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Maliye Teorisi 

5018 sayılı KMYKK’ya göre kamu maliyesi gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların 

finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimi kapsar.  

Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar 

Geleneksel Yaklaşımlar; 

 Kurumsal Yaklaşım; Devlet faaliyetleri hukuki ve idari açıdan ele alınır. 

 Yapısal yaklaşım; Mikro bazda ekonomik verimlilik üzerinde yoğunlaşır. 

 Değişim yaklaşımı; Optimal nokta devletin gelir ve giderlerinin eşit olduğu noktadır. Aynı 

zamanda burada elde edilen marjinal sosyal faydanın, vergilerin neden olduğu marjinal sosyal 

maliyete eşit olduğu noktaya kadar genişleyebilir. 

 Refah yaklaşımı, Toplumun refahına odaklanmıştır. 

 Gelir yaklaşımı, devlet faaliyetlerinin milli gelir üzerindeki faaliyetlerini incelemektedir. 

Modern yaklaşımlar; 

 Hukuki Yaklaşım; Kamuya anayasa ile yüklenmiş görevlerin finansmanı konusuna odaklanır. 

 İktisadi Yaklaşım; Ekonomiyi makro ölçekte incelemektedir. Büyüme, kalkınma, gelir 

dağılımında adalet gibi konulara odaklanır. 

Tarihsel Süreç 

Klasik İktisadi Düşünce- A.Smith, Ricardo, Mill, Say 

 Tam rekabet piyasası koşulları geçerlidir. 

 Tam istihdamda denge sağlanmaktadır. 

 Devlet müdahalesine karşıdır. 

 Devlet tarafsızdır. 

 Devlet sadece tam kamusal mal ve hizmet sunmalıdır. 

 Bütçe küçük ve denk olmalıdır. 

 Görünmez el teoremine inanırlar 

 Tek gelir vergidir ve tarafsız olmalıdır. 

 Arz yanlı iktisattır. 

 Klasik dikotomi anlayışı vardır. 

 Faizin temel fonksiyonunun yatırım- tasarruf eşitliğini sağlamak olduğu savunulmuştur. 

Müdahaleci Maliye Yaklaşımı- Keynes, Robinson, Stackelberg 

 Denge eksik istihdamda sağlanır. 

 Eksik rekabet vardır. 



 Devlet ekonomiye müdahale etmelidir. 

 Talep yanlı iktisattır. 

 Özel sektör verimli olduğu alanda çalışmalıdır. 

 Borçlanma olağan bir kamu geliridir. 

İktisadi Rasyonalite Yaklaşımı 

Ekonomiye müdahalenin hangi durumlarda gerçekleşmesi gerektiğini araştırmışlardır. Üç farklı görüş 

 Samuelson; Tam ve yarı-kamusal mal terimlerini literatüre sokmuştur. mal ve hizmetlerin 

üretimi için devlet müdahaleci olmalıdır. 

 Brocher-Tabatoni; Develet ve özel kesim arasında maliyet karşılaştırması yapmışlardır. Devlet 

maliyetlerin düşük olduğu alanlarda piyasaya girmelidir. 

 Chamberlin- Cournot; eksik rekabet olması durumunda devlet piyasaya müdahale etmelidir. 

Musgrave yaklaşımı; Kaynak dağılımında etkimlik, gelir dağılımında adalet, ekonomide istikrarı 

sağlamak için devlet piyasaya müdahale etmelidir. 

Anayasal İktisat 

Buchanan ve G. Tullock tarafından “Oybirliği Matematiği- Anayasal Demokrasinin Mantıksal 

Temelleri” adlı eserle oluşan akımdır. Temel düşünce toplumsal kararlar almada kullanılacak belirli 

kuralların anayasal düzeydeki tartışmalardan elde edilebileceğidir. 

Devletin keyfi müdahalelerinin ekonomiyi etkinlikten uzaklaştırdığı savunulmuştur. Politikası ve 

bürokratların mali yetkileri sınırlanmalıdır. 

Kamu Kesiminde Üretilen Mal ve Hizmetler 

Serbest Mallar; Üretim mülkiyetinin hiç kimseye ait olmadığı mal ve hizmetlere denir. Aşırı kullanımı 

devlet müdahalesi gerektirdiği için piyasa başarısızlığıdır. 

 Doğada hazır bulunan mal ve hizmetlerdir 

 Hiç kimse faydasından dışlanamaz. 

 Fiyatlandırılamaz 

 Piyasa konusu yapılamaz 

 Rekabet edilemez 

Kamusal Mallar; Üretim mülkiyeti devlete aittir. Üretim kararı siyasi kararlarla alınır. Finansmanında 

genellikle vergiler kullanılır. Vergi ödese de ödemese de herkes yararlanır. Problemi “Bedavacılık” 

sorunudur. 

Yarı kamusal mallar; hem devlet hem de özel sektörle sunulmakla birlikte, bireysel faydayı toplumsal 

faydaya çeviren mallardır. Fiyatlandırılabilir. Sıkışıklık maliyeti en yüksek olandır. yarı kamusal 

faydadan bir birim fazla tüketimi toplumsal faydayı küçültür. 

İstikrarsızlık; var olan risk ve belirsizlikte piyasanın başarısız olmasına neden olur. 

Doğal tekeller; ölçeği büyüdükçe maliyetleri azalan üretim alanlarında devlet müdahaleci olmalıdır. 



Erdemli-Erdemsiz Mallar; Toplumda belli bir kesime piyasa fiyatının çok altıda ya da ücretsiz olarak 

sunulan mal veya hizmetlerdir.gelir eksikliğinden kaynaklanır. Erdemsiz mallar; pozitif dışsallığı olan 

mallar ile üstesinden gelinir. Sigara bırakma hatları gibi. Devlet bu mallar müdahale etmezse tercih 

çarpıklığı doğar. 

Kulüp mal ve Hizmetler; Toplumda belli bir zümreye sunulan mallardır. geliri üyelerinden alınır. 

faydası üyelerine yöneliktir. Üyelerin faydası topluma dönüktür. 

Dışsallıklar; Dışsallıklar sonucu ortaya çıkan fayda ve maliyet öngörülmediğinden piyasa mekanizması 

dışında kalmaktadır. 

Dışsallıklar 

Bir üretim ya da tüketim faaliyetinin bir başka üretim ya da tüketim faaliyetini fiyat mekanizması 

dışında etkilemesidir. Dışsallık etki demektir. Sistemli olarak K. Wicksell bahsetmiştir. 

 Dışsallık fiyatlandırılmaz ve pazarlanmaz. 

 Olumlu ve olumsuz biçimde hem üretim hem de tüketim sürecinde ortaya çıkabilmektedir. 

 Olumlu dışsallık; eksik üretim vardır Devlet müdahalesi gerekir. Olumsuz dışsallık fazla üretim 

anlamına gelmektedir. 

 Piyasa başarısızlığıdır. 

Dışsallıklarla Mücadele Yolları 

Vergiler; Birim başına emisyon ya da kirlilik yaratan, ürün üzerine uygulanan spesifik esaslı vergilerdir. 

Coase Teoremi; dışsallık tarafların bir araya gelerek pazarlık sürecini işletmesiyle sorun çözülür. 

Hicks-Kaldor Modeli; Bireyler arası fayda karşılaştırılması yapılarak tazminat çözümü getirilmiştir. 

Sübvansiyonlar; Olumlu dışsallık durumunda eksik üretim sorununu gidermek için kullanılır. 

Kamu Kesiminde Optimum Üretim Modelleri 

Lindahi Değişim Modeli 

 Toplumda sadece iki tüketici tipi vardır 

 Tek bir kamusal mal vardır 

 Taleplerini açıklayan bireylerin taleplerin kesiştikleri noktada vergi paylaşılacak, kamu 

kesiminde gönüllü mübadele gerçekleştirilecek ve etkinlik düzeyi sağlanacaktır. 

Bowen Kısmi Denge Analizi 

Özel mal için etkin  üretim düzeyi 

 Yalnızca iki birey ve iki mal vardır. 

 Gelir dağılımı veri kabul edilmiştir. 

 Bireysel taleplerin toplamından toplam talebe ulaşılmış ve toplam talebin arzla çakıştığı 

noktada denge üretim miktarı belirlenmiştir. 

 Yatay toplamlıdır. 



Kamusal mal için etkin üretim düzeyi 

 Toplumda yaşayan iki bireyin de taleplerini açıkladıkları varsayılmış; sahte talep eğrileri 

kullanılmıştır. 

 Bireyler taleplerini dikey olarak toplanması ile toplam talebe ulaşılmış ve toplam arz ile 

toplam talebin çakıştığı noktada denge fiyat düzeyi tespit edilmiştir. 

Samuelson- Genel Denge Analizi; 

Bir birim kamu malı üretimi arttığında ne kadar özel maldan vazgeçildiği araştırılır. MRS=MC. 

Toplumda mal ve hizmetlerin üretiminin hem kamu kesimi hem de özel kesim aynı mal ve hizmet 

üretimini gerçekleştirebilir. 1 birim fazla fayda elde etmek adına özel kesimin sunmuş olduğu 

hizmetten vazgeçme derecesi ile ilgili bir modeldir. Bireyin tek tek MRS toplamları MC’ye 

eşitlendiğinde optimum üretim gerçekleşir. 

Demokrasi Modelleri 

Buchanan ve Tullock; Siyasi karar alma süreci içinde ortaya çıkan karar alma maliyeti ve katlanma 

maliyeti üzerinde durmuş ve her iki maliyetin de en aza indirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

Wicksell ve Buchanan; Kural olarak oy birliğinden yana olmakla birlikte uygulamada bunun mümkün 

olmadığını, en azından nitelikli çoğunluklara karar alınması gerektiğini savunmuşlardır. 

D.Black; Tüm bireysel tercihler tek zirve çıkacak şekilde sıralandığında çoğunluk oylamasının, her 

zaman gruptaki ortanca seçmenin tercihine karşılık geleceğini ifade etmiştir. 

Arrow; ideal bir politik karar alma mekanizmasının sahip olması gereken bütün özellikleri taşıyan bir 

sistem mevcut değildir. Buna “imkansızlık teoremi” denir. 

Romer ve Rosenthal: Bürokratların seçmenleri, belirli bir kurumsal yapı içinde tercih ettikleri 

düzeyden daha yükseğini tercih etmeye ikna edebileceklerini ileri sürmüşlerdir. 

Anthony Downs; Öncü temsili demokrasi modelinin kurucusu olan Downs’a göre oy maksimizasyonu 

peşinde koşan siyasilerin, seçmenlere parasal çıkarlar sunmaları kamu harcamalarını arttıracaktır. 

Tiebout-Ayağıyla Oy Vermek; bir yerel yöneticinin sunmuş olduğu hizmetlerden memnun kalmayan 

birinin hizmet almak amacıyla başka bir yerel yönetim birimine göç etmesidir. 

Hobbes-Leviathan Modeli; Ülkenin aşırı kamu harcamaları kamu açıklarına sebebiyet verir. 

siyasetçiler ve bürokratlar bu açığı kapatmak adına vergileri temel bir araç olarak kullanırlar. 

Vergilerin artması kamu harcamalarını daha da arttırarak aşırı büyümüş bir kamu kesimine neden olur 

ve devlet bir “leviathan” gibi kendi ağırlığı altında ezilir. 

Kamu Harcamaları 

Dar anlamda kamu harcaması; klasik iktisadi düşünceye göre temellendirilir.  

 Harcamalar kanunla yapılır. 

 Toplumsal fayda amacıyla yapılmalıdır. 

 Parasaldır. 

 Harcama yapma usullerine göre yapılır. 

 Ödenek temellidir. 



 Fayda-maliyet analizine yer yoktur. 

 Miktar içerikten daha önemlidir. 

Geniş anlamda kamu harcamaları; Keynesyen iktisadi düşünceye dayanır. Farkları; 

 Hizmetin maliyetine giren tüm unsurlar görülür. 

  İçerik miktardan daha önemlidir. 

Dar anlamda kamu harcaması kapsamında devlet ve devletten aldığı ödenek ile hizmet sunan birimler 

yer alır. Geniş anlamda kamu harcamasında ise kendi geliri ile hizmet sunan birimler yer alır. 

Kamu Harcamalarının Özellikleri 

 Devlet ve yetkilendirdiği birimler aracılığıyla yapılır 

 Kamu harcamaları toplumsal fayda amacıyla yapılır. 

 mali, ekonomik ve sosyal niteliklerle harcama yapılabilir. 

 Kanunla yapılır. 

 Harcama yapma usulüne göre yapılır. 

 Parasaldır. 

 kamu harcamaları artış eğilimindedir. 

 kamu harcamaları üst sınır milli gelirdir. 

 Kamu harcamalarında evrensel bir sınır çizilemez. 

Harcamaların maliyetini belirleyen unsurlar; 

 Yaşanılan alanın büyüklüğü 

 Yaşayan insan sayısı 

 Girdilerin fiyatları ve miktarları 

Kamu harcamaların maliyeti nüfus artışından etkilenmekle birlikte tam kamusal mal ve hizmetler yani 

saf kamusal mal hizmetler, maliyet olarak asla etkilenmez. Ancak, doğal olmayan bir nüfus artışı bunu 

da etkilemektedir. 

Kamu Harcamalarının Artış Türleri 

Görünüşte Artış Nedenleri 

 Paranın satın alma gücündeki azalmalar 

 Ayni ekonomiden nakdi ekonomiye geçiş 

 Bütçe yönetim ve tekniğinin değiştirilmesi 

 Kişi başına yapılan harcama sabitken ülke sınırlarının genişlemesi ve nüfusun artması 

 Kamulaştırma ve devletleştirme harcamaları 

Gerçekte Artış Nedenleri 



 Askeri nedenler 

 Ekonomik nedenler 

 Sosyal nedenler 

 Siyasi nedenler 

 Teknolojik nedenler 

Kamu Harcamaları Artışına İlişkin Görüşler 

1. Adolf Wagner; Devlet faaliyetlerinin sürekli artışı kanunu tezini ortaya sürmüştür. Eğitim, sağlık, 

adalet alanındaki artışlar kamu harcamalarını arttırmaktadır. Kamu harcamaları milli gelirden daha 

fazla artmaktadır. Kamu harcamalarının formülü; ΔG/G · Y/ΔY>1. Wagner devlet sosyalizminin 

kurucusu olarak bilinir. 

2. Musgrave Yaklaşımı; savaş ve savunma harcamaları istisna tutulduğunda kamu harcamalarının milli 

gelire oranı istikrarlıdır. 

3. Peakok-Wiseman(Sıçrama tezi): Kamu harcamaları savaş ve benzeri nedenlerle artış sıçrama 

gösterir. Kamu harcamalarının artması kamu gelirlerinin de artmasına sebep olur. 

4. Colin Clark; Vergilerle karşılanan kamu harcamalarının milli gelire oranının %25’i aşmaması 

gerektiğini savunur. 

5. Rostow; büyümeye giden yol kalkınmadan geçtiğini dile getirmiştir. Kalkınmanın beş aşaması 

 Geneleksel aşama 

 Geçiş aşaması 

 kalkış aşaması 

 Olgunluk aşaması 

 Yoğun kitlesel aşama 

6. Boumol-Dengesi Büyüme; Kamu kesimi verimsiz özel kesim verimlidir. Çünkü kamu kesimi emek 

yoğun, özel kesim ise sermaye yoğun üretim yapmaktadır. 

7. Niskanen- Bürokrasi Model; Bürokratların aşırı kamu harcamalarının kamu kaynaklarının aşırı 

kullanılmasından dolayıdır. 

8. O’connor- Marksist bakış açısı; Özel kesimdeki birikmiş sermayenin kamuj sektörüne geçmesi kamu 

harcamalarını arttırır. 

9. H.C. Adams; Wagner gibi kamu harcamalarının artışını kanun gibi görmüştür. Yine Wagner gibi 

kamu harcamalarının sürekli aratacağının söylemiştir. Farkı; kamu harcamaları ülkeden ülkeye 

değişmektedir ve Uluslararası anlaşmazlıklar kamu harcamaları artışının bir nedenidir. 

10. Solomon Fabrikant; kamu harcamalarının arttığı doğru ise de bunu kanun olarak nitelendirmek 

zamansızdır. 

11. Nitti; Wagnere karşı çıkmıştır. Savaş ve savunma giderleri hariç tutulduğunda kamu giderlerinde 

gerçek bir artışa rastlanmamaktadır. 

Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması 



Kurumsal (İdari-organik) Sınıflandırma; harcamayı yapan birimi baz alan sınıflandırmadır. Hiyerarşik 

sıralama doğrultusunda Türkiye’nin idari teşkilatik yapısını gösterdiğinden organik sınıflandırma 

olarak da adlandırılır. ödenek temellidir. 4 düzeylidir; 

 Anayasal kuruluşlar 

 Müsteşarlıklar 

 Ana hizmet birimi (genel müdürlükler) 

 Destek ve lojistik birimler 

Fonksiyonel Sınıflandırma (işlevsel sınıflandırma) 

 Harcamayı yapan ekonomik birimlerin sunduğu hizmetleri baz alan sınıflandırmadır. 

 Harcamacı birimin sunduğu hizmetlerin maliyetine giren tüm unsurlar görülür. 

 Birim maliyet hesabını sağlar 

 Toplam maliyetlere ulaşır. 

 Tekrarı gerekmeyen hizmetlerin ayıklanmasını sağlar 

 İsraf ve savurganlığı önler 

 Yöneticileri denetleme imkan tanır. 

 Objektiflik artar 

 fayda maliyet analizini güçlendirir. 

Not; Hizmetler üçe ayrılmaktadır; Genel hizmet, sosyal hizmet, ekonomik hizmetler. 

Bilimsel (Ekonomik Sınıflandırma); 

Kamu harcamaları, harcamaların üretime ve milli gelire etkileri esas alınarak sınıflandırılır. Kamu 

harcamaları; 

Reel harcamalar, transfer harcamaları; Gerçek harcamalardır. Devletin ekonomiden doğrudan mal ve 

hizmet aldığı harcamalara reel harcama denir. 

Cari harcama; bir dönem için yapılır. Her yıl tekrar eder. Faydası bulunan yılla tekrar eder. dayanıksız 

sermaye mallarına yöneliktir. 

Yatırım Harcaması; Devletin bulunan cari dönemde gerçekleştirip uzun yıllara fayda sağlayan 

harcamalara cari harcama denir. 

 Her yıl tekrar etmez. 

 Sermaye birikimini arttıran harcamalardır. 

 Faydası uzun yıllara yansır. 

 dayanıklı tüketim harcamalarına yapılan harcamalardır. 

 Devletin yeni bina alımı bu guruba girer. 

Kalkınma Carisi; Bulunulan cari dönemde gerçekleştirilen uzun yıllara da fayda sağlayan insana 

yönelik harcamaya kalkınma carisi denir. 



Kamu Gelirleri 

Vergilendirme İlkeleri 

Adalet ilkesi; Herkes kurumsal hizmetlerin finansmanında ödeme gücüne göre katılmalıdır. 

Kesinlik ilkesi; Bir vergiye ilişkin tüm sınırlar kanunla kesin, net ve belirli şekilde çizilmiştir. 

Uygunluk İlkesi; Bir vergi hem uygun yerde hem uygun zamanda mükellefi en az zarara sokacak 

şekilde alınmalı. 

Tasarrufluk (iktisadilik) Mükellefin cebinden çıkan vergi hazinenin kasasına intikal edene kadar; arada 

geçen sürede masraflar minimum olmalıdır. 

Wagner İlkeleri; Mali güç kavramına göre oluşturulur. 

1. Malilik İlkesi; 

 Yeterlilik ilkesi; Toplanan gelirler yapılan giderlere denk olmalı 

 Esneklik İlkesi: Vergiler gelişen ekonomiye ve mali olaylara uyum sağlamalı 

2. Ahlaki ilkeler 

 Genellik ilkesi; Herkesin kamu hizmetlerinin finansmanına katılması 

 Esneklik; herkesin ödeme gücüne göre vergi ödemesi 

3. Teknik ve İdari İlkeler 

 Kesinlik 

 Uygunluk 

 İktisadilik 

4. İktisadilik İlkesi 

 Uygun vergi kaynağının bulunması 

 Uygun vergi çeşidinin bulunması 

Vergilemede eşitlik ilkesinin açıklanmasında dört görüş belirtilmiştir. 

 Eşit mutlak fedakarlık görüşü; matrahın büyüklüğüne bakılmaksızın kişilerin aynı miktarda 

vergi ödemelerini ifade eder. 

 Eşit oranda fedakarlık görüşü; Düz oranlı vergi tarifesi kullanılmaktadır.Geliri yüksek olanlar 

daha fazla vergi vermektedir. 

 En az toplam fedakarlık görüşü; verginin, toplumun tüm kesimleri üzerinde yarattığı toplam 

fedakarlığın en az düzeyde olmasını öngörmektedir. 

 Eşit marjinal fedakarlık görüşü; İlave birim vergi ödemek nedeniyle katlanılan fedakarlığın 

eşitlenmesini ifade etmektedir. 

Ödeme Gücüne Ulaşmanın Yolları 

1. Artan Oranlılık; gelir arttıkça, gelire uygulanan vergi oranının artmasıdır. Artan oranlı tarifeyi 

bilimsel olarak ilk inceleyen “wagnerdir”. marjinal fayda kavramına dayanır. 



2. Ayırma İlkesi: Gelir servete göre daha fazla korunmaya muhtaçtır. Emek gelirinden daha düşük 

oranda vergi alınmalıdır. 

3. En az geçim indirimi; gelirin vergilendirilmeyen kısmına asgari geçim indirimi denir. Kişisel ve ailevi 

özelliklere bağlı olarak gelirden yapılan indirime asgari geçim indirimi denir. 

Matrahtan indirim sistemi; Mükelleflerin kendilerinden, en az geçim indirimi tutarının düşülmesi ile 

bulunan tutarın vergilendirilmesidir. 

Dekot sistemi; 

1. Aşama; gelir artan oranlı tarifeyle vergilendirilir. 

2. Aşama; asgari geçim indirimini artan oranlı tarifeyle vergilendirerek aradaki fark alınır. 

Tahsil Yöntemleri 

İltizam Usulü 

En yüksek hasılattır. İltizam usulü en yüksek vergiyi hasılatın getiriyi taahhüt edenlere Osmanlı 

döneminde mültezimler aracılığıyla vergi toplatılmasına iltizam usulü denir. 

İhale usulü; Vergi toplarken en düşük payı alacağını taahhüt edilmesidir. 

Emanet usulü; devlet adına kapı kapı dolaşıp vergi toplamaya emanet usul denir. Bizzat devletin kendi 

araç ve gereçleriyle bu işlem gerçekleştirilir. 

Halk temsilcileri Aracılığıyla Tahsil Usulu; bir yörede halkın itibarını kazanmış güvenilir kişiler eliyle 

vergilerin toplatılmasıdır. 

Stopaj usulu; Verginin doğrudan gelir kaynağından kesilmesi suretiyle tahsil edilmesi işlemidir. 

Tarifeler 

Sabit oranlı vergi tarifesi; Matrahı artsa da azalsa da vergi oranı aynıdır. (Kurumlar vergisi, KDV) 

Sabit miktarlı vergiler; Tarifede gelir arttıkça vergi oranı düşmektedir. Bundan dolayı düşük gelirli 

vatandaşlar ve yüksek gelirli vatandaşlar arasında adaleti gözetmemektedir. 

Artan oranlı tarife; Türkiye’de uygulanmaktadır. Matrah arttıkça vergi oranı artar. 

Not; Yüksekli farkı bir vergi tarifesindeki en yüksek oran ile en yüksek oran arasındaki farktır. uzunluk 

farkı ise En yüksek matrah dilimi ile en düşük matrah dilimi arasındaki farktır. 

Sınıf Usulu Artan Oranlılık; matrah sınıflara ayrılır. istenilen matrah hangi sınıfa tekabül ediyorsa o 

sınıfın vergi oranı tüm matraha uygulanır. gelir dağılımında adaleti bozduğu için Türkiye’de 

uygulanmaz. Sınıf usulu artan oranlı tarifede vergi oranı ve ortalama vergi oranı birbirine eşitken 

marjinal vergi oranı bunlardan yüksektir ve daha şiddetli artar. 

Gizli artan oranlı; matrah arsa da azalsa da herkesten aynı miktarda indirim yapılır. Bu durumda 

matrah arttıkça ödenen vergi artar. Mükelleflerin gelir düzeyleri arttıkça ödedikleri vergi miktarı artsa 

da kişisel ailevi özellikleri farklı olan bireylere aynı oranda vergi uygulanması ve aynı miktarda indirim 

yapılması adalete aykırıdır. 

Azalan Oranlı Tarife; matrah arttıkça vergi oranı azalmaktadır. 

Vergiye İlişkin Bazı kavramlar 



Vergi Yükü; Objektif vergi yükü rakamlarla ifade edilir. Gelir içindeki ödenen verginin ağırlığına bakılır. 

subjektif vergi yükünde ise vergi ödeme sonrası yaşanan psikolojik baskı üzerine yoğunlaşır. Vergi 

oranları ve yeni vergiler arttıkça bireylerin yaşadığı psikolojik baskı artar. 

Vergi kaçırma; Vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir. Suçtur ve yaptırımı vardır. 

Vergiden kaçınma; Vergiyi doğuran olay gerçekleşmez, suç değildir ve yaptırımı yoktur. 

Vergi grevi; Vergi oranları ve yeni vergiler arttıkça kollektif olarak ödememe yönündeki direnişe vergi 

grevi denir. 

Vergi reddi; Vergi oranları ve yeni vergiler arttıkça ödememe yönündeki tepkidir. 

Yansıma; verginin bir üretim faktöründen diğerine geçişine yansıma denir. Aşamalar; 

 Ödeme; Bir vergi asla ödenmeden yansıtılamaz. 

 Vurgu; vergi ile olumsuz aşamanın görüldüğü aşamadır. 

 Aktarma; Tüm verginin bir sonraki üretim faktörüne yansıtıldığı aşamadır. 

 Yerleşim; Verginin tüm yükünün çekildiği aşamadır. 

Yansıma Türleri 

1. İleri-Geri Yansıma; İleri yansıma verginin arzdan talepe doğru olan yansımadır. Geriye 

yansıma ise; talepten arza doğru olan yansımadır. Lüks malların geriye yansıması kolaydır. 

2. Kanuni-Fiili Yansıma; Kanuni yansıma, kanunların öngördüğü şekilde verginin yansıtılmasıdır. 

Fiili yansıma ise piyasanın karar verdiği yansıma şeklidir. 

3. Sınırlı- Sınırsız Yansıma; sınırlı yansıma verginin bir üretim faktörünün üzerinde kaldığı 

durumdur. sınırsız yansıma ise Türk vergi sistemini asla kabul etmemektedir. 

4. Biçimsel- Efektif Yansıma; Biçimsel yanıma, üretim aşamasında gerçekleşir. Efektif yansıma 

ise ilk olumsuz etkinin ortaya çıktığı toptancıyı ve vurgu aşamasını baz alan yansımadır. 

5. Mutlak- Diferansiyel Yansıma; İkisi de gelir dağılımında adaleti olumsuz etkiler. 

Kavramlar 

Ramsey Vergileri-Optimum Vergileme Kuralı; Talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu mallardan az, 

talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu mallardan fazla vergi alınmasıdır. Malın üzerinde vergisel 

etkinlik kaybı minimum seviyede olacaktır. 

Laffer Eğrisi; Vergi oranları ile vergi hasılatı arasındaki ters yönlü ilişkiyi analiz eden bilim adamıdır. 

Tobin vergisi; Spekülatif sermaye akımlarına yönelen bir vergidir. Gelişmiş ülkeler uygulamaktadır. 

Çünkü, bu ülkelerin para birimi güçlüdür. Piyasalar istikrarlıdır. 

Verginin Amortismanı; Bir menkul ya da gayri menkul üzerinde vergi oranları ve yeni vergilerin 

artması malın “sermaye” değerini düşürür. 

Verginin kapitilizasyonu; Bir menkul ya da gayri menkul üzerinde vergi oranları azaltıldığında malın 

değerinin artmasıdır. 

Vergi ahlakı; Vergide kayıp ve kaçağa sebebiyet vermeyen mükelleftir. 



Vergi bilinci; Vergisel ödemeleri zamanında yerine getirmesidir. 

Vergi uyumu; verginin kanunlara uygun olarak yerine getirilmesidir. 

Vergi uyumlaştırılması; Ticari parelellik için uygulanması gerekli uluslararası rekabettir. 

Vergi maliyeti; Açık maliyet, vergi ödeme esnasında gözle görülebilen maliyettir. Gizli maliyet, vergiyi 

ödemek için katlanılan maliyettir. 

Vergi Harcaması; devletin kanunla vazgeçtiği kamu geliridir. 

Çifte vergilendirme; aynı vergi döneminde, aynı vergi mükellefin, aynı vergi konusunda 

vergilendirilmesidir. 

Mali anestezi; Bir verginin hissettirilmeden alınmasına mali anestezi denir. 

Mali aldanma; vaadlerin vatandaşa vergi artışı olarak yansımasıdır. 

mali zorlama; bazı kaynakların vergi ile aşırı zorlanmasıdır. 

Vergi erozyonu; kayıp ve kaçaklar sebebiyle matrahın aşındırılmasıdır. 

Vergi fiyatı; kamusal hizmetlerden bir birim fazla faydalanmanın karşılığıdır. 

Tevzi vergi, planlanan vergi ile gerçekleşen verginin eşit olmasıdır. 

Asgari vergi; gelir elde etsin yada etmesin herkesin ödediği vergiye asgari vergi denir. 

Vergi tutanağı; Gözle görülebilir kaynakların daha kolay vergilendirilmesidir. 

Vergi takozu; Ücret üzerinde SGK primlerinin ve verginin ağırlığına vergi takozu denir. 

Peçeleme; hukuk kurallarının ustaca kullanılarak vergi matrahını azaltmasıdır. 

Olivera-Tanzi Etkisi; Yüksek enflasyon ve yüksek vergi oranlarının aynı anda görülmesidir. 

Devlet Bütçesi 

Bütçe, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir yetki belgesidir. 

Bütçenin Tarihsel Gelişimi 

 Bütçenin gelişim sürecinin esası, Bütçe Hakkına dayanır. 

Bütçe Hakkı: Kamusal harcamalar, ve bu harcamalar ile sunulacak kamusal hizmetlerin finansmanı 

için toplanacak kamu gelirlerinin toplanmasına ilişkin karar verme yetkisidir. Bütçe Hakkı, 

Parlamentolara aittir. 

Dünyadaki Gelişimi 

 Bütçe hakkına ilişkin ilk yazılı belge: 19 Haziran 1215 tarihli Magna Carta Libertatum (Büyük 

Özgürlük Fermanı) adlı anlaşmadır. 

 Magna Carta Libertatum İngiltere’de imzalanmıştır. Bu anlaşma ile; Kral’ın vergi toplama 

yetkisi parlamentonun rızasına bağlanmıştır. 

 Bütçe ilk kez İngiltere’de doğmuştur ve 17. yy’da İngiltere’de uygulanmıştır. 1688 ihtilalinden 

sonra Bill of Rights (Haklar Kanunu) yayınlanmıştır. 



 Haklar Kanunu ile, vergi toplama işi Kralın yetkisinden tamamen alınmıştır.. Türk mali 

tarihinde 1808 yılında ll. Mahmut döneminde hazırlanan Sened-i İttifak, Manga Carta’ya 

benzetilmektedir. 

Türkiyedeki Gelişimi 

 Osmanlı’da Bütçeye ilişkin bir sistemi belge “Bütçe Nizamnamesi”dir. Yani “Osmanlı 

Nizamnamesi”dir. 

 Osmanlıda ilk bütçe çalışması ise; Tarhuncu Ahmet Paşaya aittir. Denk bütçeye ilişkin çalışma 

yapmıştır. 

 Cumhuriyet döneminde bütçe daha sistemli bir hal almıştır. 

Bütçenin Özellikleri 

 Bütçe bir kanundur. Hem de özel bir kanundur. Çünkü; Türkiye’de Cumhurbaşkanının 1924 

Anayasasından beri bütçe kanununu veto etme yetkisi yoktur. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili 

hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname 

ile bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez. 

 Bütçe bir hükümet programı olsa da bir kanundur ve yasama tasarrufudur. 

 Bütçenin kanun olmasının temel dayanağı anayasadır. 

 Anayasaya göre; Merkezi Yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcamaların sınırını gösterir. 

Harcanabilecek miktarın sınırı Bakanlar Kurulu kararıyla aşılamaz. Bütçedeki gelir tahminleri 

alt ve üst sınır niteliği taşıyamaz. 

 Her yıl tekrar eden sınırlı süreli bir kanundur. Yani; bir mali yıl için hazırlanır ve uygulanır. (1 

Ocak-31 Aralık) 

 Türkiye’de bütçe 3 yıllık hazırlanır, 1 malı yıl için uygulanır. 

 Bütçe tahminidir. Yani; devletin’geleceğe ait gelir ve gider tahminlerini gösterir. 

 Bütçe de denklik esastır. Yani; bütçede gelir ve gider tahminleri birbirine denk olmalıdır. 

 Bütçe; Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm birimleri ilgilendirir. 

 Anayasaya göre; devletin dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık düzenlemeleri 

ifade edilir. 

 Bütçe; ekonomik, mali, siyasi, hukuki sonuçlar doğurur. 

 Bütçede önce giderler sonra gelirler belirlenir 

Bütçe Fonksiyonları 

Bütçenin Klasik Fonksiyonları 

Bütçede, gelir-gider arasındaki eşitliği ifade eden mali denklik mali fonksiyon ile ifade edilir. Kıt 

kaynakların, sınırsız ihtiyaçlar arasında bütçe ile dağıtılması bütçenin iktisadi fonksiyonu ile ifade 

edilir. 

Aynı zamanda mali-iktisadi fonksiyonu bütçenin kamu hizmetlerini sunarken bir plan içinde minimum 

maliyet ile gelir-gider eşitliğini sağlamak amacını da içerir. 



Bütçenin Siyasi Fonksiyonu 

Bükçe, siyasi süreçte hazırlanır. Yani, kamu kesiminde üretilecek bir kamusal mal ve hizmetin ne 

kadar üretileceğine ne zaman ve niçin üretileceğine siyasi süreçte karar verilir. 

TBMM tarafından onaylanan bütçenin hazırlanmasında siyasi irade yetkilidir. Eğer ki; siyasilerin 

hazırladığı bütçe yasama organı tarafından reddedilirse bu durum hükumetin güvenoyu alamadığı 

anlamına gelir. 

Yeniden seçilmeyi hedefleyen siyasiler, seçimi kazanmak için bütçe ile harcamaları artırırlar. Aslında 

tüm uygulamalar TBMM’nin bütçe hakkına uygun olarak bütçeyi hazırlamasını ortaya koyar. Siyasiler 

üzerinde baskı ve çıkar gruplarında etkisi vardır. 

Bütçenin Hukuki Fonksiyonu 

Bütçe bir kanundur. Bütçe; kanunlara uygun hazırlanır, uygulanır ve denetlenir. Bütçe gerek gelir 

gerekse gider unsurlarını ülkede yaşayanlar için güvence altına alır. Parlamentolar hükumete gelir 

toplanması gider yapılması noktasında kanunlarla yetki verir. Kamu harcaması yapacak kamu 

kurumlarının belirlenmesinde de yasalarla düzenlemeler sağlanır. 

Bütçenin temel dayanağı Anayasadır. Bütçe de bir kanundur. Ancak özel bir kanundur. Çünkü; 

 Sınırlı süreli bir kanundur. 

 Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemez. 

 Bütçede yer almayan bir gider yapılamaz ve bir gelir toplanamaz. 

Bütçenin Denetim Fonksiyonu 

Bütçenin tamamlayıcı fonksiyonudur. Devletin mali idaresinin ve genel olarak faaliyetlerinin kontrol 

edilmesi esasına dayanır. Böylece, her yıl bir  önceki yıla göre daha sağlıklı bir bütçe süreci gelecektir. 

Bütçenin uygulanmasında, uygulanmasından sonra idari, yargısal ve yasama denetimini 

BÜTÇENİN ÇAĞDAŞ FONKSİYONLARI 

Bütçenin Konjonktürel Fonksiyonu 

Ekonomide yukarı ve aşağı yönü fiyat hareketleri görülebilir. Enflasyon veya deflasyon olarak 

adlandırılan bu fiyat hareketleri bütçede açık yada fazla vererek ekonomiye uygunluk gösterir. Bu 

durum bütçenin konjonktürel fonksiyonu olarak ifade edilir. Enflasyonist durumlarda ”Bütçe Açığı, 

”deflasyonist durumlarda ”Bütçe Fazlası” oluşmaktadır. 

Bütçenin Telafi Edici Fonksiyonu 

Durgunluk içinde bulunan ülkelerde, dışarıdan müdahalelerle devletin piyasayı canlandırması 

gerekmektedir. Bu durumda “devlet bütçe” açığı yaratmalıdır. 

”Ekonomik denkliğe” ulaşmak için ”mali denklik” feda edilmeli. 

Bütçenin Kalkınma Fonksiyonu 

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Devlet bu 

müdahaleyi bütçe aracılığı ile gerçekleştirir. 

Kalkınma; bir ülkede refah seviyesinin göze görülebilir bir biçimde artışı ile ifade edilir. Bütçe; gerek 

sosyal, ekonomik gerekse mali boyutuyla kalkınma amacı güder. 



Sosyal açıdan yapılan transfer harcamaları, ekonomik açıdan verilen teşvikler, sübvansiyonlar 

kalkınma yolunda bütçede yer verilen bir araçtır. 

Bütçenin Kaynak Tahsisi Fonksiyonu 

Devletin elindeki kıt kaynakları bütçe aracılığıyla kamu kesimi ve özel kesim arasında etkin şekilde 

dağıtılması kaynak tahsisi fonksiyonunu oluşturur. Sınırlı kaynakların rasyonel dağılımını hedefleyen. 

fonksiyondur. 

Bütçenin Gelir Dağılımını Düzenleme Fonksiyonu 

Gelir dağılımında adaletin sağlanması toplumsal refah artışı üzerinde de etkilidir. Herkese asgari 

düzeyde de olsa bir hayat standardı sağlanması ile sosyal dengeyi kurmak bütçe aracılığı ile 

gerçekleştirilir. 

Bütçenin Ekonomik İstikrarı Sağlama Fonksiyonu 

Ekonomik istikrar; tam istihdam ve fiyat istikrarının sağlandığı durumdur. Ekonomide istikrarın 

sağlanması ile bütçe harcama ve gelir yapılarının ülke şartlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu durum ancak uygulanan politika araçların ahenkli kullanılması ile mümkündür. 

Bütçe Denklik Teorileri 

Geleneksel Bütçe Teorisi 

 Klasik iktisadi düşünceyi baz alır. 

 Bütçede “mali denklik” (yıllık denklik) esastır. 

 Bütçe, etin sadece zorunlu, hizmetleri sunması amacı ile küçük ve denk olmalıdır. 

 Bütçe devletin ekonomiye yönelik bir müdahale aracı olamaz. 

 Borçlanma mali denkliğe zarar verir düşüncesiyle borçlanmaya karşı çıkar. Klasikler için 

borçlanma olağanüstü bir kamu geliridir. Devlet gelirini vergiler ile sağlamalı. Hatta tarafsız 

bir vergileme anlayışı olmalıdır. 

Devri Bütçe Teorisi 

Keynes tarafından geliştirilen devri bütçe teorisinin öncüsü Alvin Hansen’dir. 

 Devri Bütçe Teorisinde, 7 ile 10 yıllık konjonktürel dönemler halinde denklik aranır. 

 Yıl içinde gerçekleşen açık ve fazlalardan çok konjonktür devresinin sonunda oluşan 

”ekonomik denklik” önemlidir. . 

 Bütçe canlanma dönemlerinde fazla verir. Daralma dönemine girildiğinde; fazla verilen 

dönemde fonlara aktarılan fazlalar ekonomiye aktarılarak, daralma dönemindeki açıkları 

finanse eder. 

Telafi Edici Bütçe Teorisi 

William Beveridge tarafandan geliştirilmiştir. William Beveridge de bir Keynesyen iktisatçıdır. 

 “Ekonomik Denge” ve “Bütçe Açığı” politikalarına dayanır. 

 Ekonomi, tam istihdam ve istikrar halinde olmalıdır. Bu durum bütçe açığı gerektirir. 



 Depresyon içindeki bir ekonomide, özel sektör tam istihdamı sağlayamayacağı için bu görevi 

devlet üstlenecektir. Devlet, ekonomi tam istihdama ulaşıncaya kadar bütçe açığı vermeli, bu 

noktadan son denklik aranmalıdır. 

 Bütçe açıkları borçlanma ile finanse edilir. 

 Tam istihdam denge noktasına ulaşınca tekrar denk bütçe uygulanır. Devlet bütçesinin milli 

gelir içindeki önemi arttıkça, telafi edici bütçenin başar ‘ şansı da artar. 

Bütçe İlkeleri 

Genellik İlkesi 

Genellik ilkesi çerçevesinde; bütün gelirler bir havuzda toplanmalı ve giderler yine bu havuzdan tahsis 

edilmelidir. Yani; gelir ve giderlerin birbirine mahsup edilmeden bütçede yer alması gerekir. Genellik 

ilkesi; adem-i tahsis ve gayrisafi usul ilkelerini bünyesinde barındırmaktadır. 

Adem-i Tahsis Usulü; Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesini ifade eder. 

Gayrisafi Usul; Bütçede devlete ait bütün gelir ve giderlerin mahsup edilmeksizin ayrı ayrı 

gösterilmesini ifade eder. 

Birlik (Teklik) ilkesi 

Devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bir bütçede toplanmasıdır. Birden fazla bütçenin olmaması 

ifade edilir. İstisnası; Türk Bütçe Sistemi’dir. Çünkü; Türkiye’de merkezi yönetim bütçesi mahalli 

idareler Bütçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi, Fonlar, Döner Sermayeli İşletmeler, Kamu iktisadi 

Teşebbüslerinin bütçeleri ayrı ayrı hazırlanmaktadır. 

Bütçenin Doğruluk İlkesi 

Doğruluk ilkesi; objektif doğruluk ve subjektif doğruluk olmak üzere ikiye ayrılır; 

1. Objektif Doğruluk İlkesi 

Bütçe içerisindeki gelir ve gider tahminlerini oluşturan rakamların, uygulanacağı mali yılın ekonomik 

durumuna yakın olmasını ifade eder. Objektif doğruluk ilkesine uygun bütçe hazırlanması için; 

 Gelir ve gider tahminlerinde ileri ölçüm teknikleri kullanılmalıdır. 

 Kamu mali yönetiminin ekonomik ve mali yapısına ilişkin sağlıklı veriler olmalıdır. 

 Yeterli düzeyde beşeri sermaye birikimi olmalıdır. 

 Yeterli düzeyde teknik alt yapı ve çağdaş bir devlet muhasebe sistemi olmalıdır. 

2. Subjektif Doğruluk İlkesi 

Bütçeyi hazırlayanların ve kabul edenlerin iyi niyetli olmasını baz alır 

Açıklık ilkesi 

Bütçenin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmayı hedefleyen bir ilkedir. Bütçede yer alan tüm gelir ve gider 

kalemlerine hem parlamento üyeleri hem de bütçeyle ilişkili olsun ya da olmasın herkesin kolayca 

ulaşabilmesini esas alır. 

Önceden izin alma ilkesi 



Yasamanın, yürütmeye gelir toplama gider yapma gerek duyulduğunda borçlanabilme konusunda 

yetki vermesini ifade eder. Çünkü kamu kaynağını kullanmak, elde etmek parlamentonun iznine 

tabidir. Bu izin doğrultusunda hazırlanan bütçe parlamento tarafından mali yıla girmeden 

onaylanmalıdır. 

Tahsis ilkesi (Ayırım ilkesi) 

Bütçede her kamu hizmetine ilişkin bir ödenek ayrılmıştır. Ödeneği olmayan bir hizmete ilişkin 

harcama yapılması söz konusu değildir. Tahsis ilkesi; bütçe gelirlerinden her kamu hizmetine ayrı ayrı 

ödenek ayrılmasıdır. 

Aleniyet (Şeffaflık) ilkesi 

Bütçe belgelerinin hazırlanması, onaylanması, uygulanması, uygulama sonuçları ve denetlenmesi 

şeffaf ve kamuoyuna açık olmalıdır. Kamuoyuna açıklanabilir olması mali saydamlığı ifade eder. 

Mali saydamlık ilkesi; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanımında denetimin sağlanması 

amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. 

Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu 

idareleri sorumlu olup bu hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mali Saydamlık ”Hesap 

verilebiliriiği” kolaylaştırır. 

Hesap Verme Sorumluluğu; 5018 sayılı KMYKK’nun 8. Maddesine göre; 

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi, kullanılması için görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili 

ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, 

muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” 

Tasarrufluk ilkesi 

Bütçeyi; en az maliyette en yüksek sosyal faydayı sağlayacak şekilde hazırlamayı ifade 

eder.Savurganlığı önlemek, hizmet kalitesini artırmak temel amaçtır. 

Denklik ilkesi 

Bütçenin gelir ve gider tahminlerine ilişkin rakamlarının birbirine denk olmasını ifade eder. 

Yıllık olma ilkesi 

Bütçenin bir mali yıl için hazırlanıp, onaylanması ilkesidir. 5018 sayılı KMYKK’na göre çok yıllı 

bütçeleme sistemi ile birlikte bütçe, stratejik planlar doğrultusunda izleyen iki yılın da bütçe 

tahminleri dikkate alınarak görüşülür ve değerlendirilir. 

Giderlerin Bölümler itibariyle onaylanması ilkesi 

Bütçeler, parlamentoda bölümler itibariyle görüşülür ve onaylanır. 1961 Anayasasından beri 

Türkiye’de uygulanmaktadır. Yasamanın bütçe üzerindeki yetkisini güçlendirir. 

Türk Kamu Mali Yönetiminde Yer Alan Bütçe Çeşitleri 

Türk Bütçe sistemi birlik ilkesinin bir sapmasıdır. (Birlik ilkesi; devletin tek bir bütçesi olduğunu ifade 

eder) 

Merkezi Yönetim Bütçesi 



Merkezi yönetim bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa ekli (|), (II) ve (lll) sayılı 

cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinden oluşur. 3 kısımda incelenir: Genel Bütçe, Özel 

Bütçe, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi 

a) Genel Bütçe 

 Devlet tüzel kişiliğine dahildir. 

 5018 sayılı kanunda I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleridir. 

 Birimlerin kendi tüzel kişilikleri yoktur. 

 Birimlerin kendi özel gelirleri yoktur. 

 Bütçe finansmanı ağırlıklı olarak vergilerle sağlanır. 

 Bütçe hazırlanırken, önce gider bütçesi sonra gelir bütçesi hazırlanır. Sosyal devlet anlayışına 

uygundur. 

 Muhasebe hizmetleri, Maliye Bakanlığı eli ile yürütülür. 

b) Özel Bütçe 

 5018 sayılı kanunda II sayılı cetvelde yer alır. 

 Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulur. 

 Kuruluş ve çalışma esasları özel kanunlarla düzenlenir. 

 Giderlerin gelirlerini karşılayamaması durumunda hazine yardımı alırlar. Özel bütçeli idareler 

bütçelerini hazırlarken; hazırlanması, görüşülmesi gibi konularda genel bütçenin tabi olduğu 

esas ve usuller uygulanır. 

Gider Bütçesi Hazırlama Süreci 

Bütçenin Hazırlanması 

Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar; 

Kalkınma bakanlığı “orta vadeli programı” hazırlar. Orta vadeli programı bakanlar kurulunun kabul 

etmesi üzerine Resmi Gazete’de yayınlanır. 

Eylül 15’e kadar; 

Maliye Bakanlığı “orta vadeli mali planı” hazırlar. Yüksek planlama kurulunun orta vadeli mali planı 

karara bağlanması üzerine Resmi Gazete’de yayımlanır. 

Maliye Bakanlığı; Bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberini hazırlar. 

Kalkınma Bakanlığı; yatırım programı hazırlık rehberini hazırlar. 

Resmi gazetede yayınlanır. 

Eylül sonuna kadar; 

Harcamacı kuruluşlar bütçe tekliflerini maliye Bakanlığına verir ve teklifler karara bağlanır. Yatırım 

tekliflerinde aynı sürede Kalkınma Bakanlığı’na verilir. 

Bütçenin Onaylanması 



Makro ekonomik büyüklükler en geç ekim ayının ilk haftası içinde YÜksek Planlaa Kurulunda 

görüşüldükten sonra Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile Milli 

Bütçe tahmin raporu mali yıl başından 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulur. 

TBMM’ne sunulan bütçe Kanun Tasarısı; 

 55 gün bütçe komisyonunda görüşülür. 

 20 gün meclis genel kurulunda görüşülür. 

 kabul edilen bütçe Cumhurbaşkanına sunulur. 

 31 aralıktan önce Cumhurbaşkanına bütçeyi onaylar ve Resmi gazetede yayımlanır. 

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

 5018 sayılı kanunda III sayılı cetvelde yer alır. 

 Özel kanunlarla oluşturulur. 

 Kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanır. 

 Bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında finansman cetveli hazırlarlar. Finansman Cetveli: 

Bütçede açık varsa nasıl karşılanacağı veya bütçede fazla var ise nasıl değerlendirileceğini 

gösterir. I Bütçelerini Eylül sonuna kadar doğrudan TBMM ve Maliye Bakanlığı’na gönderirler. 

 Sayıştay Denetimine tabidirler. (01.01.2006 tarihinden itibaren) 

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 3’er aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, 3 

ayda bir izleyen ayın 15’ine kadar genel bütçeye aktarılır. Eğer ödenmez ise gecikme 

zammıyla takip ve tahsili başlar 0 Kendi mal varlıkları ve gelirleri vardır. Ödenekleri yetmez ise 

hazine yardımı alırlar. 

Ill. Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

 Sermaye Piyasası Kurulu 4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

 Kamu İhale Kurumu 

 Rekabet Kurumu 7. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 

 Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri 

 5018 sayılı kanunda IV sayılı cetvelde yer alır. 

 IVsayılı cetvelde sosyal güvenlik kurumları içerisinde; Sosyal Güvenlik Kurumu . Türk İş 

Kurumu Genel Müdürlüğü yer alır. 

 İdari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahiptir. Kamu tüzel kişilikleri vardır. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur. 

 Merkezi Yönetim kapsamında yer alır. 



 Ödenekleri yetmez ise “hazine yardımı” alırlar. 

 Sayıştay denetimine tabidirler. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmetleri ile ilgili aylık finansman raporu düzenler. Bu finansman raporları 

vize edilmek üzere Merkezi Yönetim Kanununun yürürlüğe girdiği ilk ay içinde Maliye Bakanlığına 

gönderilir. Maliye Bakanlığında vize edilmesi bütçe yardımı yapılması için önemlidir. 

c. Mahalli İdare Bütçeleri 

Gelişen süreç içinde kamu giderleri ve kamu hizmetleri merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında 

pay edilmiştir. Bu duruma “mali tevzin” denir. 

a) İl Özel İdaresi Bütçesi 

 İl özel idaresinin başında Vali bulunur. 

 Vali merkezi idareyi temsil etmektedir. 

 İl özel idaresi bütçelerinde önce gelirler daha sonra giderler belirlenir. 

Bütçe hazırlanırken önce giderler sonra gelirler belirlenir Ancak; mahalli idarelerde önce gelirler 

belirlenir ardından bu gelirlere uygun harcama yapılır. 

İl Özel İdaresi Bütçe Hazırlık Süreci 

 Bütçe Vali tarafından hazırlanır. 

 Eylül ayı başında; 0 Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı il encümenine sunulur. Kasım 

ayının birinci gününden önce; Bütçeyi inceleyen il encümeni, il genel meclisine sunar. İl genel 

meclisinde bütçe 20 gün görüşülür. 20 günün ilk 5 günü komisyonda incelenir. 

 Mali yıl başından önce; genel meclisi bütçe tasarısını aynen ya da değiştirerek onaylar. 

Meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 

Kabul edilen bütçenin iki örneği, 0 yıla ait program, bir önceki yıla ait kesin hesapta eklenmek üzere 

Vali tarafından 15 gün içinde bilgi amaçlı içişleri Bakanlığına gönderilir. 

b) Belediye Bütçesi 

 Nüfusu 5000’in üzerinde olan yerleşim birimlerine Belediye denir. 

 Belediyelerin, il ve ilçe merkezlerinde kurulması zorunludur. 

 Büyükşehir sınırları içindeki ilçelere o ilçenin adıyla İlçe Belediyeleri kurulur. 

Örneğin; Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Belediye 

Bütçe Hazırlık Süreci 

Bütçe Belediye Başkanı tarafından hazırlanır. 1 Eylül ayının birinci gününden önce; Belediye bütçe 

tasarısı Belediye encümenine sunulur. 

Belediye encümeni bütçe tasarısını meclise sunar ancak öncesinde bütçe tasarısı mülki idari amir 

aracılığı ile İçişleri Bakanlığı’na gönderilir. İçişleri Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder 

ve 5018 sayılı yasa gereğince Merkezi Yönetim Bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül sonuna kadar 

Maliye Bakanlığına bildirir. 



Encümen bütçeyi inceler ve 1 Kasımdan önce; (Büyük şehir ilçeleri Ekim ayının 1. gününden önce). 

Belediye meclisine sunar. Meclis 5 günü komisyonda olmak üzere 20 gün görüşür. Mali yılbaşından 

önce; Aynen ya da değiştirerek Meclis bütçeyi onaylar. Meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider 

artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. 

Kabul edilen bütçenin iki örneği Belediye Başkanı kararıyla mülki amire gönderilir. Bütçeyi mülki amir 

bir hafta içinde aynen ya da değiştirerek onaylar. Bir hafta içinde onaylanmayan bütçe kendiliğinden 

onaylanmış sayılır ve kesinleşir. ‘ Mülki amirin yaptığı değişikliklere karşı Danıştayda itiraza-gidilebilir. 

Kabul edilen bütçe mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer. Hem il özel idarelerinde hem de 

Belediye bütçelerinde iç ve dış denetim yapılmaktadır. Hem iç hem de dış denetim 5018 sayılı KMYKK 

 hükümlerine göre yapılır. Denetimlerinde hukuka uygunluk önem arz eder. 

Köy Bütçeleri 

Köyler, 5018 sayılı KMYKK’na tabi değildir. 442 Sayılı Köy kanununa bağlıdır. Köylerin kuruluşları ve 

bütçeleri 442 Sayısı Köy kanununa göre düzenlenir. 

 Köy bütçesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Köy idareleri Hesap Talimatına göre 

hazırlanır. 

 Muhtar ve ihtiyar heyeti gönderilen talimata bağlı olarak Kasım ayında bütçeyi hazırlar. 

 Hazırlanan bütçe Kaymakam ya da Vali onayı ile kesinlik kazanır. 

d. Döner Sermayeli işletmeler 

 Özel bütçeli idarelerin kuruluş kanunlarına dayanırlar. 

 Malzeme alımı ve işçi ücretlerini karşılamak için kurulmuşlardır. 

 Kendi personellerine kaynak aktaran birimlerdir. 

 Atıl kapasitelerin kullanımlarını sağlarlar. 

 Elde ettikleri gelir üzerinden vergi öderler. 

 Tüzel kişilikleri yoktur. 

 Sayıştay kapsamındadırlar. 

Bilanço ve eki düzenlerler. Hazırlanan bilanço ve ekleri ile gelir-gider belgeleri denetim için mali yıl 

bitimini takip eden 2 ay içinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilir. 

e. Kamu iktisadi Teşebbüsleri; (KİT’ler) KİT’lere (Kamu İktisadi Teşebbüsü) bağlı işletmeler ya da 

topluluklardır. kitlerin kendilerine ait bütçeleri vardır . 

 KİT’ler TBMM ve Sayıştay tarafından denetlenir. TBMM, idari denetim yapar. 

 Sayıştay; mali denetimi yapar. 

 KİT’ler yatırım ve işletme bütçesi hazırlar. KİT’lere bağlı bir takım işletme toplulukları 

mevcuttur. Bunlar: 

f. FON UYGULAMALARI 

Belli bir amaca yönelik olarak hesaplarda hazır tutulan kamu gelirlerine fon denir. Kullanılması 

aşamasında prosedüre takılmadan hızlı bir şekilde uygulanması hedeflenmiştir. Bütçe içi Fonlar ve 



Bütçe dışı Fonlar olmak üzere incelenir. Bütçe lçi Fonlar o Kaynağını bütçe tertiplerinden alan 

fonlardır. . Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu gibi 

Bütçe Dışı Fonlar 

 Kendi kanunları vardır. 

 Kendi özel gelirleri vardır. 

 Kendi amaçlarına yönelik gider yaparlar. 

Bunlar; 

1. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu 

2. Savunma Sanayini destekleme fonu 

3. Tanıtma Fonu 

4. Özelleştirme Fonu 

5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 

Sayıştay ve TBMM denetimine tabidirler. Bütçede Genellik ve Birlik ilkelerinin sapmalarıdır. 

B. Bütçe Sistemleri 

A. Torba Bütçe 

 En eski bütçe sistemidir. Ayrıca en basit bütçe sistemidir. 

 Ödenekler harcamacı kuruluşlara toplu olarak verilir ve sınırlama getirilmez. 

 Harcamacı kuruluşlar nereye ne kadar harcayacaklarına kendileri karar verirler. Yani 

harcamacı birimlerin yetkileri geniştir, onların harcamalarını yaptıkları yerlerin tespiti bu 

nedenle zordur. 

B. Klasik (Geleneksel) Bütçe Sistemi 

 Örgüt Bütçesi olarak da adlandırılır. 

 Klasik iktisadi anlayışın yansımasıdır. 

 Mali denkliği esas alır. En büyük faydasıdır. 

 Hazırlanması sade ve basittir. 

 Girdilerle ilgilenir. 

 Gerçekleştirilen denetim teftiştir. 

 Gelir-gider tahminlerinde analiz tekniklerinden yararlanmaz. 

 Hukuki denetime önem verir. 

Bütçede hangi kamu idaresinin ne kadar ödenek aldığıyla ilgilenir sadece bu alınan ödeneklerin 

aşılmaması yönünde yapılan denetime ”hukuki denetim” denir. 

C. Performans Bütçe Sistemi 



İş yürütme veya hizmet bütçesi olarak da ifade edilmektedir. Kamu hizmetlerinin kendisive 

hizmetlerin birim maliyetleri önemlidir. Performans bütçe sitemi 3 aşamadan oluşmaktadır: 

 Yapılacak işlerin sınıflandırılması 

 Kamusal hizmetlerin performans ölçümleri 

 Hedeflerini ve gerçekleşen maliyetler arasındaki farkların raporlanması 

En yüksek hizmet çıktısına ulaşarak, etkinlik ve verimliliği artırmak ve en az maliyetle en yüksek 

hizmeti elde etmek amaçtır. 

d. Program Bütçe Sistemi 

Program bütçe sistemi performans bütçenin gelişmiş bir şeklidir. Devletin belirli hedeflere 

ulaşabilmek amacıyla yaptığı hizmetlerin öncelik sırası içinde; programlar, alt programlar ve 

faaliyet/proje şeklinde sınıflandırılması esasına dayanmaktadır. Harcaması kuruluşlardan istenen en 

az maliyetle alternatif hizmet yolları aramalarıdır. 

Program bütçe uygulaması fayda maliyet analizlerine önem vermektedir. Bütçe imkanlarını etkin 

düzeyde kullanımı açısından alternatifler arasında en uygunun seçimini zorunlu hale getirmektedir. 

Program bütçe harcamacı kuruluşlara yaptığı harcamaların gerekçelerini araştırmaya itmektedir. 

Harcaması kuruluşlardan istenen en az maliyetle alternatif hizmet yolları aramalarıdır. 

e. Planlama Programlama Bütçe Sistemi 

Planlama programlama bütçe sistemi diğer sistemlerde olduğu gibi ilk olarak ABD’de uygulamaya 

konulmuştur. Ancak PPBS program bütçenin gelişmiş şeklidir. Bu sistemde çağdaş analiz 

tekniklerinden yararlanılmaktadır. PPBS’nin amacı kamu otoritelerine en rasyonel karar verme 

konusunda destek olmaktadır. Uzun vadeli planların ortaya atılması için elverişli bir sistemdir. Dört 

aşamadan oluşmaktadır: 

 Planlama 

 Programlama 

 Bütçeleme 

 Sistem analizi aşamalarından oluşmaktadır. 

Planlama Aşaması; Planlama yapılırken amaçlar saptanmakta, fiziksel analiz ve seçeneklerin analizi 

gerçekleşmekte, maliyetler tahmin edilmekte ve son aşamada model ortaya konulmaktadır. 

Programlama Aşaması 

Planlama aşamasında alınan kararlar ile gerçekleşmektedir. Programlama aşaması planlanan 

kararların uygulanması için gerekli uygulamaların belirlenmesi ve organize edilmesi şeklinde 

tanımlanır. Program bir fonksiyon içindeki ana faaliyet grubudur. Programlar giderek küçülen alt 

gruplara ayrılmaktadır. 

Programlar alt programlara ayrıldıktan sonra da faaliyet ve projelere ayrılmaktadır. 

Program: Ana faaliyet gruplarından oluşur. Alt Program: Hizmet programlarına ilişkin gruplardan 

oluşur. Harcama Kalemi: Faaliyet ya da projelere ait ayrıntılı kısımları içerir. 

Bütçeleme Aşaması; Planlanan ve programlanan harcamalar kaynak tahsis edilmektedir. 



Sistem Analizi Aşaması; Sistem analizi aşaması, PPBS’nin en son aşamasıdır. Kamusal kaynakların en 

rasyonel bir biçimde kullanılması için belli ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Sistem analizi karar 

verme alma aşamasında yöneticilere en iyi projeyi ya da program seçme konusunda yardımcı 

olmaktadır. En fazla başvurulan yöntem fayda-maliyet ile maliyet etkinlik analizidir. 

Fayda Maliyet Analizi; Kamusal faaliyetler gerçekleştirilirken en düşük maliyet ve en yüksek faydayı 

sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesine sağlayan bir tekniktir. 

f. Sıfır esaslı Bütçeleme Sistemi 

Yeni baştan bütçeleme sistemi olarak da adlandırılan sıfır esaslı bütçeleme sistemi modern anlamda 

bütçe sistemlerinden birisidir. Sıfır esaslı bütçeleme sistemi geçmiş yılların ödeneklerine bağımlılığı 

ortadan kaldırmayı amaçlayarak diğer bütçe sistemlerinden farklı bir bütçeleme anlayışını temsil 

etmektedir. Sıfır esaslı bütçeleme sisteminin aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

 Kurumun hedef ve bütçeleme varsayımı 

 Karar birimi belirleme 

 Karar paketi oluşturma, sıralama 

g. Strtejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi 

Stratejik planlama örgütün ne olduğuna ne yaptığına ve neyi neden yaptığına şekil veren ve yol 

gösteren temel kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş bir çaba olarak 

tanımlanabilmektedir. Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi; parasal 

kaynak sağlamanın ve diğer kararların bir örgüt tarafından gerçekleştirilebilmesine dayanan hedef 

yönetimli ve sonuç odaklı bir bütçe sistemidir. Bu bütçe sistemi üç unsur üzerine kuruludur. Bunlar 

stratejik plan performans programı ve faaliyet raporudur. 

Stratejik Plan: Kurumların misyon ve vizyonlarını ortaya koyarak orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve 

hedeflerini belirler. 

Performans Programı: Stratejik planda belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda kurumun bir 

mali yıldaki performans hedef düzeylerini bu hedeflere ulaşmak için yürütülmesi gereken faaliyet ve 

projeler ile kurumun bütçesine dayanak oluşturan belgelerdir. 

Faaliyet Raporu: Kurumun hesap verme sorumluluğunu gerçekleştirmek üzere hazırlanan raporlardır. 

Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi: Kamu iradelerinin ana 

fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini 

belirleyen kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan 

performans ölçümü yaparak ulaşmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren ve 

sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. 

Türkiye’de halen uygulanan sistemde stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçeleme 

sistemidir. 

Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanacak olan 

stratejik planlar Kalkınma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerden geçerek yürürlüğe 

girecektir. idarelerin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen göstergelerine uygunluğu ve idarelerin 

bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları 

belirlemeye yetkili olan Maliye Bakanlığı’dır. Sistemde kuruluşlar bütçe tekliflerini stratejik planda 

öngörülen stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirmekle yükümlüdürler. 



Giderlerin Yapısı ve Türleri 

a) Yedek Ödenek: Kanuna ekli l sayılı cetvelde yer alan idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere, genel 

bütçe ödeneklerinin %2’sine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir. Bu 

ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan 

aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı, yılın bitimini takip eden 15 gün içinde Maliye 

Bakanlığı’nca ilan edilir. 

b) Örtülü Ödenek: Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek 

menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle 

ilgili hükumet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. ilgili yılda bu 

amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının “binde beşini” 

geçemez. 

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan 

kararname esasına göre gerçekleştirilir ve ödenir. 

Gelir Bütçesinin Hazırlanması 

Gelir teklifleri ekonomik sınıflandırma sistemine uygun olarak düzenlenir. Kamu idareleri, stratejik 

planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde gelir teklifini gerekçeli olarak 

hazırlar ve yetkililer tarafından imzalanmış olarak Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı’na 

gönderilir. 

Başbakanlık bu çalışmalarını “Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü” kanalıyla gerçekleştirir. Gelir 

Bütçesinin oluşturulmasında iki usul söz konusudur: 

1. Otomatik Usul: Uygulaması sona eren son birkaç yılın araştırması ya da son yılın kesinleşmiş gelir 

rakamları yeni mali yılın gelir tahmininde esas alınmaktadır. 

Otomatik usuller kendi içinde üçe ayrılır; 

 Bir önceki yıl usulü; Gelecek mali yılın gelir tahminleri yapılırken bir önceki yılın gerçekleşen 

geliri esas alınır. 

 Ortalama artışa göre artırma usulü; Gelecek mali yılın gelir tahminlerini son 3 5 yılda 

gerçekleşen gelir rakamlarının artış oranı alınır. Bir önceki yıl gerçekleşmiş olan gelir bu orana 

göre artırılarak uygulanır. 

 Ortalama usul ; Gelecek mali yılın gelir tahminlerinde son 3 5 yıla ilişkin rakamların ortalaması 

alınır. Bütçesi hazırlanacak mali yıla aynen uygulanır. 

2. Doğrudan Doğruya Takdir Yöntemi: Maliye Bakanı takdir hakkını kullanmak suretiyle gelir bütçesini 

hazırlamaktadır. Bu yöntemde önceden belirlenmiş herhangi bir kurala bağlı olunmaksızın kamu 

gelirleri öngörülmektedir. Bu takdiri rakam belirlenirken geçmiş yıl gerçekleşmelerinden 

yararlanılmaktadır. Türkiye’de uygulanır. 

Bütçe Kanun Tasarısına Bağlı Belgeler ve Ekli Cetveller: 

 Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi 

 Yıllık ekonomik rapor 

 Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu 

gelirleri cetveli 



 Kamu borç yönetimi raporu 

 Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait gelir ve gider tahminleri 

 Mahalli idareler ve SGK bütçe tahminleri 

 Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu 

idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi 

Ekli Cetveller: 

 A Cetveli -Tahmini Gider 

 B Cetveli -Tahmini Gelir 

 C Cetveli B Cetvelinde yer alan gelirlerin yasal dayanağını gösterir 

Ödenek Aktarmaları 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları “kanunla 

yapılır. 

Aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe %5’ine 

kadar bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu şekilde yapılan aktarmalar 7 gün içinde 

Maliye Bakanlığı’na bildirilir. 

Personel giderleri tertiplerindenl aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış 

tertiplerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz. 

Bütçe Ödeneklerinin Arttırılması ödeneklerin yetersiz kalması öngörülmeyen hizmetlerin yerine 

getirilmesi amacıyla karşılığı gelir gösterilmek şartıyla, kanunla ek bütçe yapılabilir. Buna Ek Ödenek 

denir. 

Tamamlayıcı Ödenek: Kesin hesap kanunlarında yıl içinde yapılan ödenek üstü harcama/ar dolayısıyla 

yasalarda yer almasa da verilen ödenektir. Bu ödenek çeşidi sadece kesin hesap kanunlarında yer 

almaktadır. Yani 5018 sayılı KMYKK’da yer almaz. 

D. Hazine İşlemleri 

Hazine: Devlet bütçesinin gelir ve giderlerini gerçekleştiren devlete intikal eden değerleri koruyan ve 

gelir -gider arasındaki dengeyi kuran bir kurumdur. Türkiye’deki Merkez Bankası kuruluncaya kadar, 

Hazine adına veznedarlığı Osmanlı Bankası ve T.C. Ziraat Bankası yürütmüştür. 

Hazinenin Fonksiyonları 

Yer Bakımından Denkleştirme 

Gelişmiş bölgelerde toplanan kamu gelirleri gelişmekte olan bölgelerdeki kamu harcamalarının 

finansmanında kullanılabilmektedir. Bu dengenin kurulmasına yer bakımından denkleştirme denir. 

Bu_ durumda Bankacılık Sistemi kullanılmaktadır. Bu konuda ilk olarak Merkez Bankası yetkilidir. 

Merkez Bankasının olmadığı yerlerde Ziraat Bankası, her ikisinin de olmadığı yerlerde ise PTT Şubeleri 

bu işlem için yetkili kılınmıştır. 

Zaman Bakımından Denkleştirme 



Hazinenin kamu gelirlerini topladığı zaman ile kamu harcamalarını yaptığı zamanlar farklı olduğunda 

hazinenin kaynak temin ederek bu dengeyi sağlamasına zaman bakımından denkleştirme adı 

verilmektedir. Hazine bu dengeleri sağlarken borçlanmaya başvurabilmektedir. 

Devlet Muhasebe sistemi 

Kameral Muhasebe Sistemi: Bütçe ile ilgili rakamların, gelir ve giderlerin tahakkuk ve tahsilatının 

bütçe tertibine göre verildiği bir sistemdir. 

Schneider Muhasebe Sistemi: Mahsup işlemleri bütçe dışı alacak ve borç hesaplarına da yer verilen 

sistemdir. 

Constante Muhasebe Sistemi: Bütçe hesaplarıyla birlikte mal varlığı hesaplarının ve gelir ile gider 

tahakkuklarının da gösterildiği sistemdir. 

Logismagrafi Muhasebe Sistemi: Mal varlığı hesapları ile gelir ve gider tahakkuklarının birlikte 

gösterildiği muhasebe sistemidir. 

Bütçe Hesaplarının Kapatılması 

 a. Egzersiz Usulü 

Bir gider veya gelir hangi bütçe dönemine ait ise o dönemin gider veya geliri sayılır ve kayıtlar 

döneminde ele alınarak dönemine göre gerçekleşir. 

Faydaları: 

 Bir mali yıla ait işlemlerin toplamını kapsadığı için mali yıl ile ilgili sağlıklı bilgi ve 

değerlendirmelere olanak tanımaktadır. 

 Bu usul ile bütçe devresi netleşmekte böylelikle bütçe yılları arasında kıyaslama imkânı 

doğmaktadır. 

Sakıncaları: 

 İsraf ve savurganlığın artmasına neden olmaktadır. 

 Bütçeden yapılacak ödemelerin ertesi yıllara ertelenmesine neden olmaktadır. 

 Denetim gecikir. 

 Bütçenin yıllık olma ilkesine terstir. 

b. Jestiyon Usulü 

Dönem içinde tahakkuk ettirildiği halde ilgililere ödenemeyen giderler ve gelirler bu işlemlerin 

gerçekleştiği dönemin bütçe hesaplarında gösterilir. 

Faydaları: 

 Harcama yetkililerinin bütün ödeneği harcama eğilimleri sınırlandırılmıştır. 

 Hesaplar kısa sürede kapandığı için mali yıl hakkında istenildiği zaman bilgi edinme şansı 

bulunmaktadır. 

 Hesaplar günü gününe tutulduğu için denetimin etkinliğini arttırır. 

Sakıncaları: 



 Bütçe bütünlüğü kaybolur. Devletin tahmin edilen bir yıllık mali durumunu 

göstermemektedir. 

 Mali yıllar arası kıyaslama yapılmasına engel olmaktadır. 

 Hesaplardaki bir günlük gecikme mali yıldaki gelir ve giderlerin azalmasına neden 

olabilmektedir. 

 Devlet alacakları yönünden zamanaşımı süresi 5 yıldır. 

Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap Kanunu 

Bütçe süresinin tamamlanması ve sunulması kesin hesap kanunu ile olmaktadır. Kesin hesap kanun 

tasarısı ile birlikte TBMM’ye sunulan belgelerden birisi de Sayıştay’ın hazırlamış olduğu Genel 

Uygunluk Bildirimidir. 

İdari Faaliyet Raporu 

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları 

ölçüsünde heryıl faaliyet raporları düzenlenir. 

Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarına 

göre idaresinin faaliyet sonuçlarını ifade eden idari faaliyet raporunu hazırlar. İdari faaliyet raporu, 

Sayıştay’a verilir’ ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. 

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile SGK idari faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye 

Bakanlığı’na gönderir. İçişleri Bakanlığı bunun üzerine değerlendirme raporu hazırlar. Sayıştay’a 

gönderir ve kamuoyuna açıklar. Bir örneği de Maliye Bakanlığı’na gönderilir. 

Genel Faaliyet Raporu 

Maliye Bakanlığı hazırlar. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve SGK’ların bir mali yıldaki 

faaliyet sonuçları gösterilir. 

Maliye Bakanlığı genel faaliyet raporunu Sayıştay’a gönderir ve kamuoyuna açıklar. 

Sayıştay mahalli idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahalli idare değerlendirme 

raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonucunu da dikkate alarak TBMM’ye sunar. 

TBMM bu raporlar çerçevesinde kamu idarelerinin ve hesap verme sorunlarını görüşür. Bu 

görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcının ilgili bakanla katılması zorunludur. 

Kesin Hesap Yasa Tasarısı 

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanır. 

1 yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırılmalı olarak gösteren değerlendirmeleri de içeren gerekçesi ile 

birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca TBMM’ye sunulur ve bir örneği 

de Sayıştay’a gönderilir. 

Genel Uygunluk Bildirimi TBMM komisyonlarında öncelikle görüşülür. 

 Mahalli idare bütçeleri ile SGK bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin hesaba bağlanması, 

ilgili kanunlardaki hükümlere göre yapılır. 



 Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk 

bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde 

TBMM’ye sunar. 

 Kesin hesap kanun tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin TBMM’ye verilmiş olması, ilgili yıla 

ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı 

anlamına gelmez. 

 Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine 

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

 İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve 

kesin hesap kanunu tasarısı ile merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ile görüşülür. Ancak bu 

raporlar ile genel uygunluk bildirimi TBMM komisyonlarında öncelikle görüşülür. 

 Mahalli idare bütçeleri ile SGK bütçelerinin uygulama sonuçlarının kesin hesaba bağlanması 

ilgili kanunlarındaki hükümlere göre yapılır. 

Genel Uygunluk Bildirimi 

Sayıştay, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, 

kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde TBMM’ne sunar.” 

hükmünü ifade etmiştik. 

. Genel uygunluk bildirimi; dış denetim raporları, idari faaliyet raporları ve genel faaliyet raporu dikkat 

alınarak hazırlanır. 

. Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin TBMM’ne verilmiş olması, ilgili yıla ait 

Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına 

gelmez. 

BÜTÇENİN DENETİMİ 

. Bütçe denetimi yasama, yürütme ve yargı tarafından yapılan denetimdir. 

İDARİ DENETİM 

a) İç Kontrol 

 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe 

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve 

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 

yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. 

 Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve 

yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise iç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, 

sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerince rehberlik hizmeti verir. 

b) Ön Mali Kontrol 

 Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan 

kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. 



 Ön mali kontrol süreci, mali karar ve işlemlerin hazırlanması yüklenmeye girişilmesi, iş ve 

işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

 Kamu idarelerinde ön mali kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. _ 

 Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılacak asgari kontroller, 

mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrole tabi tutularak mali karar ve işlemlerin usul 

ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

Kamu idareleri, bu standart ve yöntemlere aykırı olmamak şartıyla bu konuda düzenleme 

yapabilir. 

c) İç Denetim 

 İç Denetim, Kamu İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların 

ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip, yönetilmediğini değerlendirmek 

ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk 

yönetimi, yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli 

bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleşir. 

 İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate 

alınmak suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst 

yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Özellikleri ve Görevleri: 

Özellikleri 

Maliye Bakanlığına bağlıdır. 

7 üyeden oluşur. Üyelerden; 

 Başbakan 1 üye 

 Hazine müsteşarlığı 1 üye 

 Maliye Bakanı 3 üye 

 Kalkınma Bakanlığı 1 üye 

 İçişleri Bakanı 1 üye seçer. 

5 yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Uluslar arası kabul görmüş kontrol ve denetim 

standartlarına uygun hareket ederler. 

Yasama Denetimi 

TBMM tarafından yapılır. Aşamaları; 

 Hazırlık: Komisyonda ve Genel Kurulda görüşülmesi. 

 Uygulama: Soru, Gensoru, Meclis Araştırması 

 Kesin Hesap; Uygulama sonrası denetim aracı 

Yargı Denetimi 



Sayıştay tarafından yerine getirilir. Sayıştay: TBMM adına inceleme yapar. Buna dış denetim denir. 

Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 kereye 

mahsus olmak üzere. Karar düzeltilmesi isteminde bulunabilmektedir. Vergi ve benzeri 

yükümlülüklerle ilgili Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararı esas 

alınmaktadır. Sayıştay kendisi de TBMM tarafından denetlenmektedir. 

Devlet Borçlanması 

Vergi gelirlerinin yetersiz kaldığı durumlarda borçlanma, kamu harcamalarını finanse etmek için 

başvurulan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasikler, borçlanma yoluyla ekonomiden çekilen 

kaynakların verimli olanlardan verimsiz alanlara aktarılmış alacağını savunurken modern maliyeciler 

borçlanmayı olağan kamu gelirleri arasında sayarlar. 

Devlet Borçları ile Vergi Gelirleri arasındaki Farklar 

 Devlet borçlanmasında genellikle gönüllülük esas iken diğer tüm kamu gelirlerinde cebrilik 

söz konusudur. 

 Vergiler ödeme gücü dikkate alınarak konulurken; borçlanma prensip olarak tasarruflara 

dayanmaktadır. 

 Borçlanma kesin bir finansman şekli  değilken vergi kesin bir finansman şeklidir. 

 Vergiler ile sağlanan kaynakların nereye harcandığı belli olmaz iken borçlanmak suretiyle elde 

edilen paralar belirli yerlere harcanır. 

 Devlete borç verenler faiz getirisi elde ederken, vergide böyle bir getiri yoktur. Vergi, yurt içi 

kaynaklardan elde edilirken borçlanma yurt içi kaynaklardan da yurt dışı kaynaklardan da 

elde edilir. 

Devlet Borçları ile özel Borçlar Arasındaki Farklar 

 Devlet borçları kamusal ihtiyaçların giderilmesine yönelik iken, özel borçlar özel ihtiyaçların 

giderilmesine yöneliktir. 

 Devlet borçlarının vadesi özel borçlara kıyasla çok daha uzun olabilmektedir. 

 Özel borçlanmada genellikle yurt için kaynaklar kullanılırken; devlet borçlanmasında yurt dışı 

kaynaklar da kullanılabilir. 

Devletin Borçlanma Nedenleri 

 Bütçe açıklarını kapatmak 

 Hazinenin kısa dönemli nakit ihtiyaçlarını karşılamak 

 Yatırımların finansmanını sağlamak 

 Savunma harcamalarının finansmanını sağlamak 

 Savunma harcamalarının finansmanını sağlamak 

 Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan harcamaları finanse etmek 

 Röfinans gereksinimi 

 Ekonomik dengeyi sağlayıp koruyacak etkiler yaratmak 



Kamu Açığı Türleri 

Kamu kesimi borçlanma gereksimi; kamu harcamaları- kamu gelirleri 

Birincil açık; faiz ödemeleridir. 

Operasyonel açık; birincil açık + reel faiz ödemeleri 

Cari açık; mali yıla ait gelir ve giderler arasındaki farktır. 

yapısal açık; normal kabul edilen üretim düzeyinde verilen açıktır. 

Nakit açık; nakit olarak yapılan ödemelere ve tahsil edilen gelirler arasındaki fark 

Tahakkuk açığı; Tahakkuk bazındaki gelir ve giderler arasındaki farktır. 

İç Borç 

 Kişiler ve kurumlar 

 Ticari bankalar 

 Merkez bankası 

 SGK ve diğer ekonomik kuruluşlar 

İç Borçlar kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa vadeli borçlara başvurma 

nedenleri; 

 Bütçe gelir ve giderleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi 

 Devlet açısından borç yükünün daha düşük olması 

 uzun vadeli borçlanmaya zemin hazırlanması 

 Maliye politikası aracı olarak kullanılması 

 Olağanüstü giderlerin finansman sağlanması 

Kısa vadeli borçlar para piyasasında sağlanır. Türkiye’de devletin borçlanma yetkisi 4779 sayılı kanun 

ile hazine müsteşarlığına verilmiştir. 

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 

Hazine bonoları; Vadeleri 3, 6, 9 ay ve en fazla bir yıl olan borçlanma araçlarıdır. 

Hazine kefaletini haiz Bonoları; Günümüzde uygulanması bulunmayan bu bonolar ile hazinenin 

kefaletine bağlı olarak; iktisadi devlet teşekkülleri ve iktisadi alanda faaliyet gösteren katma bütçeli 

kuruluşlar borçlanabilmekte idi. 

Müteahhit Bonoları; Müteahhit bonoları da günümüzde uygulaması kalmamıştır. bazı dönemlerde 

çıkarılan kanunlarla çeşitli bayındırlık işlerini yapan müteahhitlere bonolar verilmiştir. 

Kısa vadeli avanslar; merkez bankası tarafından, hazineye verilen bu avanslar da uygulamadan 

kaldırılmıştır. 

Bütçe emanetleri; mali yıl sonuna kadar, bütçe harcamalarından verilen emrine bağlanmış fakat 

ödemesi gerçekleştirilmemiş olan giderler ilgili yılın bütçesine kaydedilecek bir emanet hesabına 

alınır. Bütçe emaneti adı verilen bu hesap bir kısa vadeli borçlanma aracı olarak anılmaktadır. 



Adli emanetler; gerçek ve tüzel kişiler tarafından herhangi bir işin gerçekleştirilmesi için hazineye 

yatırılan paraların yer aldığı bir hesaptır ve kısa vadeli borçlanma aracı olarak anılır. 

Uzun Vadeli Borçlar 

Süresiz borçlar; Bu borçlanma senetlerini alanlar yalnızca belirlenen faiz oranı üzerinden faiz geliri 

elde ederler. Anaparanın geri ödenme şekli ve zamanını tek taraflı olarak devlet belirler. 

Süreli borçlar; geri ödeme biçimi ve zamanı borç veren ve borç alan arasında saptanmış olan 

borçlardır. 

Devletin uzun vadeli borçlanma araçları vadesi 1 yılın üstünde olan devlet tahvilleridir. 

Dış borçlara başvurma nedenleri 

 kalkınma için gerekli olan iç kaynakların yetersizliği 

 yatırımlar için gerekli olan sermaye yetersizliği 

 Teknik bilgi yetersizliği 

 İthalat için gerekli olan kaynak yetersizliği 

Dış Borçlanma Biçimleri 

Proje kredileri; belirli bir yatırım projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla sağlanır. 

Proğram kredileri; ithalat programlarını gerçekleştirmek için alınan kredilerdir. 

Bağlı ve Serbest krediler; Kullanımı şarta bağlanan krediler bağlı, kullanım konusunda borç alanın 

serbest bırakıldığı krediler serbest kredilerdir. 

Satıcı krediler; özel firmaların yatırım projeleri için büyük mali kuruluşların denetiminde sağlanan 

kredilerdir. 

Borç erteleme kredileri; vadenin uzatılması amacıyla yapılan yeni borçlanma sözleşmeleridir. 

Röfinans kredileri; Borcun borçla kapatılması amacıyla alınan krediler röfinans kredilerdir. 

Tasarruf sahiplerine Sağlanan Garantiler 

 Erken ödeme ve konversiyon yapılmaması garantisi 

 Tahvil değerinin düşmesinin önlenmesi garantisi 

 En ziyade müsadeye mazhar alacak garantisi 

 Altın garantisi 

 Kambiyo garantisi 

 Fiyat endeksleri ile ayarlama garantisi 

Borçların İhracı ve Satış Yöntemleri 

Satış yöntemleri; Doğrudan halka arz, bankalara satış usulü, borsada satış usulü 

İhraç şekilleri; Tahvil ihraç etmeksizin borçlanma, tahvil ihraç ederek borçlanma 

Borçlanma Yönetimi 



Amaç; 

 Devletin borçlanma gereksinmini 

 Düzenli borçlanacak piyasalar oluşturmak 

 Ekonomik istikrarsızlıkların önüne geçmek 

 Borçlanma maliyetlerini en aza indirmek 

 diğer politikalarla koordinasyon sağlamak 

 Borç geri ödemelerinin kamu gelirleri üzerindeki baskısını azaltmak 

 Borçlanma alanları genişletmek 

Olağan Üstü Borç Yöntemleri 

Konsodilasyon (Değiştirme); kısa vadeli bir borcun uzun vadeli ya da süresiz borç haline getirilmesidir. 

Konsolidasyon alacaklısının kendi rızasına bırakılır. Devlet tek taraflı iradesi ile konsolidasyona 

başvurur. 

Konversiyon (Değiştirme); Yüksek faizli tahvilin düşük faizli tahvile değiştirilmesidir. Cebridir. Tasarruf 

sahibi ya düşük faizli ya da erken ödemeyi kabul eder. Konversiyon alacaklısının kendi isteğine 

bırakılır. 

Konversiyon Teknikleri 

Başa baştan yapılan konversiyon; nominal değer değiştirilmeksizin faiz düşürülür. 

Başabaşın altında konversiyon; Nominal değer artarken faiz oranı düşürülür. 

Kademeli konversiyon; Tahvillerin faiz oranı piyasa faizine kademeli olarak iner. 

Fark ödemeyi gerektiren konversiyon; borç miktarı artarken ödenecek faiz miktarı aynı kalır. 

Maliye Politikası 

Maliye politikası amaçlarına ulaşabilmek için kamu harcamaları, kamu gelirleri, borçlanma ve bütçe 

politikası ile ekonomiye yapılan müdahaleler maliye politikasının konusudur. Maliye politikasının 

başarılı olabilmesi için aşağıdaki politikaların ahenkli bir biçimde yürütülmesi gerekir; 

 Gelirler politikası; Devletin ücret ve fiyatların oluşum sürecine doğrudan müdahale ettiği 

politikalardır. 

 Dış ticaret politikası; ticari dengeyi sağlamak amacıyla izlenen politikalarıdır. 

 Para politikası; fiyat istikrarını sağlamak amacıyla izlenen politikalardır. 

Maliye Politikası Araçları 

 Kamu harcamaları 

 Kamu gelirleri 

 Bütçe açık fazlası 

 Borçlanma 

Maliye Politikası Amaçları 



 Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak 

 Gelir dağılımında adaleti sağlamak 

 Ekonomik istikrarı sağlamak 

 Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak 

Maliye Politikası Amaçları Arasında Çatışmalar 

 Enflasyonla mücadele Χ Tam istihdam 

 Enflasyonla mücadele Χ Ekonomik büyüme ve kalkınma 

 Belirli tüketim düzeyine ulaştırma Χ Kalkınma 

 Devlet borçlarının azaltılması Χ  Kalkınma 

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin 

Klasik iktisat, maliye politikasına karşı çıkmış ve iktisat politikası aracı olarak sadece para politikasına 

önem vermiştir. 

Keynes, klasiklerin aksine devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuş ve devletin 

ekonomide düzenleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Mali liberalizmin yerine müdahaleci 

devlet anlayışının geçmesi ile birlikte devletin ekonomiye müdahalesi giderek daha fazla 

benimsenmeye başlamıştır. 

Klasik Görüş 

Ücret, fiyat ve faizlerin ileriye geriye esnek olması uzun dönemde piyasayı mükemmel noktada 

dengeye getirir. 

M . V= P. Y 

uzun dönemde çıktı miktarı sabitlenir. Para miktarındaki değişiklikler çıktı miktarını etkilemez. Sadece 

fiyatları etkiler. (Dikotomi yaklaşımı) 

para talebinin faize duyarlılığının sıfır, dolayısıyla LM eğrisinin miktar eksenine dik olduğu durumda 

uygulanan maliye politikası çıktıya hiç etki etmezken, faiz oranlarının müdahale ölçüsünde 

yükselmesine yol açmıştır. Dolayısıyla maliye politikası tam etkisiz sonuç vermiştir. 

Yatırım faiz oranlarına sonsuz duyarlı olduğu bu durumda IS eğrisinde yatay eksene paralel olacaktır. 

Bu durumda uygulanacak genişletici para politikası faiz oranlarını hiç etkilemezken çıktının müdahale 

ölçüsünde armasına yol açacaktır. Kısacası para politikası tam başarılı sonuç verecektir. 

Tam istihdam çıktı düzeyinde uygulanan talep canlandırıcı politikalar çıktıya hiç etki etmezken 

fiyatların müdahale ölçüsünde yükselmesine yol açmıştır. dolayısıyla tam başarısız sonuç vermiştir. 

Keynesyen Görüş 

Tahvilin fiyatı ile faizi arasında ters yönlü ilişki varken faiz oranı oranı düştükçe tahvil talebi artar. Faiz 

oranının en düşük düzeyde olduğu faiz düzeyinde para talebi sonsuzdur. ve LM eğrisi yatay eksene 

paralel olur. LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durumda uygulanan genişletici maliye politikası 

tam başarılı sonuç verir. 



Yatırımların faize duyarlılığının sıfır olduğu durumda uygulanacak para politikası çıktıya hiç etki etmez; 

tam başarısız sonuç verir. 

Ekonominin eksik istihdamda dengeye geldiği AS eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durumda 

uygulanacak talep canlandırıcı politikalar tam başarılı sonuç verir. 

Maliye Politikası uygulamaları 

İradi Politikalar 

 Yapısal sorunlar 

 Tanı-teşhis sorunu 

 Gecikmeler sorunu 

 Politik sınırlar 

 Araçların seçimindeki güçlük 

Otomatik stabilizatörler 

 Hane halkı tasarrufları 

 Mal stoklarındaki değişimler 

 Dağıtılmayan kurum karları 

 Faiz oranlarındaki değişimler 

 Tarımsal destekleme alımları 

 İşsizlik sigortası ödemeleri 

 Artan oranlı gelir 

 Kendiliğinden ortaya çıkan açık ve fazlaları 

Çarpan Mekanizması 

İlave birim yatırım ve tüketim harcamasının ekonomide yol açtığı genişleme çarpan mekanizması ile 

anlamlandırılmaktadır. 

 Reel harcamanın genişletici etkisi, transfer harcamasının genişletici etkisinden daha yüksektir. 

 Reel harcamaların tamamı vergilerle karşılansa dahi milli gelir artacaktır. Çünkü reel 

harcamanın genişletici etkisi, verginin daraltıcı etkisinden daha yüksektir. 

 Reel harcamaların tamamını otonom vergilerle finanse edilmesi durumunda milli gelir yapılan 

harcama kadar artacaktır. 

Enflasyonla Mücadele Politikası 

Kamu Harcamaları 

Cari harcamalar; Azaltılması durumunda tüketim doğrudan kısılacaktır. Fakat, azaltılması tepkiyle 

karşılanacak ve oy kaybına yol açacaktır. 

Yatırım harcamaları;Azaltılması durumunda tüketim doğrudan kısılacaktır. fakat; azaltılması uzun 

dönemli büyüme ve kalkınma amaçlarına zarar verecektir. 



Transfer Harcamaları; Ülke deneyimleri enflasyonla mücadele politikalarının izlendiği dönemlerde ilk 

kısıntıya gidilen kalemin transfer harcamaları olduğunu gösterir 

Kamu Gelirleri 

Gelir üzerinden alınan vergiler; Arttırılması tüketimi azaltmakla birlikte tepki ile karşılanır. 

Servet üzerinden Alınan Vergiler; Toplam vergi gelirleri içerisinde düşük olduğu için tercih edilmez. 

Harcama üzerinden alınan vergiler; Doğrudan alışveriş sırasında alındığı için tüketimi direk azalttığı ve 

mali anestezi nedeniyle tepki görmediği için tercih edilir. 

Borçlanma 

Enflasyonla mücadele politikalarının izlendiği dönemlerde iç piyasadan uzun süreli borçlanılmalıdır. 

Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası 

Kamu Harcamaları 

Cari harcamalar; Tasarruf riski olduğundan artırılması tercih edilmez. 

Yatırım harcamaları; Artırılması durumunda hem çarpan etkisi yüksek olduğu için milli gelir yapılan 

harcamadan daha fazla artar hem de uzun dönemli büyüme ve kalkınmaya katkı sağlar. 

Transfer Harcaması; Çarpan etkisi düşük olduğu için tercih edilmez. 

Kamu Gelirleri 

Gelir üzerinden alınan vergiler; yine azaltılması durumunda tasarruf riski ortaya çıkar. 

Servet üzerinden alınan vergi; Toplam vergi gelirleri içerisinde payı düşük olduğu için tercih edilmez. 

Harcama üzerinden alınan vergi; alışveriş sırasında alındığı için azaltılması tüketimi doğrudan 

arttıracaktır. 

Borçlanma 

Durgunlukla mücadele politikalarının izlendiği dönemlerde dış borçlanma tercih edilmelidir. 

Durgunlukla mücadele politikalarının izlendiği dönemlerde iç piyasadan kısa süreli 

borçlanılabilecektir. Bu borçlanmanın amacı ekonomideki atıl fonları harekete geçirmektir. 

Stagflasyonu önlemek için başvurulacak yollar şunlardır; 

 Ücret ve fiyat kontrolleri 

 Vergi temelli gelirler politikası 

 Sektörel ve bölgesel ağırlıklı önlemler 

 Para ve maliye politikalarının eş anlı kullanılması 

Vergi Hukuku Ders notları için http://ekonomihukuk.com/vergi-hukuku/vergi-hukuku-ders-notlari/ 

adresini ziyaret ediniz. 
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