, Dokuz Eylül Üniversitesi
Arş. Gör. Yusuf Karaaslan, Dokuz Ey|ül Universitesi
Arş. Gör. Z. Ertunç Şirin, istanbul Üniversitesi

Emin Ali inoğlu, istanbul Üniversitesi
Emine Yöney, Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi
lbrahim Birelma, Hesap Uzmanı

Bahadır Yıldız
Hasan Kaymak

KemalÇelik
Nermin Yörük

öndei ince
Yusuf Öner
Ayşe Şanver

Yüksel Ergülen

Kurumsal Katılımcılar
Doç. Dr. Ahmet Kesik, Maliye Bakanlığı
Doç. Dr. Erdoğan Öner, Maliye Bakanlığı
S. Ahmet Baş, Maliye Bakanlığı
M. Sait Arcagök, Maliye Bakanlığı

Ali Şimşek,..Tübitak, Maliye Bakanlığı
Dr, Semih 0z, Gelirler Başkontrolörü, Maliye Bakanlığı
Dr. Ahmet Ak, Maliye.Bakanlığı
Hasan Baş, Sayıştay Uyesi, Sayıştay
Arife Coşkun, Sayıştay
Levent karabeyli, Sayıştay
Bayram Barun, Uzman Denetçi, Sayıştay

ozlem Temizel, Başdenetçi Sayıştay
Nahit Bingöl, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mustafa Diri, Başbakanlık Uzmanı, Başbakanlık
Anıl YILMAZ, Straği Planlama Dairesi Başkanı, DPT
Osman Yılmaz, Uzman, DPT
Volkan Erkan, Planlama Uzmanı, DPT
o. Sener.Akkaynak, Kamu ihale Kurumu Kurucu Başkanı
Ali Bilge (lş.letme- Finans Dergisi GenelYayın Yönetmeni)
Bünyamin oztürk (Pusula Dergisi Editörü, YMM)
Mesut Yıldınm (Seçkin Yayınevi Yetkilisi)
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