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ÖNSÖZ 

 

Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede mali disiplin ve mali 
sorumluluk ahlakını tesis etmek, makro ekonomik istikrarı muhafaza etmek, 
ekonomide güven ortamı ve öngörülebilirlik sağlamak, mali yük ve 
faydaların nesiller-arası dengeli dağılımını gerçekleştirmek ve uzun dönem 
açısından kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini gerçekleştirebilmek için 
kurumsal maliye politikası uygulamaları giderek yaygınlaşmıştır.  

Kurumsal maliye politikası uygulamalarının yaygınlaşmasında 
iradi/takdiri maliye politikaları sonucu oluşan kamu açıkları, bunun  vergi ve 
vergi-dışı kaynaklar ile finansmanı ve bu açık finansmanın etki ve sonuçları 
ana rolü oynamıştır. 

Mali kurallar ya da maliye politikası kuralları, mali performansı ölçme 
gücüne sahip olan bazı göstergeler çerçevesinde tanımlanan sayısal tavan 
veya hedefler yoluyla iradi/takdiri maliye politikası uygulamalarına getirilen 
daimi sınırlamaları ifade eder. Maliye politikası kuralları ile getirilen 
sınırlamalar bütçe açığı, faiz dışı fazla, borç stokunun büyüklüğü, borçlanma 
kaynakları, vergiler, vergileme yetkisi, harcama türleri (örneğin, personel ve 
transfer harcamaları) gibi iradi-ihtiyari maliye politikası araçlarının miktar 
ve bileşimini denetim altına almayı amaçlar. Sözkonusu sınırlamalar, 
hükümet programı, hükümet bildirgesi, anayasa, yasa ve uluslararası 
anlaşma gibi farklı dayanaklara sahip olabilir.  

Bu çalışmada mali kural konusunda temel literatür, teorik altyapıyı, 
felsefi ve entelektüel arkaplanı vs. inceleyen muhtelif makaleler yer 
almaktadır.  Kitap içerisinde Türkiye’deki mali kural uygulamaları ayrıca ele 
alınmakta ve bu kapsamda parlamento gündeminde bulunan Mali Kural 
Kanun Tasarısı incelenmektedir. 

Bu kitaba katkılarını esirgemeyen değerli bilim insanlarımıza, 
uzmanlara ve uygulamacılara şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz. 

 

        Coşkun Can AKTAN - Ahmet KESİK - Fatih KAYA 

Temmuz-2010 
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KAMU EKONOMİSİNİN YÖNETİMİNDE  

İKİ FARKLI EKONOMİ POLİTİKASI YAKLAŞIMI: 

İRADİ VE TAKDİRİ KARARLARA KARŞI KURALLAR 

 

Coşkun Can AKTAN* 
Dilek DİLEYİCİ*  

Ahmet ÖZEN* 

 

1. Giriş 

Teorik temelleri 1930’lu yıllarda Keynes’in öncülüğünde atılan ve 
1960’lı yıllarda siyasi alanda etkinliğini genişleten iradi (takdiri) ekonomi 
politikaları, bu hakimiyetini 1970’li yıllara kadar sürdürmüştür. Özellikle 
1970’li yılların sonlarına doğru pek çok ülkede uygulanan takdiri ekonomi 
politikalarının makro-ekonomi üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar, 
iktisatçıları kurala dayalı ekonomi politikaları üzerinde düşünmeye 
yöneltmiştir. İktisat biliminde “takdiri kararlara karşı kurallar” (rules versus 
discretion) tartışması çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
iradi kararlara dayalı ekonomi politikalarını inceleyerek, sonuçlarını ortaya 
koymak ve bu politikalara alternatif olarak geliştirilen kurala dayalı ekonomi 
politikalarını özellikle para ve maliye politikaları ekseninde incelemektir.  

2. İradi ve Takdiri Ekonomi Politikası  

Ekonomi politikası yönetiminde ekonomi politikalarının araçları, 
öncelikleri, büyüklükleri ve zamanlaması konusunda politikacılara geniş 
takdir yetkisi tanıyan politikalara “takdiri ekonomi politikası” (discretionary 
economic policy) adı verilmektedir. Bu tür bir politikada, siyasi otoritenin 
ekonomi politikası araçlarında gerekli değişiklikleri yaparak özellikle 
konjonktürle mücadeleye yönelik uygun tedbirleri alabileceği 
varsayılmaktadır. Bu varsayım altında siyasi otorite geniş takdir yetkisiyle 
özellikle para ve maliye politikalarını kullanmaktadır.  

Takdiri ekonomi politikaları esasen Keynesyen iktisat ve onun bir 
uzantısı olan fonksiyonel maliye tarafından savunulmuş ve daha sonra tüm 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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dünyada, ekonomi politikası uygulamalarında yaygınlık kazanmıştır. Bu 
bakımdan Keynesyen ve fonksiyonel maliye perspektifinden konuyu ele alıp 
incelemek gereklidir. 

2.1. Keynesyen İktisat, Fonksiyonel Maliye ve İradi Maliye 
Politikası 

Klasik iktisadi düşüncenin benimsediği devlet anlayışı “tarafsız” ve 
“küçük” bir devlet olduğundan, bu tür bir anlayışın ekonomi politikalarına 
yansıması sonucunda da devletin bu alandaki rol ve fonksiyonları sınırlı 
kalmıştır. Klasik iktisatçılara göre ekonomi her zaman tam istihdam 
seviyesinde kendiliğinden dengeye geleceğinden devletin ekonomik istikrarı 
sağlamak için ne maliye politikasına ne de para politikasına başvurmasına 
gerek yoktur. Fiyatlar ve ücretler esnek olduğundan, ekonomide denge 
kendiliğinden sağlanacaktır. 

Klasik iktisatçılara göre paranın ekonomik olayların meydana gelmesi 
üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak para, sadece 
mübadeleyi kolaylaştıran bir değişim aracıdır. Parasal değişkenlerde 
değişiklik yapılarak yatırım, üretim, milli gelir gibi reel değişkenler üzerinde 
etkili olunamaz. Bu nedenle klasik iktisadi düşünce para politikasına aktif bir 
rol yüklemez.  

Klasik iktisadi düşüncenin temel unsurlarından biri olan ekonominin 
tam istihdam seviyesinde dengede olacağı görüşünün, John M. Keynes 
tarafından eksik istihdam düzeyinde de dengenin var olabileceği görüşüyle 
reddedilmesi sonucunda, Keynes ekonomiyi tam istihdam seviyesine getirme 
görevini devlete vermiştir. Buna göre devlet, aynı zamanda işsizliğin de 
kaynağı olan talep yetersizliğini, elindeki para ve maliye politikası araçlarını 
kullanarak giderebilecektir. 

Keynes, 1936 yılında kaleme aldığı “İstihdam, Faiz ve Para Genel 
Teorisi” başlıklı ünlü eserinde ekonomideki dengesizliklerin temelinde talep 
yetersizliğini görmüştür. “Her talep kendi arzını yaratacağından”, 
uygulanacak ekonomi politikalarında öncelikli hedef talep yetersizliğini 
ortadan kaldırmaktır.1  

                                                      
1 Ayrıntılı bilgi için bkz.: John Maynard Keynes, İstihdam, Faiz ve Para Genel 
Teorisi, (Çev. Asım Baltacıgil), Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1969. 
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Keynes, tam istihdamı sağlamak için gerekli olan tüketim seviyesine 
ulaşmak için, devletin vergi politikası aracılığıyla ve faiz oranlarının 
belirlenmesi yoluyla müdahale etme noktasına geldiği sonucuna 
ulaşmaktadır. Ancak faiz oranlarına ilişkin ticari banka politikalarının 
yaratacağı etki, yatırımın en yüksek seviyesine ulaşması için yeterli 
görülmediğinden, devlet aynı zamanda yatırımı uyaracak şekilde de 
müdahalede bulunmalıdır (Rosanvallon, 2004:45).  

Keynes’in Genel Teori’deki görüşleri zamanla döneminin birçok 
iktisatçısı tarafından kabul görmüş ve özellikle 1960’lı yıllardan itibaren 
politik arenada uygulama alanı bulmuştur. Keynesyen iktisatçılar para ve 
maliye politikası araçlarının ekonominin gerektirdiği şekilde 
uygulanmasından yanadırlar. Buna bağlı olarak ekonomi politikalarına 
ilişkin bağlayıcı kurallar ileri sürmemişlerdir. Aksine ekonomiye 
gerektiğinde ve gerektiği şekilde müdahale edilmezse, ekonomi politikasının 
hedeflerine ulaşılamayacaktır. Siyasi otorite ekonomik konjonktürdeki 
istikrarsızlıkları önceden tespit ederek özellikle maliye politikası arcılığıyla 
gerekli tedbirleri alabilir.  

Keynesyen teorinin savunduğu iki temel görüş bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, genel olarak ekonomik faaliyetlerin koordinasyonunun 
“doğal düzen” tarafından sağlanmayarak, kendiliğinden istikrara kavuşan bir 
ekonominin hayal olduğudur. Ekonomik birimlerin hedefleri arasındaki 
uyumsuzlukların neden olduğu dengesizlikleri önleyici ve kendiliğinden 
düzeni sağlayıcı bir mekanizma yoktur. Bu nedenle ekonomik denge, 
enflasyonu ve resesyonu önlemek amacıyla devletin ekonomiye 
müdahaleleri yoluyla sağlanabilir. Böylece konjonktürle mücadeleye yönelik 
“ince ayar” politikaları Keynesyen ekonomi politikasının temeli haline 
gelmiştir. Diğeri ise devletin ekonomik düzeni daha iyi işler hale getirmek 
için, istikrarsızlığı giderme yeteneğine ve yükümlülüğüne sahip olduğudur. 
Ekonomik istikrarsızlıkların devlet bütçesinin yönetimi yoluyla 
düzeltilebileceği fikri, bütçenin denk olmasına gerek olmadığı şeklindeki 
genel ilkeyi ortaya çıkarmıştır. Makro ekonomik istikrarı sağlamak için 
bütçenin bazı yıllar açık, bazı yıllar da fazla vermesi gereklidir (Buchanan ve 
Wagner, 1978:14). 

Keynesyen iktisatçılardan olan Alvin Hansen ve Abba Lerner’in 
başını çektiği bir grup iktisatçı da Keynes’in teorisini yeniden yorumlamışlar 
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ve bu görüşü “Fonksiyonel Maliye” olarak adlandırmışlardır. Lerner, 
fonksiyonel maliyeyi şu şekilde tanımlamaktadır (Lerner, 1957):  

“Esas olan düşünce, hükümetin mali politikası, vergileme ve 
harcaması, borçlanması ve borçların geri ödenmesi, yeni para basması ve 
parayı çekmesi gibi icraatlarını yerleşik geleneksel doktrinin belirlediği iyi-
kötü kavramlarına göre değil, bizzat bu icraatlarını ekonomide ortaya 
çıkardığı sonuçlar itibariyle ele almalıdır. Mali tedbirlerin işleyiş tarzlarına 
ya da ekonomideki fonksiyonlarına göre değerlendirilmesi prensibine 
“Fonksiyonel Maliye” denilebilir.” 

Fonksiyonel maliye, 1960’lı yıllarla birlikte iradi maliye 
politikalarının ekonomide aktif olarak kullanılmaya başlanması sonucunda 
maliye terminolojisine dahil edilmiş bir terimdir. Genel olarak fonksiyonel 
maliye; iradi maliye politikalarının tümünü kapsayan ve devlete ekonomide 
aktif rol yükleyen bir görüştür. Fonksiyonel maliyenin amacı, bütçede 
dengenin sağlanması ve sürdürülmesinden ziyade, makro ekonomik 
dengenin sağlanması ve sürdürülmesidir. Neo Klasik Keynesyen 
iktisatçıların geliştirdiği makro ekonomik denge modeli (IS-LM Analizi) ile 
birlikte Keynesyen teorinin ve fonksiyonel maliyecilerin bu düşünceleri şu 
sonucu doğurmuştur: Önemli olan makro-ekonomik dengenin sağlanmasıdır, 
ekonomik denge uğruna mali dengeden (veya bütçe dengesinden) 
vazgeçilebilir. Keynesyen teori bütçe açıkları ile birlikte, gerektiğinde bütçe 
fazlasını da savunmuştur. Keynesyenler tarafından “devri bütçe teorisi” 
olarak adlandırılan teori, konjonktüre uygun bir bütçe politikasının 
uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Buna göre depresyon dönemlerinde 
ekonomiyi canlandırmak için devlet bütçesi açık verebilir. Refah 
dönemlerinde de bütçe fazlası oluşturulabilir. Önemli olan bütçenin yıllık 
olarak denk olması değil, bir konjonktür dönemi sonucunda denk olarak 
bağlanmasıdır. Dolayısıyla konjonktürle mücadelede bütçe önemli bir 
maliye politikası aracı haline gelmiştir. Bunun yanında açık finansman 
olgusunun ekonomide genel dengeyi sağlamak amacıyla kullanılabileceği 
savunulmuş, ancak aksine makro ekonomik denge için açık finansmanın 
kullanılabilmesi, sonraki süreçte bu dengenin sağlanmasına imkan 
vermemiştir. Benzer şekilde telafi edici bütçe teorisi de bütçeyi depresyon 
dönemlerinde dengeden uzaklaştırarak, açık vermesini ve böylece ekonomiyi 
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canlandırmayı ve tam istihdam seviyesinde dengeyi getirmeyi amaçlayan 
Keynesyen perspektiften bir bütçe teorisidir.2 

Fonksiyonel maliye, devletin iktisadi alanda en önemli görevinin tam 
istihdamı sağlamak olduğu düşüncesinden hareket eder. Hükümet bu 
amacını gerçekleştirmek için başlıca üç mali araca sahiptir: Satma-satın 
alma, vergi alma-vergi indirimi (ve harcama), borçlanma-borç ödeme. Bu üç 
mali araç, devletin toplam harcama hacmini etkileme hususundaki bütün 
imkanlarını ihtiva ederler. Bu araçlar teker teker kullanılabildiği gibi, 
güdülen diğer amaçları gerçekleştirmek üzere muhtelif kombinezonlarla da 
kullanılabilir (Türk, 2005:388). Fonksiyonel maliye, mali araçları 
ekonomide aktif hale getirirken, bu araçlara yönelik politikaların 
oluşturulması ve uygulanmasına yönelik kurallar ortaya koymamış ve bu 
politikalara ilişkin kararların politikacılar tarafından ekonominin ihtiyacına 
göre uygun zamanda alınacağını ileri sürmüştür. 

Görüldüğü gibi Keynesyen teori ve fonksiyonel maliye, iradi maliye 
politikalarının teorik altyapısını oluşturmaktadır. İradi maliye politikalarını 
“devlet tarafından uygulanacak olan maliye politikalarının araçları, 
öncelikleri, büyüklükleri ve zamanlaması konusunda politikacılara geniş 
takdir yetkisi tanıyan politikalar” olarak tanımlamak mümkündür. Bu tür bir 
politikada, siyasi otoritenin maliye politikası araçlarında gerekli 
değişiklikleri yaparak, özellikle konjonktürle mücadeleye yönelik uygun 
tedbirleri alabileceği varsayılır.  

İradi ekonomi politikalarında politikacılar politik önlemler, bu 
önlemlerin dozu ve zamanlaması konusunda tercihte bulunabilirler ve 
politikacıların kararlarına bırakılırlar (Black, 2002). İradi maliye 
politikasında maliye politikası araçları herhangi bir kurala bağlı olarak 
uygulanmaz. Bu araçların kullanımında politikacılar iradi kararlar alarak 
ekonomik istikrarı ve diğer ekonomi politikası amaçlarını gerçekleştirmeye 
çalışırlar. Yani katı bir iradi maliye politikası yaklaşımında siyasi karar 
birimleri, özellikle konjonktürel durumun değerlendirilmesi, araçların 
seçimi, önlemlerin dozu, zamanlaması ve geçerlilik süresi konularında geniş 
bir hareket serbestisine sahiptirler (Devrim vd., 1992:92).  

                                                      
2 Telafi edici bütçe teorisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Gülay Coşkun, Devlet 
Bütçesi, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1991, s.21-22. 



 6

İradi maliye politikasının temel gerekçesi şu şekilde ifade edilebilir 
(Türk, 2005:16-17): “Devletin iktisadi kalkınmayı yeterli sürat ve 
rasyonellikle gerçekleştirebilmesi için, ekonomik ve sosyal hayata 
müdahalede bulunması, bu hayatı sevk ve idare etmesi, düzenlemesi, alacağı 
mali tedbirlerle halkı iktisadi kalkınma yönünde faaliyette bulunmaya teşvik 
etmesi veya zorlaması gerekmektedir. Çünkü, demokratik bir düzen içinde 
devlet iktisadi kaynaklara el koyamaz, insanları çalışmaya zorlayamaz. 
Çeşitli üretim faktörlerinin iktisadi kalkınma amaçları için kullanılması 
ancak dolaylı tedbirlerle, bu arada maliye politikası araçları ile 
gerçekleştirilebilir”. Devletin maliye politikası araçları olan bütçe, 
borçlanma, vergi ve harcama politikaları vasıtasıyla ekonomik hayatı 
yönlendirmesi görevi, devletin temel mali fonksiyonu olarak belirtilebilir. 
Ancak, bu araçların ne boyutlarda ve hangi sıklıkla kullanılacağı konusu 
siyasi gücün iradesine bırakılmıştır. İşte bu nokta, maliye ilminde geleneksel 
maliye ve yeni maliye ayrımını ortaya çıkarmaktadır.3  

İradi maliye politikasında tam istihdam, fiyat istikrarı ve ekonomik 
büyüme gibi makro-ekonomik amaçları gerçekleştirmek için kamu 
harcamaları ve kamu gelirleri (özellikle vergiler) bilinçli olarak kullanılır. 
Politikacılar aldıkları iradi kararlarla kamu harcamalarında ve vergilerin 
miktar ve bileşiminde değişiklikler yaparak enflasyonist ve deflasyonist 
açığın ortadan kaldırılmasına yani ekonomik istikrarın tesisine çalışırlar. 
Deflasyonist açık söz konusu olduğunda, işsizlik doğal işsizlik oranının 
üzerindedir. Toplam arz, toplam talebin üzerinde olacağından fiyatlar genel 
seviyesi düşecek ve denge fiyat düzeyinin altında olacaktır. Bu durumda 
devlet iradi maliye politikalarını kullanarak yani vergileri ve/veya kamu 
harcamalarında değişiklik yaparak ekonomiyi genel denge düzeyine 
getirebilir. Aksine enflasyonist açık söz konusu olduğunda da, toplam talebin 
toplam arzdan fazla olmasının neticesinde fiyatlar genel düzeyi denge fiyat 
düzeyinin üzerinde gerçekleşecektir. Bu durumda da ekonominin genel 

                                                      
3 Burada “geleneksel maliye” kavramıyla ifade edilmek istenen Keynesyen iktisadi 
düşüncenin ve fonksiyonel maliye yaklaşımının mali alandaki görüş ve önerileri 
iken, “yeni maliye” kavramı, Moneratist İktisat, Kamu Tercihi, Arz Yönlü İktisat 
Teorisi gibi yeni iktisadi düşünce akımlarının öne sürdüğü mali yaklaşımlardır. 
Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Ahmet Özen, 
“Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye”, İçinde: Kamu Maliyesinde Çağdaş 
Yaklaşımlar, Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2004, ss. 9-26. 
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denge düzeyine getirilmesi için vergiler ve/veya kamu harcamalarında 
değişiklikler yapılacaktır.  

Keynesyen teoride konjonktürle çarpan ve hızlandıran mekanizmaları 
önem taşır. Keynesyen teoriye göre devletin kamu harcamaları ve vergiler 
aracılığıyla ekonomiye müdahalesi, toplam talep aracılığıyla milli gelirde 
ciddi artışlara neden olmaktadır. Örneğin kamu harcamaları çarpanı 
sayesinde kamu harcamalarında yapılacak bir artış, milli gelir üzerinde, 
yapılan kamu harcama artışından daha fazla miktarda bir artışa neden 
olacaktır. Bu durum, depresyonla mücadelede kamu harcamalarının aktif 
olarak kullanımını mümkün kılmaktadır.  

2.2. İradi ve Takdiri Para Politikaları 

Her ne kadar Keynesyen teori ekonomideki dengesizliklerin maliye 
politikası araçlarının etkin kullanımı ile giderilebileceğini öne sürmüşse de, 
yine bu teorinin etkisiyle para politikası da iktisat politikasının araçlarından 
biri haline gelmiştir.  

Keynesyen teorinin etkisiyle devletin ekonomik alandaki 
faaliyetlerinin ağırlık kazanması ve yeni fonksiyonlar üstlenmesi, gerek 
vergi, harcama, borçlanma ve bütçe politikalarını içeren maliye politikasının 
gerekse bir takım parasal araçlar aracılığıyla para arzı ve faiz oranları 
üzerinde etkili olmak üzere para politikasının etkin bir şekilde 
uygulanabileceği ortamı hazırlamıştır. Devletin ekonomik istikrarı sağlama, 
gelir ve kaynak dağılımını düzenleme, tam istihdamı gerçekleştirme ve 
ödemeler bilançosunda denklik sağlama şeklindeki yeni fonksiyonları ile 
birlikte, bu fonksiyonları gerçekleşme amacıyla para piyasasına müdahalesi 
artmıştır. Keynesyen para politikası, 1929 Ekonomik Krizi’nin yol açtığı 
başlıca sorunlara çözüm getirmeyi, dolayısıyla işsizliği azaltmayı ve hızlı bir 
üretim artışını sağlamayı hedef seçmiştir. Keynesyen teoriye göre 
Klasiklerin iddiasının tam aksine, parasal değişkenler üzerindeki bir 
düzenleme yatırım, üretim, istihdam ve milli gelir gibi reel değişkenler 
üzerinde etkili olur.  

Para ve kredi politikalarının ekonomi politikalarını yönlendirmedeki 
rolü daha belirgin bir şekilde ortaya çıktıktan sonra, devlet merkez bankaları 
aracılığıyla para politikalarını yönlendirme imkanını bulmuştur. Para 
politikalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve korumak olarak 
kabul edilmekle birlikte, özellikle para sistemlerinin değişmesiyle ve tarihsel 
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süreç içerisinde yaşanan ekonomik sorunlarla birlikte para politikasının 
amaçlarının da değiştiği gözlenmiştir. Ulusal paranın değerinin kıymetli bir 
madene bağlandığı dönemlerde para politikasının fiyat istikrarını sağlama 
gibi bir amacı ön planda değilken, kağıt para sistemiyle birlikte bu amacın 
önemi ortaya çıkmıştır. Yine 1929 Ekonomik Krizi, yaşanan işsizlik sorunu 
nedeniyle tam istihdamı sağlama amacını da bir para politikası amacı haline 
getirmiştir. Fakat uygulamalar göstermektedir ki, para otoritesinin fiyat 
istikrarı dışında başka amaçlara kilitlenmesi, temel amaç olan fiyat 
istikrarının sağlanmasını ve korunması hedefinden sapmalara neden 
olmaktadır. Nitekim Phillips’in savunduğu işsizlik oranı ile enflasyon 
arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğu ve fiyat istikrarına öncelik 
verilmesinin ekonomideki işsizliği artırdığı görüşü, 1970’li yıllarda yaşanan 
stagflasyon olgusuyla çelişmektedir.  

İradi para politikasına göre emisyon, hazinenin her zaman gelir 
yaratmak için başvurabildiği bir kaynak değildir. Fakat ekonomik şartlar 
bazen emisyon yoluyla hazinenin gelir yaratmasını ekonomiye 
müdahalesinin en etkin ve uygun biçimi olarak ortaya çıkarabilir. Nitekim, 
ekonominin tam çalışma seviyesinin altında dengede bulunduğu zamanlarda 
emisyon yoluyla toplam para arzını artırmak fiyat istikrarını ve tam 
çalışmayı gerçekleştirmede etkin ve önemli bir rol oynayabilir. Ekonomi tam 
çalışma düzeyinde parasal akımlar reel akımlar dengesini kuruncaya kadar, 
emisyon mali bakımdan sağlıklı ve güvenilir bir kamu geliridir (Türk, 
2005:223). Klasiklerin iddia ettikleri gibi emisyon hacminin artması, her 
zaman enflasyonu meydana getirmez. Ekonomide üretim ve çalışma düzeyi 
yükselirken emisyonun artmaması refahı boğazlamak ve hazinenin gelir 
yaratma fonksiyonundan yararlanmamak demek olur (Türk, 2005:231).  

Keynesyen teoride para arzı sabit kabul edildiğinde, gelir düzeyi 
artışıyla birlikte para piyasasında denge daha yüksek faiz oranında oluşur. 
Çünkü gelir düzeyi yükseldikçe ekonomik birimler daha fazla para tutmak 
isterler. Yani, gelir düzeyi para talebini belirlemekte, para talebi de para arzı 
ile birlikte faiz oranını oluşturmaktadır. Para arzındaki her artış ise faiz 
haddini düşürecektir. Keynes’e göre para arzını artırarak faiz haddini 
düşürmek mümkünse de, bunun bir sınırı vardır. Bu sınırdan sonra para 
miktarı ne kadar artarsa artsın, faiz haddi belli bir noktanın altına 
düşmeyecektir. Keynes buna “likidite tuzağı” adını vermiştir. Keynes’e göre 
para arzındaki bir artış, para piyasasında faiz hadlerini düşürecek, faizlerdeki 
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bu düşüş de yatırımları etkileyerek üretimi artıracaktır. Bu da gelir düzeyini 
etkileyeceğinden ve halkın para talebi değişeceğinden para piyasasında 
denge yeniden sağlanacaktır. Bu durumda likidite tuzağı nedeniyle para 
politikası etkin olmayacak, bu nedenle de maliye politikasına ağırlık 
verilecektir. 

Keynesyen düşünce sistemine göre, ekonominin eksik istihdamda da 
dengede bulunabileceği kabul edilince paranın artık yalnızca fiyatlar genel 
düzeyini etkileyeceği ileri sürülemez. Para miktarındaki artışlar bir yandan 
nominal gelirleri etkileyerek tüketim harcamalarını genişletecek, öte yandan 
faiz haddini düşürerek yatırım harcamalarını artıracaktır. Böylece efektif 
talep yükselecek ve milli gelir-istihdam dengesi daha yukarı bir seviyeye 
çıkacaktır. Tam istihdam noktası aşıldığında veya darboğazlar belirdiğinde 
para miktarındaki artışlar fiyatları etkilemeye başlayacaktır (Ayaydın, 
1993:25).  

Görüldüğü gibi gerek Keynes gerekse Keynesyen iktisatçılar ile 
fonksiyonel maliyeciler öncelikle maliye ve ikinci olarak da para 
politikalarına ekonomide önemli bir rol biçerek, iradi maliye ve para 
politikalarının ortaya çıkmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmuşlardır.  

2.3. İradi Ekonomi Politikalarının Lehinde Öne Sürülen 
Argümanlar 

Genel olarak iradi maliye ve para politikalarının lehine ileri sürülen 
argümanları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

• İradi maliye ve para politikaları, ekonomide önceden tahmin 
edilmeyen olayların ve şokların meydana gelmesi halinde uygun ekonomi 
politikası kararlarının alınmasına ve uygulanmasına imkan sağlar. 
Politikacıların ekonomik kararlar konusunda elini kolunu bağlamaz ve 
onlara hareket serbestisi tanır.  

• Politikacıların maliye ve para politikaları konusunda yetkiye sahip 
olması, onların ekonomi yönetiminde sorumluluk yüklenmesine neden 
olduğundan bu politikalar önemlidir.  

• Demokratik süreçte seçimle iş başına gelen politikacıların maliye ve 
para politikalarını etkin bir şekilde kullanma yetkisinin olması doğaldır ve 
demokrasinin bir gereğidir.  
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• İradi maliye ve para politikaları her siyasal iktidarın kendi 
programına uygun ekonomi politikaları uygulamalarına imkan sağlar. 

• Toplumsal refahı artıracak şekilde kamu hizmetlerinin miktar ve 
kalitesinin artması için siyasal iktidarların ekonomiye müdahale konusunda 
esnek olması gerekir.  

• Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde mevcut ekonomik 
ve sosyal sorunların giderilebilmesi için devlet müdahalesine ihtiyaç vardır. 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen yapısal ekonomik sorunlar 
ancak iradi ekonomi politikalarıyla giderilebilir. 

• İradi maliye ve para politikasında devlet “iyiliksever devlet” olarak 
tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak elinde bulunan bütçe ile ekonomide ince 
ayar yapabilecek ve ekonomiyi tam istihdam düzeyine taşıyabilecektir. 

3. Kurala Dayalı Ekonomi Politikası 

Devlet tarafından uygulanacak olan ekonomi politikalarının araçları 
konusunda politikacılara verilen yetkilerin anayasal ve/veya yasal 
sınırlamalara tabi tutulması halinde uygulanan ekonomi politikaları “kurala 
dayalı ekonomi politikaları”dır. Böylece siyasal iktidarların ekonomi 
politikası alanındaki takdir yetkileri çeşitli araçlarla sınırlandırılmaktadır. 
Siyasal iktidarlar kurala bağlı olarak ekonomi politikalarını uygulayabilirler. 
Bu tür bir politikadaki temel varsayım ise ekonomi politikası araçlarının 
siyasi otorite tarafından kullanımı sırasındaki suiistimalleri ve ekonominin 
politizasyonunu azaltmaktır.  

İradi ekonomi politikalarına yönelik bakış açısının değişmesiyle 
birlikte gündeme gelen kurala dayalı ekonomi politikaları, özellikle maliye 
ve para politikasına ilişkin kurallar üzerinde odaklanmaktadır. Kuralların ve 
kurumların önemi üzerinde duran düşünce akımlarının başında Kurumsal 
İktisat ve Anayasal İktisat teorileri ile Freiburg Hukuk ve İktisat Okulu’nun 
düşünceleri gelmektedir. Bu iktisat okulları ekonomik ve politik alanlarda 
kural ve kurumların önemini vurgulamışlar ve iyi bir ekonomik ve siyasi 
düzen için kural ve kurumların gerekliliği üzerinde durmuşlardır.4 

                                                      
4 Bu iktisat okulları hakkında Bkz: Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, 
Ankara, Seçkin Yayınları, 2004. 
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Kurala dayalı ekonomi politikalarında, mali ve parasal politikalar 
belirlenen ve kabul gören kurallara göre uygulanır. Bu kuralların kapsamı 
çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Örneğin daha dar kapsamlı ve esnek kurallar 
oluşturulabildiği gibi, ekonomi politikalarına ilişkin kuralların nasıl 
değiştirileceğine ilişkin kuralların ayrıntılı bir şekilde belirlenmesine kadar 
genişletilebilir.  

İradi ekonomi politikalarına karşı kurala dayalı ekonomi 
politikalarının ortaya konulması bazı gerekçelere dayandırılmaktadır. 
Kurallara dayalı politikalara ilişkin temel gerekçe, ekonomik birimlerin 
politikacıların nasıl hareket edeceğini tahmin etmelerini kolaylaştırmasıdır. 
Eğer kurallar yoksa, ekonomik birimler politikacıların yapacaklarını tahmin 
etmek zorunda kalırlar. Eğer ekonomik birimler yanlış tahminlerde 
bulunurlarsa, bu durum ekonomideki dengeyi bozabilir (Black, 2002). 
Özetle, kurallara dayalı politikaların ekonomik birimler açısından önemi, 
uygulanacak ekonomi politikaları açısından belirsizliği azaltması ve 
öngörülebilirliğini sağlamasıdır. 

İradi kararlara dayalı ekonomi politikasında ekonomik kararları alma 
durumunda olan politikacıların ekonomi politikalarının nedenleri ve 
sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları ve buna bağlı olarak 
konjonktüre uygun politikalar üretebildikleri varsayılır. Oysa kurala dayalı 
ekonomi politikalarını savunanlar, karar alıcıların son derece kapsamlı olan 
ekonomi politikasının araçları, araçlar arasındaki etkileşim ve uygulama 
sonuçları hakkında eksik enformasyona sahip olduklarını ileri sürerler. Bu 
duruma bir de, siyasal karar alma sürecinde tercihte bulunan seçmenlerin 
eksik bilgi ile tercihte bulunması da eklenince, bu seçmenlerin tercihleri 
sonucunda ekonomi politikaları konusunda yetkiyi devralan politikacıların, 
yine eksik enformasyonla verdiği ekonomik kararlar uygulamaya konulur. 
Buchanan ve Wagner’e göre Keynesyen iktisadi düşüncenin hakim olduğu 
dönemde, resesyon ve enflasyon döneminde ekonomi politikalarının simetrik 
olarak uygulamasına yönelik ekonomik alan hakkında yeterli bilgiye sahip 
olunmakla birlikte, bu politikanın formüle edildiği ve uygulandığı politik 
alan hakkında çok daha az şey biliniyordu. Bu durumda politikacıların 
konjonktüre uygun ekonomi politikalarını uygulamak için gerekli bilgiye 
ve/veya teşvike sahip olmayabileceklerini kabul etmek gerekir (Buchanan ve 
Wagner, 1978:15-16). 
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Öte yandan, iradi kararlara dayalı ekonomi politikasında siyasal karar 
alma sürecinde yer alan aktörlerin davranışları analize dahil edilmemektedir. 
Oysa ekonomi ile politikanın iç içe olmasının bir sonucu olarak, bu süreçte 
yer alan seçmenlerin, politikacıların, bürokratların ve baskı ve çıkar 
gruplarının davranış motivasyonlarının yansımaları ekonomi politikalarının 
oluşturulması ve uygulanmasında etkisini gösterebilmektedir. Politik süreçte 
ortaya çıkan karmaşık ilişkiler özellikle bütçe politikalarının oluşumu ve 
bütçe açıklarının boyutları üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Örneğin 
ekonomik çıkarlarını korumak ve artırmak isteyen seçmen bunun ancak 
politikacının faaliyetleri ile gerçekleşebileceğini bilir. Buna karşılık 
politikacı, seçimi kazanıp siyasi iktidarı ele geçirmenin ancak, daha çok 
seçmenin oyunu almakla mümkün olacağının bilinci içindedir (Savaş, 
1993:3). Seçmenler ile politikacılar arasındaki bu ilişki, bütçe politikaları 
aracılığıyla ekonominin daha politize hale gelmesi sonucunu doğurur. Daha 
genel olarak devletin vergileme, borçlanma, para basma ve bütçe yapma 
şeklindeki ekonomik hak ve yetkilerinin de politik bir araç haline gelmesine 
yol açar. Oysa iradi ekonomi politikalarının kendisinden beklenen etkinliği 
gösterebilmesi için, siyasal süreçteki birimlerin bu tür bir etkileşim içinde 
bulunmaması gerekir. 

Demokratik bir toplumda politikacı, seçimde belirli bir seçmen 
çoğunluğunun desteğini garanti edecek harcama politikaları ile bu 
harcamaların finansmanına ilişkin politikaların bir bileşimini önerme ve 
buna yönelik karar alma durumunda olabilir. Ekonomi politikalarının 
formülasyonuna ilişkin bu görüş, Keynes’in Genel Teori’sinde yer almaz 
(Buchanan ve Wagner, 1978:19). Keynes, devletin ekonomideki 
fonksiyonları üzerindeki düşüncelerini şu cümlelerle açıklamıştır: “Devletin, 
insanlardan daha iyi yapabildiği şeyleri değil, sadece insanların hiç 
yapamadığı şeyleri yapması gerekir”.5 Keynes’in 1926 yılında kaleme aldığı 
“Laissez Faire’in Sonu” adlı çalışmasında yer alan bu ifade, bu kitabı 
yazdığı dönem için yerinde bir ifadeydi, fakat bu görüş siyasal güç elde etme 
veya mevcut gücünü devam ettirme isteği içinde bulunan politikacılar 
tarafından önemli ölçüde dikkate alınmamıştır (Tullock, Seldon ve Brady, 
2002:131-132).  

                                                      
5 Orijinal eser için Bkz.: John .M. Keynes, The End of Laissez-Faire, London: The 
Hogarth Press, 1926 veya John .M. Keynes, The End of Laissez-Faire, Vol. II of 
Keynes: Collected Writings, Ed. D. Moggridge, London: Macmillan, 1972.  
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Aynı zamanda iradi maliye ve para politikalarında politikacıların 
ekonomik kararların alınmasında toplumsal refahı maksimize edici şekilde 
davrandıkları varsayılır. Oysa deneyimler politikacıların hem kişisel çıkar 
güdüsüyle her zaman için toplumsal refahı maksimize edici şekilde kararlar 
almadıklarını, hem de refahı nasıl maksimize edeceklerini bilmediklerini 
göstermektedir. 

3.1. Kurallara Dayalı Ekonomi Politikası Perspektifinden Takdiri 
Maliye Politikalarının Sonuçları  

Temelleri Keynes tarafından atılan, Keynesyen iktisatçılar ve 
fonksiyonel maliyeyi savunan iktisatçılar tarafından geliştirilen ve politik 
alanda büyük rağbet gören iradi maliye politikaları, uygulamada bazı 
güçlüklerle karşılaşmakta ve önemli ekonomik sonuçlar doğurmaktadır.  

Öncelikle iradi maliye politikalarına ilişkin kararların alınması ve 
uygulanması belirli bir süreyi gerektirmektedir. Fakat bu sürecin işleyişi, 
maliye politikaları açısından bir gecikmeye neden olabilir. Çünkü iradi 
maliye politikasının etkinliğini etkileyen faktörlerden biri uygulamaya 
konulacak araçların seçimidir. Hatta seçilen araçların ne kadar süreyle ve ne 
şiddette uygulanacağı da iradi maliye politikasının başarısı için oldukça 
önemlidir. Bu arada uygulanan araçların beklenen etkilerinin gecikmesi de 
bir diğer güçlüğü oluşturmaktadır. Gerçekten de bir tedbirin uygulanmasına 
geçildikten sonra, sonucu alınana kadar belirli bir sürenin geçmesi 
gerekmektedir. Ancak, maliye politikası açısından her bir tedbirin etkilenme 
şeklinin analizinin yapılması oldukça güçtür (Devrim vd., 1992:92). 

Bunun yanında iradi maliye politikalarının temelinde siyasal iktidarın 
tercihlerinin yattığı görülmektedir. Bu yönüyle her yeni siyasal iktidar kendi 
iradi ve selektif maliye politikasını seçme ve uygulama yetisine sahiptir. 
Dolayısıyla, selektif politikalar ile toplam talep-toplam arz dengesinin 
kurulması hususu, çeşitli iktidarlar döneminde farklı politikaları ortaya 
çıkarabilmektedir. Bir siyasal iktidarın bu dengeyi sağlamak üzere kamu 
harcama politikasında yatırımlara ağırlık verme arzusu, ardından gelen diğer 
bir iktidar tarafından değiştirilebilir. Dolayısıyla, toplam arz ve talep dengesi 
gibi devamlı değişken bir yapı, kısa dönemde değişebilen iktidarlar 
tarafından sürekli arzulanan ama genelde ulaşılamayan bir niyetten öteye 
geçememektedir. Çünkü bu tür makro ekonomik hedefler, iktisadi ve mali 
politikaların kararlılığını ve istikrarlılığını gerektirir. Ancak konjonktür 
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devrelerinin sıklığı varsayımı altında kısa vadelerle değişen siyasal iktidar ve 
beraberinde iradi maliye politikaları, ekonomik istikrar hedefini sürekli 
yeniden başlayan politikalar ile sağlamaya çalışır. Bu durum bu tür bir 
hedefe ulaşılmasını güçleştirir. 

İradi kararlara dayalı maliye politikaları ile ekonominin 
yönlendirilmesi, zaman zaman çeşitli yolsuzluklara da zemin 
hazırlayabilmektedir. Siyasal iktidarlara ekonomik alanda karar alma ve 
uygulama konusunda verilen geniş yetkiler, iktidar gücünü elde etmek ve 
korumak amacıyla politik çıkarlar doğrultusunda kullanılabilir. Hizmet 
kayırmacılığı, patronaj, rant kollama gibi politik yozlaşma türleri konusunda 
geniş bir literatür bulunmaktadır6. Bu nedenle kurala dayalı ekonomi 
politikalarına göre politikacıların yetkilerini kişisel çıkarları için kullanma 
eğiliminde olabilecekleri olasılığı karşısında, onların hareket alanlarını 
kurallarla sınırlandırmak gerekmektedir.  

Batı demokrasilerinde politikacıların ekonomik alandaki eğilimlerinin 
nasıl devletin büyümesine neden olduğuna yönelik teoriler mevcuttur. Bu 
teorilerden bazılarının başlangıç noktası, kamu harcamalarının fayda ve 
maliyetlerinin algılanmasındaki çeşitli asimetrilerin varlığıdır. İlk olarak 
politik süreç, maliyetine çok sayıdaki vergi mükellefinin katlandığı fakat az 
sayıdaki kişinin yararlanması ile sonuçlanan politikalar lehine karar alma 
eğilimindedir. Martini bu asimetriyi şu örnekle açıklamaktadır: Örneğin, 
1000 kişiye 230 milyon Dolar fayda sağlayan ve sonuçta her bir kişiye 
230,000 Dolar teşvik sağlayan kamu harcaması programının politik süreçte 
kabul edilmesi kesindir. Eğer bu kamu harcamasının maliyeti tüm ülke 
nüfusuna yayılırsa, herkes maliyete katlanacak ve bu maliyet kişi başına 1 
Dolar olacaktır. Bu nedenle bu tür bir kamu harcamasını azaltmanın 
imkansız hale gelmesi, bu asimetrinin varlığına ilişkin bir delildir. Bu 
şekildeki bir asimetri, sürekli artan kamu harcamaları nedeniyle devletin 
büyümesine yönelik bir süreçle sonuçlanır (Martino, 1989:705).  

İkinci asimetri, politik süreç, kamu harcamalarının görünür faydaları 
ve görünmez maliyetlerine dayalı politikalar lehine karar vermeye eğilimli 
olduğu için meydana gelir. Maliyetlerin görünmezliği, bu maliyetlere 
katlanacak olan mükellef-seçmenlerin itirazlarını önleyecek, fakat faydaların 

                                                      
6 Politik yozlaşma türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Coşkun Can Aktan (Ed.), 
Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Hak-iş Yayınları, 2002, ss.55-67. 
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görünürlüğü söz konusu politikanın kamu harcamasından yararlanması 
muhtemel seçmenlerden destek bulmasını sağlayacaktır. Seçmenler kamu 
harcamalarına ilişkin politikalardan ne kadar fayda sağlayacaklarını tam 
olarak bilirlerken, maliyetlerine katlanacak olan seçmenler, bu tür bir 
politikanın kendileri üzerindeki etkisi konusunda (rasyonel olarak) ilgisiz 
olacaklardır. Sonuç olarak politik süreçte, getirileri kısa vadede ortaya çıkan, 
fakat maliyetlerine uzun vadede katlanılacak olan ekonomi politikaları 
lehine kararlar verilir. Kamu harcamaları, maliyetleri mükelleflerin büyük 
çoğunluğu tarafından karşılanan bir araçla finanse edildiği, bu maliyetler 
mükelleflerden gizlendiği ve uzun vadede ekonomik açıdan kötü sonuçlar 
doğurma pahasına kısa vadede faydalar sağladığı zaman, bu harcamalardaki 
artış nedeniyle devletin daha hızlı büyümesi beklenir (Martino, 1989:705-
706). İşte kamu harcamalarının açık finansman aracı ile finanse edilmesinin 
nedenini de kamu harcamalarının fayda ve maliyetlerine ilişkin yukarıda 
belirtilen asimetrilerin varlığı oluşturmaktadır.  

Devletin iradi ekonomi politikasına yönelik kararları, özellikle 1970’li 
yıllardan itibaren uygulamada önemli sonuçlar doğurmuştur. İradi bir şekilde 
bütçe politikası uygulanması, kamu harcamalarını kamu gelirlerinden daha 
hızlı artırmış ve bunun sonucunda da açık finansman politikaları olağan hale 
gelmiştir.  

İradi maliye politikalarının sonucunda ekonomik konjonktüre uygun 
vergi politikalarından ziyade politik konjonktüre bağlı olarak uygulanan 
vergi politikaları, seçim süreci sonrasında aşırı vergi yükü ile sonuçlanmıştır. 
Aşırı vergi yükü, artan kamu harcamalarının finansmanında yeni vergiler 
konulması ve/veya vergi oranlarının artırılmasının bir sonucudur.  

Yine iradi vergi politikaları çerçevesinde zaman zaman vergileme 
ilkelerini ihlal edici kararların alındığı ve uygulandığı gözlenmektedir. 
Verginin meşruiyetini tehlikeye atan bu uygulamalardan biri, geriye doğru 
vergilemeye başvurulmasıdır. Geriye doğru vergileme, “hükümetler 
tarafından çıkarılan yasalar çerçevesinde daha önce yürürlükte bulunan vergi 
ve mali yükümlülüklere ilave yeni bir vergi ve mali yükümlülük getirilmesi 
veya mevcut vergi ve mali yükümlülüklerin oranlarında bir artış yapılması” 
şeklinde tanımlanabilir. Hükümetler temelde iki nedenden dolayı geriye 
doğru vergilemeye başvurabilirler. Bunlardan ilki, beklenmedik savaş, doğal 
afet gibi olağanüstü durumlarda devletin ilave bir kaynağa ihtiyacı olabilir. 
Bu durumda hükümetlerin belki de kaçınılmaz olarak geriye doğru 
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vergilemeye yönelmesi söz konusu olabilir. İkinci olarak, hükümetler savaş, 
doğal afet gibi olağanüstü durumlar söz konusu olmaksızın çeşitli nedenlerle 
(ekonomik kriz, gelir ve servet dağılımının düzeltilmesi vs.) geriye doğru 
vergilemeye başvurabilirler (Aktan ve Gencel, 2003:2,4). İşte bu ikinci 
neden, devletin bazı ekonomik amaçları gerçekleştirmek gerekçesiyle zaman 
zaman geriye doğru vergilemeye başvurmasına olanak tanırken, politik 
amaçlar uğruna artırılabilen bazı kamu harcamalarının finansmanına da 
imkan sağlamaktadır. 

Gerçekte vergi politikalarının konjonktürle mücadelede beklenen 
etkileri göstermediği de savunulmaktadır. Buna göre bireyler tüketim 
kararlarını cari gelirlerine değil, uzun dönemde elde etmeyi umdukları 
“sürekli gelir”lerine dayandırırlar. Eğer bireyler vergi oranlarının iradi 
maliye politikasına bağlı olarak geçici bir süre için değiştiğini görürlerse, 
vergilerin beklenen etkisi ortaya çıkmayacaktır. Tüketiciler harcama 
kararlarını sürekli gelirlerine dayandırdıkları ölçüde, geçici olduğu 
düşünülen vergi oranlarını değiştirmek suretiyle ekonomide ince-ayar 
yapmak daha az etkili olacaktır (McEachern, 2003:37-38).  

İradi kamu harcamaları politikası çerçevesinde mali teşviklerin iradi 
kararlar çerçevesinde dağıtılması da, uygulanan iradi maliye politikalarının 
genellik ilkesinden saptığının bir göstergesidir. Gelir dağılımındaki 
dengesizliğin giderilmesi için uygulamaya konulan her yeni transfer 
harcaması politikası da, her zaman için bu dengesizliği gidermede başarılı 
olamamıştır.  

İradi bütçe politikasının neden olabildiği bütçe açıklarının sonucu; 
aşırı borç yükü, rant ekonomisinin yaygınlaşması, özel sektörün kamu 
tarafından finansman olanaklarından mahrum bırakılmasını ifade eden 
dışlama etkisinin (crowding-out effect) artması vb. sorunlardır. Kamu gelir 
ve giderleri arasındaki farkın kapatılması ve ekonomik kalkınmanın 
sağlanması amacıyla kullanılan kamu borçlanma politikası bir çok ülkede 
borç yükünü artırırken, bu borçların ödenmesi için sıklıkla uygulanan 
emisyon mekanizması enflasyonu kronikleştirmiş, iç borçlanmayla 
finansman ise borç-faiz kısır döngüsünü ortaya çıkarmıştır. Ekonomide öyle 
bir nokta ortaya çıkmıştır ki, ne emisyon ne de iç borçlanma bütçe 
açıklarının kapatılmasında kullanılamayacak boyutlara ulaşmıştır. Bu 
noktada dış borçlanmaya başvurulma zorunluluğu ise ülkenin risk rasyosunu 
önemli kılar hale gelmiştir. İradi politikalar sonucunda dış borçlanmanın 
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kaçınılmazlığı, ülkenin risk rasyosunun büyüklüğüne göre dış kredi bulma 
imkanlarını daraltırken, bu kredinin faiz yükünü artırmıştır.  

Günümüzde de bütçenin hazırlanmasında, yasama organı tarafından 
onaylanmasında ve uygulanmasında uyulması gereken ilkeleri ifade eden 
bütçe ilkelerinin, zaman zaman iradi bütçe politikalarının etkisiyle ihlal 
edildiği görülmektedir. Bütçe ilkelerinin başında denklik ilkesi, birlik ilkesi, 
genellik ilkesi, önceden izin alma ilkesi, giderlerin gelirlerden önce tahmin 
edilmesi ilkesi ve açıklık ilkesi gelmektedir.  

Keynesyen anlayışın etkisiyle iktisatçılar, 1940’lı yıllarla birlikte bu 
anlayış yönünde politikalar belirlemişlerdir. Politikacılar ilk zamanlarında 
Klasik mali anlayışı bırakmakta gönülsüz davranmışlar, ancak 1960’lı 
yıllarla birlikte kamu açıklarının kötü bir yanının olmadığı kanaatine 
varmışlardır. Bunun sonucunda politik gerçeğin bir parçası olarak süregelen 
ve teşvik edilen bir bütçe açığı rejimi ortaya çıkmıştır (Buchanan, 1997).7 Bu 
da göstermektedir ki, Keynesyen ekonomi politikaları politikacılara bütçe 
açıklarını hem durgunluk hem de enflasyon döneminde sürdürme imkanını 
tanımıştır. Böylece bütçede denklik ilkesinden vazgeçilmiştir. 

Keynesyen teoriye göre büyük ve konjonktüre uygun olmayan bütçe 
açıkları oluşturmaya yönelik politik baskılar olmayacaktır (Buchanan ve 
Wagner, 1978:17). Oysa özellikle bütçe açıklarına yol açacak şekilde kamu 
harcamalarının artırılması ve vergilerin azaltılması yönündeki politik 
baskılar (daha çok baskı grupları tarafından siyasal iktidarlara yapılan 
baskılar) her konjonktür döneminde oldukça güçlüdür. Keynesyen teori devri 
bütçe teorisi ile bütçe açıklarına ve bütçe fazlalarına imkan tanımakla 
birlikte, bu tür bir politikanın uygulamadaki yansımaları, genellikle siyasal 
iktidarların oy maksimizasyonu amacıyla bütçeyi bir araç olarak 
kullanmaları ve dolayısıyla uzun süreli bütçe açıkları ile sonuçlanmaktadır.  

Politikacıların bütçe açıklarından yana tavır almalarının nedeni; bütçe 
açıklarına yönelik az bir politik direnç varken, bütçe fazlalarına yönelik 
güçlü bir direncin olmasıdır. Bu yüzden, maliye politikası asimetrik olarak 
uygulanma eğilimindedir: Sık sık bütçe açıkları oluşturulur, fakat bütçe 
fazlaları nadiren gerçekleştirilir. Bütçe açıkları, politikacıların vergileri 

                                                      
7 Bu alıntı Coşkun Can Aktan, “Lord Keynes, Keynezyenler ve Fonksiyonalistler”, 
içinde: Anayasal İktisat, (Ed. Coşkun Can Aktan), Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002, 
s.183’ten aktarılmıştır.  
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doğrudan ve açık bir şekilde artırmaksızın harcamaları artırmalarına izin 
vermektedir. Bu tür bir politikaya yönelik çok az bir engel vardır. Diğer 
yandan bütçe fazlalarına –hükümetin harcamaları artırmaksızın vergileri 
artırmasını gerektirir– bütçe açıklarına nazaran daha çok politik itirazlar 
yapılmaktadır (Buchanan ve Wagner, 1978:18). Politikacıların uyguladığı 
bütçe politikalarına ilişkin “mali asimetri” kavramı, kamu tercihi 
teorisyenleri tarafından literatüre kazandırılmıştır. Politikacılar ekonomik 
durgunluk dönemlerinde bütçe açıkları yaratırlarken, bu durgunluk ya da 
kriz son erdiğinde bütçe fazlası vermeye istekli değildirler. İşte Keynesyen 
teorinin görüşleri ile tezat oluşturan bu tür politikalara “asimetrik istikrar 
politikası” adı verilmektedir (Aktan, 2002:180).  

Bütçede birlik ilkesi, özünde tüm devlet gelir ve giderlerinin tek bir 
bütçe içinde görülmesi anlamına gelmekte ve bu ilke özellikle parlamenter 
sistemlerde parlamentonun hükümetin mali uygulamaları hakkında 
enformasyona sahip olması ve denetimi açısından önem taşımaktadır. Fakat 
milli ekonomi içerisinde kamu kesiminin payının artması ile birlikte merkezi 
idarenin ve diğer kamu kesimi birimlerinin ayrı bütçelerinin oluşturulması 
söz konusu olmuş ve böylece katma bütçeler, özerk bütçeler, özel bütçeler, 
bütçe dışı fonlar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar konsolide bütçe uygulamaları 
ile birlikte, merkezi idaresi bütçesi ile katma bütçeli idarelerin bütçeleri bir 
araya getirilse bile, konsolide bütçeler kamunun tüm gelir ve giderlerinin 
yansıtmamaktadır. Aynı zamanda kalkınma planlarında yer alan kamu 
kesimi genel dengesi de, devletin tüm gelir ve giderleri hakkında ayrıntılı 
bilgiler sunmamaktadır. Bu durum, kamu kesimi gelir ve giderleri açısından 
şeffaflık (açıklık) ilkesini de zedelemektedir. 

Ayrıca kamu harcamalarının sadece bir bölümünün bütçe kapsamında 
olması, bağlayıcı niteliğini kaybetmekte olan bütçenin önemini daha da 
azaltmakta ve hükümetlere çok geniş ihtiyari yetkiler sağlamaktadır (Atiyas 
ve Sayın, 1997:1). 

Genellik ilkesi bir yandan devlet gelirlerinin gayri safi usule göre 
bütçede yer almasını diğer yandan da belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis 
edilmemesini (adem-i tahsis) ifade etmektedir. Gayri safi usulde kamu 
gelirlerinin toplanması amacıyla yapılan harcamalar gelir toplamından 
düşülerek bütçede net olarak yer alır. Adem-i tahsis ilkesine göre devletin 
belirli bir hizmet biriminden elde ettiği kamu gelirinin yine o hizmet 
biriminin yaptığı harcamalara tahsis edilmeyerek söz konusu gelirin 
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hazineye girmesi gerekir. Fakat uygulamada bu ilkenin bütçe dışı fonlar 
aracılığıyla ihlal edilebildiği gözlenmiştir.  

Bütçe dışı fonlar; özel yasayla oluşturulmuş, kendilerine ait özel 
gelirleri olan, bütçe ilkeleri ve bütçe yasalarının hükümleri dışında yönetilen 
ve uygulanan fonlardır (Coşkun, 1991:78). Bütçe dışı fon uygulamalarına 
beklenmedik kamu hizmetlerinin bütçe dışında finansmanı, bütçe kaynakları 
dışında gelir kaynakları yaratarak bazı kamu hizmetlerinin finansmanı, 
siyasal iktidarların belirli alanlara yönelik daha rahat harcamada 
bulunabilmesi vb. gerekçelerle başvurulmuştur. Bütçe dışı fonlar, zamanla 
siyasal iktidarların parlamento denetimi olmaksızın kolayca 
harcayabilecekleri önemli bir kaynak haline gelmiştir.  

Önceden izin alma ilkesi veya bütçenin mali yılbaşından önce 
kanunlaşması ilkesi, parlamentonun hükümete kamu gelirlerinin toplanması 
ve harcamaların yapılması konusunda mali yıl girmeden önce yetki ve izin 
vermesidir. Fakat bu ilke de uygulamada ek –tamamlayıcı ödenek ve 
olağanüstü ödenek talepleri ile bir ölçüde ihlal edilmektedir.  

Mevcut bütçe büyüklüğünün artırılması amacıyla hükümetler, ek 
ödenek veya olağanüstü ödenek alma yoluna gitmektedirler. Bunun için 
hükümet tarafından bir kanun tasarısı hazırlanır. Bu tasarı parlamentoda 
bütçe kanun tasarısının tabi olduğu hükümlere göre önce bütçe 
komisyonunda sonra meclis genel kurulunda görüşülür. Kabul edilirse 
hükümet ilave harcama yapma yetkisini ve iznini parlamentodan almış olur 
(Tüğen, 1999:166). Ek ve olağanüstü ödenek uygulamaları parlamentonun 
onayı ile gerçekleşmekle birlikte, parlamenter rejimlerde kolaylıkla yasama 
organından geçmektedir. Bu yüzden de gerçekte bütçe açıklarına neden 
olabilmektedir.  

Bütçe ilkelerinden “giderlerin gelirlerden önce tahmin edilmesi ilkesi” 
de bütçenin hükümetler tarafında suiistimaline neden olabilmektedir. Bu 
konuda şu görüş savunulmaktadır (Sönmez, 1994:21): 

“Gelir ve gider tahminleri yapılırken, önce giderler ve sonra gelirler 
ele alınır. Amaç, ülkenin ekonomik, sosyal ve politik durumunun 
gerektirdiği harcamaların tahmin edilmesi ve bu harcamaları karşılayacak 
gelirlerin sonradan tespit edilmesidir. Özellikle ekonomik gelişme için 
gerekli olan bir ilkedir; yeni gelir kaynaklarının bulunmasına ve gerekli olan 
giderlerin gelir düşünülmeksizin kısıtlanmadan yapılmasına yol açmış olur”.  
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Bu ilke hükümetlerin gelir kaynaklarından bağımsız olarak harcamada 
bulunmasına imkan sağlamaktadır. Böylece hükümetler finansman boyutunu 
dikkate almaksızın, iradi olarak harcamalar yapabilirler. Bu durum, kamu 
gelir ve giderleri arasındaki bağlantıyı da ortadan kaldırmaktadır.  

Bütçede açıklık ilkesi, bütçede gelir ve giderlerin açık ve herkes 
tarafından anlaşılabilecek şekilde yer almasını ifade eder. Oysa günümüz 
devlet bütçeleri kamu kesiminin büyüklüğüne bağlı olarak ayrıntılı ve 
karmaşık bir hal almıştır. Bütçenin büyüklüğü ve karmaşıklığı, mali 
saydamlığı azaltmakta ve dolayısıyla hesap verme sorumluluğunun 
gerçekleşmesini engellemektedir. Çünkü bütçede açıklık ilkesi, mali 
saydamlık ve mali hesap verme sorumluluğu kavramları ile bağdaşmaktadır.  

Mali hesap verme sorumluluğu, idarenin mali alandaki güç ve 
yetkilerini kullanma sorumluluğu üzerinde durmaktadır. Mali hesap verme 
yükümlülüğü büyük ölçüde bütçe ile gerçekleşmektedir. Ancak, bütçe tek 
başına etkin bir mali denetim ve hesap verme sorumluluğunun 
gerçekleşmesine imkan sağlayamayabilir. Son yıllarda yaygın olarak 
kullanılan mali saydamlık kavramı, hesap verme sorumluluğunun 
gerçekleşmesi için son derece önem taşımaktadır (Aktan, Ağcakaya ve 
Dileyici, 2004:172).  

Bütçe ilkeleri konusunda olduğu gibi bütçenin fonksiyonları da iradi 
bütçe politikalarına uygun olarak değişiklikler göstermiştir. Literatürde 
genellikle bütçenin fonksiyonları, klasik ve modern fonksiyonlar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bütçenin klasik fonksiyonları arasında iktisadi ve mali, 
siyasi, hukuki fonksiyonları ile denetim fonksiyonu yer alırken, modern 
fonksiyonları arasında da bütçenin konjonktürel fonksiyonu, optimal kaynak 
dağılımı fonksiyonu, adil gelir dağılımını sağlama fonksiyonu, ekonomik 
istikrarı sağlama fonksiyonu, tam istihdamı sağlama fonksiyonu, dış ticaret 
dengesini sağlama fonksiyonu ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme 
fonksiyonu vb. fonksiyonlar bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, bütçenin klasik 
fonksiyonları daha çok klasik iktisadi düşüncenin ürünü iken, modern 
fonksiyonları kamu kesiminin büyüklüğündeki artışa ve Keynesyen teorinin 
kamu kesimine yüklediği yeni fonksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkmıştır.  

Bütçenin modern fonksiyonları adı altında bütçenin konjonktürel 
fonksiyonundan söz edilmektedir. Bütçenin konjonktürel fonksiyonundan şu 
kastedilmektedir: Konjonktürel dalgalanmalara paralel olarak kamu 
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harcamaları ve kamu gelirleri arasında yıllık denklik ilkesinden 
vazgeçilebilir ve bütçe açığına ya da fazlasına izin verilebilir.8 Bu fonksiyon 
konjonktürle mücadele amacıyla iradi bütçe politikalarının uygulanmasına 
olanak sağlamaktadır. 

Bütçenin optimal kaynak dağılımı fonksiyonu sayesinde kamusal mal 
ve hizmetlere daha fazla gereksinim olduğu savunulmaktadır. Piyasa 
başarısızlıkları devletin ekonomiye müdahale ederek bazı tedbirler almasını 
gerektirir. Örneğin, fonksiyonel rekabet şartlarının piyasada kendiliğinden 
gerçekleşmesi beklenemez. Bu bakımdan devletin rekabeti düzenleyici bir 
kurum ve kurul oluşturmasına gerek bulunmaktadır. Fakat tüm piyasa 
başarısızlık faktörleri (dışsallıklar vs.) devletin ekonomi içerisinde üretici 
olarak- müteşebbis olarak yer almasını gerektirmez. Kamunun kaynakları 
her zaman için etkin kullandığı ve kaynakların etkin dağılımını 
gerçekleştirdiği söylenemez (Aksoy, 1993:116 vd.). 

Bütçenin adil gelir dağılımını sağlama fonksiyonu siyasal güç 
açısından ekonomiyi yönlendirici önemli bir işlev görmektedir. Bu 
fonksiyon çerçevesinde devlet kamu kaynaklarını istediği gibi 
yönlendirebilmekte ve istediği gruplara aktarabilmektedir. Örneğin, sosyal 
transferler ile bazı gruplar desteklenebilir ve bu durum gelirin ikincil 
bölüşümü çerçevesinde yapılabilir. Siyasal güce böyle bir misyonun 
yüklenmesi ile iktidarların, seçim öncesi dönemlerde birçok kamusal 
kaynağı siyasal çıkarları doğrultusunda kullanabilmesi söz konusu olabilir.  

Bütçenin ekonomik istikrarı sağlama fonksiyonu ise ekonomik 
istikrarsızlıkların temel nedenlerinden biri olan devlet bütçesinin istikrarın 
sağlanması için tekrar kullanılması yolunu açmaktadır. Dolayısıyla devlet 
bütçesinin aşırı bir şekilde kullanılması ile hasıl olan istikrarsızlıklar, tekrar 
devlet bütçesinin kullanılması ile düzeltilmeye çalışılmaktadır. Bu durum ise 

                                                      
8 Bu konuda Şerafettin Aksoy’un kitabında yazılı şu bilgileri aktarmakta yarar 
görüyoruz. Aksoy şöyle yazmaktadır: “...bugün artık bütçe yolu ile, sadece kamu 
gelir ve giderleri arasında bir denge kurulmaya çalışılmamaktadır; bütçe, makro 
ekonomik amaçların gerçekleşmesi için de bir araç olarak kullanılmaktadır. İşte, 
çağdaş modern mali anlayışa göre, bütçe öyle hazırlanmalıdır ki, millet 
ekonomisinin makro ekonomik amaçları gerçekleştirilmiş ve bütçe yoluyla ekonomik 
denge sağlanmış olsun.” Bkz: Şerafettin Aksoy, Kamu Bütçesi, İstanbul: Filiz 
Kitabevi, 1993, s. 117. 
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suçu işleyen ile yargılayanın aynı kişiler olması ile aynı sonucu 
doğurmaktadır.  

Bütçenin tam istihdamı sağlama fonksiyonu ile siyasal güç ekonomide 
etkin bir rol oynayabilmektedir. Tam istihdam amacının sağlanması için 
devletin aktif rol oynaması, böyle bir amacın gerçekleşmesini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Tam istihdam gibi ekonomide tüm unsurların 
koordinasyonunu ve dengeli bileşenini gerektiren bir amacın, bu unsurlardan 
sadece bütçenin kullanılması ile nasıl sağlanabileceği tartışmalıdır.  

Bütçenin dış ticaret dengesini sağlama fonksiyonu da farklı bir iktisadi 
amaç için bütçe gibi bir aracın kullanılmasını ifade etmektedir. İthalat ve 
ihracat gibi uluslararası iktisadi dengelerin dikkate alındığı bir noktanın 
düzenlenmesinde, tamamen ulusal karar alıcıların iradi politikalarına bağlı 
kalınabileceği konusu oldukça ilginçtir. Dolayısıyla bütçe ile dış ticaret 
dengesinin sağlanması amacı, kurşun kalem ile sulu boya yapmanın 
imkansızlığına benzemektedir.  

Bütçenin ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme fonksiyonu ise 
bütçenin ekonomik kalkınmanın sağlanması yönünde aktif kullanımını 
gerektirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, iktisat politikasında bütçe 
dışında da önemli araçlar bulunmaktadır. Para politikası, dış ticaret politikası 
vb. diğer araçlar dikkate alınmadan ağırlıklı olarak bütçe politikasının 
kullanılması ve bu araçların etkilerinin bütçeden beklenmesi, aslında bütçe 
politikasına kapasitesinin üstünde görev yüklemek gibidir. Bütçe 
politikasının asıl hedefi ekonominin etkin bir şekilde devamlılığının 
sağlanmasıdır. Bu ise bütçe politikasının daha çok pasif bir politika şeklinde 
görülmesi ile mümkün olabilir. Kurala dayalı ekonomi politikasını 
savunanlara göre iktisadi hayatın kendi içinde meydana gelen 
dengesizliklerin giderilmesinde piyasanın kendi iç dinamiklerinin varlığına 
güvenmek ve bu dinamikler ile iktisadi kalkınmanın sağlanabileceğine 
inanmak yeterlidir. Devlet iktisat politikaları ile sadece kuralların dışına 
çıkılan durumlara müdahale etmelidir.  

Uygulamada iradi ekonomi politikaların yol açtığı ekonomik sorunları 
düzeltmeye yönelik politik vaatler, sadece enflasyon ve büyüme açısından 
değil aynı zamanda bütçe açığı veya para arzı gibi politik önlemler dayalı 
hedeflere ulaşmaya ilişkin olarak da gerçekleştirilememiştir. Bunun 
etkisiyle, politik sürecin iyi ekonomi politikaları üretebilip üretemediği 
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sorusu daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Bir sonuç olarak, 
bazı iktisatçılar politikacıların “iradi” politikalardan kaçınması, aksine basit 
kuralları rehber edinmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Goldfeld, 1982:361). 
Nitekim günümüzde bazı ülkeler bu görüşlerden yola çıkarak maliye 
politikasına ilişkin kuralları (mali kuralları)9 uygulamaya koymuşlardır.  

3.2. Kurallara Dayalı Ekonomi Politikası Perspektifinden Takdiri 
Para Politikalarının Sonuçları  

İradi maliye politikalarında olduğu gibi, özellikle 1960 sonrası 
uygulanan para politikaları da ekonomide önemli sonuçlar doğurmuştur.  

1970’li yılların iktisadi düşünce akımlarından biri olan Monetarizm ve 
bu okulun kurucusu Milton Friedman’a göre enflasyon parasal kaynaklı bir 
sorundur ve enflasyonun temelinde para arzı artışları yatmaktadır. 
Hükümetlerin para politikası araçları aracılığıyla ekonomiye müdahalesi 
parasal büyüklükler üzerinde etkili olmakta ve enflasyonist sonuç 
doğurmaktadır. Bu nedenle hükümetlerin para politikalarına yaptıkları keyfi 
müdahaleler önlenmelidir. Monetarizm açısından çözüm, siyasi otoritenin bu 
yetkisini kurallarla sınırlandırmaktır. Friedman, ünlü “Kapitalizm ve 
Özgürlük” adlı eserinde Keynesyen iktisadı eleştirerek, 1929 Ekonomik 
Bunalımı’nın piyasanın yapısal istikrarsızlığından değil, devletin yanlış 
düzenlemeleri nedeniyle ortaya çıktığını savunmuştur. Friedman’a göre 
devletçe kurulan ve para politikasından sorumlu olan ABD Merkez 
Bankası’nın bu sorumluluğu beceriksizce kullanması sonucunda küçük bir 
ekonomik daralmayla geçilebilecek olan durum, büyük bir depresyona neden 
olmuştur (Friedman, 1988:70).  

George Simmel ise, her parasal düzenin temelinde güvenin yattığını 
iddia etmiştir. Bu güven fiyat-para için gerekli olduğu gibi, metal para 
sisteminin de vazgeçilmez kuralıdır. Simmel, devletin parasal sistemi kötüye 
kullanmasının bu güveni zedeleyeceğini ileri sürmüştür. Bu kötü 

                                                      
9 Maliye politikasına ilişkin kural önerileri için bkz.: James M. Buchanan, “The 
Balanced Bugdet Amendment: Clarifying the Arguments”, Public Choice 90, 1997, 
pp.117-138; Paolo Manasse, “Deficit Limits, Budget Rules, and Fiscal Policy”, IMF 
Working Papers, WP/05/120, June 2005; James M. Buchanan and Richard E. 
Wagner, Democracy in Deficit of Lord Keynes, New York: Academic Press, 1977; 
Alberto Alesina and Roberto Perotti, “Budget Deficits and Budget Institutions”, 
NBER Working Paper Series, Working Paper 5556, May 1996. 
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kullanımlar, paranın satın alma gücünün gelecekte korunamayacağı 
inancıyla parasal dengenin bozulmasına yol açar (Abaan, 1997:12-13). 

Para arzı artışlarının parasal dengeyi bozucu etkisi parasal istikrarın 
sağlanması sorununu gündeme getirmektedir. Acaba hükümetler parasal 
dengeyi sağlamak için para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmalı 
mıdırlar, yoksa Monetaristlerin ileri sürdüğü gibi, bu araçların kullanımı 
yoluyla para piyasasına müdahale dengesizliğin bizatihi nedeni midir? 
Bilindiği gibi, Keynesyen teori fiyat istikrarını sağlama görevini devlete 
vermiştir. Para arzının, ekonomideki mal ve hizmet miktarına nazaran daha 
fazla oranda artması fiyat istikrarını bozmakta ve beraberinde enflasyonu 
getirmektedir. Para otoritelerince para arzının aşırı ölçüde artırılması, parasal 
dengenin ve parasal istikrarın bozulmasına neden olmaktadır.  

Para teorisinde önemli bir kavram olan “parasallaşma”nın nasıl 
tanımlanacağıyla ilgili olarak literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. Dar 
anlamda parasallaşma, bir ekonomide para arzının büyüme oranı olarak 
tanımlanabilir. Ancak dar anlamda parasallaşmanın anlamlı bir gösterge 
olabilmesi için, ekonominin reel sektörünün parasallaşma düzeyinin yüksek 
olması gerekmektedir. Bu ikinci olgu, geniş anlamda parasallaşma kavramı 
olarak düşünülebilir. Buna göre bir ekonominin geniş anlamda parasallaşma 
düzeyinin yükselmesi, pazar için üretimin yaygınlaşması demektir (Aktan, 
Utkulu ve Togay, 1998:29). Hükümetlerin neden parasallaşmaya ya da bir 
diğer ifadeyle parasal genişlemeye başvurduğu konusunda farklı görüşler 
mevcuttur. Kamu maliyesi açısından en önemli gerekçe bütçe açıklarının 
finansmanıdır. Bütçe açıklarının para basılarak finanse edilmesine 
“enflasyonist finansman” adı verilmektedir. Bütçe açıklarının finansmanında 
vergi dışındaki finansman kaynakları olan borçlanma, döviz rezervlerine 
başvurma ve para basma yollarından hangisine başvurulacağı kararı politik 
bir nitelik taşımaktadır. Asıl olan en az enflasyona yol açacak yöntemin 
seçilmesiyken, bu konuda politik faktörler ön plana çıkabilmektedir.  

Hükümetlerin para basımı yoluyla enflasyonist bir finansman 
politikası izlemeleri, temel gelir kaynağını oluşturan vergi gelirleri üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü hükümetlerin bütçe açıklarını finanse 
etmek üzere enflasyonist finansman yolunu seçmesi, yarattığı enflasyon 
nedeniyle elde edilen vergi gelirlerinin reel olarak düşmesine yol 
açmaktadır. Enflasyonun vergi gelirleri üzerindeki bu olumsuz etkisine ilk 
kez J.H.G. Olivera tarafından dikkat çekilmiş ve daha sonra V.Tanzi 
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tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle bu etkiye literatürde “Olivera-Tanzi 
Etkisi” adı verilmektedir (Aslan, 1997:107). Gelişmekte olan ülkelerin bütçe 
açıklarının finansmanında para basımına daha çok yönelmeleri, devletin para 
basımı yoluyla senyoraj geliri elde etmesi ile de bağlantılıdır. Bu ülkelerde 
para arzı artışları ile hem açıklar finanse edilmek istenmekte, hem de bu 
yolla bir kamu geliri elde edilmeye çalışılmaktadır. Oysa bu finansman 
yönteminin yol açtığı enflasyon, temel gelir kaynağı olan vergi gelirleri 
üzerinde Olivera-Tanzi etkisinin ortaya çıkmasına neden olmakta, bu da 
bütçe açıklarını körükleyici bir ekonomik açmaza yol açmaktadır. 

Parasal genişlemenin nedenleri konusunda ihmal edilen en önemli 
nokta, para basma yetkisini ellerinde bulunduran siyasal iktidarların davranış 
motivasyonlarının parasal genişleme üzerinde yol açtığı etkidir. Borçlanmayı 
ve para basımını vergilere göre cazip kılan faktörlerden biri politik 
nedenlerdir. Devletin hükümranlık gücüne göre karşılıksız olarak alınan 
vergilerin, vergi mükellefleri üzerinde doğurduğu psikolojik baskı, etkisini 
politik süreçte göstermektedir. Aynı zamanda birer seçmen olan vergi 
mükellefi, siyasal iktidarlar tarafından vergi oranları artırıldığında veya yeni 
vergiler konulduğunda bundan duyduğu hoşnutsuzluğu, seçim 
mekanizmasına yansıtacak ve bu şekilde siyasal iktidarı cezalandıracaktır. 
Oy kaygısı içindeki siyasal iktidarlar da bunu çok iyi bildiklerinden seçim 
öncesinde bu yola başvurmakta çekingen davranacaklardır. İki finansman 
kaynağı olan borçlanma ve para basımı ise direkt olarak seçmenlerin 
gelirlerinde bir azalamaya sebep olmadığı ve ekonomik büyüklükler 
üzerindeki etkisini hemen göstermediği için, politik açıdan miyop olan 
seçmenlerin tepkisini çekmeyecek, siyasal iktidarlar için de cazip bir gelir 
kaynağını oluşturacaktır. Siyasal iktidarlar ile seçmenler arasındaki bu 
karşılıklı çıkar mübadelesi ekonomi üzerindeki etkisini seçim sonrası 
dönemde gösterecektir. Artık istediğini almış olan siyasal iktidar, popülist 
politikaları bir yana bırakarak seçim öncesinde politik kaygılarla 
uygulamadığı sıkı para ve maliye politikalarına yönelecektir. Aynı durum 
kamu harcamaları için de söz konusudur. Seçim öncesinde özellikle 
karşılıksız bir niteliğe sahip olan transfer harcamaları aracılığıyla genişletici 
bir maliye politikası uygulayan siyasal iktidar, seçim sonucunda artan bütçe 
açıkları nedeniyle tam tersi bir politikaya yönelmek zorunda kalacaktır. 

Literatürde “politik konjonktür hareketleri” (political business cycles) 
olarak adlandırılan bu durum, borçlanmayı ve para basımını cazip hale 
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getirmektedir. Kısaca politik konjonktür hareketleri, siyasal iktidarların 
yeniden seçilebilmeyi garantileyebilmek için seçim dönemlerinde (seçim 
öncesi ve sonrasında) uyguladıkları iktisat politikaları (maliye politikası, 
para politikası vs.) sonucunda makro ekonomik büyüklüklerde (enflasyon, 
işsizlik, büyüme vs.) meydana gelen iniş ve çıkış hareketleridir (Aktan, 
Utkulu ve Togay, 1998:91). Politik konjonktür hareketleri düşüncesinin 
temeli M. Kalecki’ye dayandırılabilmekle birlikte, bu alandaki literatür ilk 
olarak 1970’li yıllarda William Nordhaus ile meyvelerini vermeye 
başlamıştır. Nordhaus’a göre seçmenlerin seçim öncesinde tercihleri 
üzerinde etkili olan faktörler, enflasyon ve işsizlik oranlarıdır. Enflasyon ve 
işsizlik oranını düşüreceğini vaat eden bir parti, seçmenler üzerinde etkili 
olacaktır (Nordhaus, 1975:169-190). 

Seçim öncesinde artırılan kamu harcamalarının finansman kaynağı 
olarak borçlanmayı ve/veya para basımını tercih etmek de önemli ekonomik 
etkilere yol açmaktadır. Para basımına diğer bir deyişle parasallaşmaya 
gidilmesini borçlanmaya göre cazip kılan faktörler vardır. Öncelikle tasarruf 
eğiliminin düşük olduğu, sermaye piyasalarının yeterince gelişmediği, faiz 
oranlarının yüksek olduğu ülkelerde iç borçlanmaya başvurmada güçlükler 
çekilebilmektedir. Öte yandan dış borçlanma için ülke ekonomisinin de 
siyasal ve ekonomik istikrarın konusunda iyimser bir havanın esmesi, 
ülkenin dış piyasalardaki kredibilitesinin yüksek olması, düşük faizli ve uzun 
vadeli borçlanabilme imkânının mevcut olması gerekmektedir. Borçların bir 
süre sonra faizi ile birlikte geri ödenecek olması, hem iç borçlanmayı 
güçleştirmekte hem de dış borçların ödenebilmesi için yeterli döviz rezervini 
gerektirmektedir. Oysa devletin para basımı sonucunda hem politik açıdan 
bir tepki doğmayacak, hem de siyasal ve ekonomik ortamın olumlu bir 
süreçte olması koşuluna gerek duyulmayacaktır. Ayrıca borçlanmada olduğu 
gibi, bir geri ödeme de söz konusu olmadığından en kolay ve cazip 
finansman kaynağı durumundadır. Her ne kadar hazinenin merkez 
bankasından kısa vadeli avans alarak borçlanmaya gitmesi de mümkün olsa 
bile, özellikle hükümetin kontrolünde bir merkez bankasının vade sonunda 
bu avansı kapatma şansı olmayacaktır. Dolayısıyla hazinenin merkez 
bankasından bu şekilde borçlanması, para basımı ile aynı etkiyi doğuracaktır.  

K. Rogoff ve A. Sibert, çalışmalarında para otoritelerinin ellerindeki 
para politikası araçlarını manipüle etme nedenlerini analiz etmişlerdir. 
Politikacıların seçimlerden önce senyoraj gelirini ve mali açıkları artırıcı 
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sonuçlar doğuran politikalar uygulayarak, seçmenlerine bu konuda ne kadar 
yetkili olduklarını göstereceklerini savunmuşlardır (Berger ve Woitek, 
1997:179).10 

Sonuç olarak, sürekli artan kamu harcamalarının para basımı yoluyla 
finansmanı siyasal iktidarlar için en cazip yol olacaktır. Paranın bu şekilde 
politize edilmesi, siyasi iktidarın para politikasını uygulama süreci üzerinde 
etkili olmaktadır. Bu yüzden uygulanacak para politikalarını belirme ve 
uygulama sürecinde siyasal iktidarın ya da merkez bankasının etkinliği önem 
taşımaktadır. Görüldüğü gibi, devletin karşılıksız olarak para basımına 
önemli ölçüde yönelmesinin temelinde mali politikalar yatmaktadır. Çünkü 
mali disiplinsizlik sonucunda kamu gelirlerini aşan ölçüde harcamada 
bulunulması mali istikrarın bozulmasına yol açmakta, en cazip finansman 
kaynağı olan para basımına yönelinmesinde etkili olmaktadır. Ekonominin 
ihtiyaçlarını aşan ölçüde karşılıksız para basımının yol açtığı parasal 
genişlemenin nedeni mali istikrarsızlıktır.  

Öte yandan devletin para işlerinde belli bir ölçüde sorumluluğu olması 
gerektiği yolunda yaygın bir görüş birliği vardır. Ayrıca para üzerindeki 
kontrolün ekonomiyi denetlemek ve biçimlendirmek için etkili bir araç 
olabileceği görüşü de yaygındır. Friedman’a göre sorun, devletin para 
sorumluluğunu uygulamasını mümkün kılan, ancak aynı zamanda bunun için 
devlete verilen gücü sınırlayan ve gücün özgür bir toplumu güçlendirecek 
yerde zayıflatacak şekillerde kullanılmasını önleyen kurumsal düzenlemeleri 
gerçekleştirmektir (Friedman, 1988:72). Bu kurumsal düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi de kurala dayalı para politikalarının11 benimsenmesi ve 
uygulanması anlamına gelmektedir.  

                                                      
10 Rogoff ve Sibert’in orijinal çalışması için bkz.: K. Rogoff and A. Sibert, 
“Equilibrium Political Business Cyles”, Review of Economic Studies, Vol. 55, 
1988, pp.1-16. 
11 Kurala dayalı para politikası önerileri için Bkz.: Coşkun Can Aktan ve Dilek 
Dileyici, “Parasal Düzen ve Parasal Anayasa”, Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat 
Dergisi, Yıl:1, Sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 2001, ss.72-107; Carl Christ, “Rules 
vs. Discretion in Monetary Policy”, Cato Journal, Vol. 3, No. 1, Spring, 1983, 
pp.121-141; Bennett T. McCallum, “The Present and Future of Monetary Policy 
Rules”, International Finance, Volume:3, Issue:2, July 2000, pp.273-286; Robert J. 
Barro, “Recent Developments in the Theory of Rules Versus Discretion”, The 
Economic Journal, Volume:96, 1986, pp. 23-37.  
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4. Sonuç 

Siyasi otoriteye ekonomi politikaları sahasında geniş bir hareket alanı 
bırakan ve gerekli yetkilerle donatan iradi-takdiri kararlara dayalı ekonomi 
politikalarının 1970’li yıllardan itibaren muhtelif olumsuz sonuçlarının 
iktisatçılar tarafından çok daha iyi gözlemlendiğini ve anlaşıldığını 
söylememiz mümkündür. 

İradi kararlara dayalı ekonomi politikalarının daha önceden göz ardı 
edilen ekonomik ve özellikle de politik sonuçları, gerçekte siyasi otoritelere 
bu alanda verilen geniş takdir yetkilerinin “iyiliksever” devlet tarafından 
beklenildiği gibi kullanılmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç, siyasi 
otoriteyi belirli kurallara tabi tutmanın daha rasyonel olacağı düşüncesini 
gündeme getirmiştir. Kurala dayalı ekonomi politikalarında amaç, siyasi 
otoriteyi etkisiz hale getirmek değil, yetki kullanımına ilişkin çerçeveyi 
çizmektir.  
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İKTİSAT OKULLARI PERSPEKTİFİNDEN 

KURALLARA DAYALI EKONOMİ POLİTİKASI YÖNETİMİ 

 

Coşkun Can AKTAN* 

 

1. Giriş 

Gerek siyaset biliminde, gerekse ekonomi biliminde siyasal ve 
ekonomik düzenin sağlanmasında kural ve kurumların önemi çok uzun 
zaman yeterince kavranamamış ya da konuya hak ettiği önem ve değer 
verilememiştir. Bazı iktisat ve hukuk okullarının uzun yıllardan bu yana 
konu ile ilgili yürüttüğü akademik araştırmalar neticesinde 1980’li ve 
özellikle 1990’lı yıllardan sonra kural ve kurumların öneminin daha fazla 
anlaşıldığını söylemek mümkündür. Kural ve kurumların önemi üzerinde 
duran başlıca iktisat ve hukuk okulları şunlardır:  

• Freiburg iktisat ve hukuk okulu, 

• Kurumsal iktisat okulu, 

• Anayasal iktisat okulu, 

Bu çalışmada yukarıda belirtilen iktisat ve hukuk okullarının 
ekonomik düzenin hukuki çerçevesinin ve kurumsal altyapının 
oluşturulmasına yönelik önerilerini özetlemeye çalışalım. 

2. Freiburg İktisat ve Hukuk Okulu (Ordo-Liberal Okulu)’nun 
Kurallar ve Kurumlar Perspektifi 

Ekonomik düzenin sağlanması için kural ve kurumların önemi 
üzerinde duran ve bu konuyu kendisine araştırma konusu olarak seçen ilk 
iktisat ve hukuk okulu Freiburg okuludur.1 Freiburg İktisat ve Hukuk Okulu, 
Almanya’da Freiburg Üniversitesi'nde 1930'lu ve 1940’lı yıllarda Alman 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
1 Bu konuda geniş ölçüde şu kaynaktan yararlanılmıştır: C.Can Aktan, “Freiburg 
Okulunda İktisadi Düşünce: Ekonomik Düzen Teorisi, Ekonomik Anayasa Hukuku 
ve Sosyal Piyasa Ekonomisi”, İçinde: C.Can Aktan, Politik İktisat, İzmir: Anadolu 
Matbaacılık, 2000. s. 153-181. 
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İktisatçı Walter Eucken ve hukukçu Franz Böhm’ün önderliğinde ekonomik 
ve sosyal düzen üzerine yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu 
iktisatçı ve hukukçular amaçlarının politik ve ekonomik düzenin temel kural 
ve kurumlarını içerecek bir Ekonomik Anayasa oluşturmak olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Freiburg okulu mensuplarının eserlerinde sıkça kullanılan ve üzerinde 
durulan temel kavramlara kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. 
"Ordnungsrahmen", adı verilen kavram ile yasal kuramsal düzenin temel 
çerçevesi ifade edilmektedir. Bu kavram yerine zaman zaman 
"Ordnungstheorie" adı verilen bir kavram da kullanılmaktadır. Türkçe’ye 
"Ekonomik Düzen" olarak çevirebileceğimiz bu kavram, ekonomik düzenin 
gereğini ve teorik temellerini inceler. "Ordnungspolitik" (Ekonomik Düzen 
Politikası) kavramı ise, ekonomik düzen konusunda temel ekonomi politikası 
önerilerini araştırır.  

Freiburg Okulu mensuplarına göre sosyal düzen bütünüyle 
kendiliğinden oluşan, gelişen ve ahenk içerisinde işleyen bir düzen değildir. 
Bu yönüyle Freiburg Okulu mensupları Fizyokratların Doğal Düzen 
düşüncesine ve "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" sloganına 
karşıdırlar. Onlara göre, sosyal düzenin tüm alanlarında düzenin varlığından 
söz etmek mümkün değildir. Sosyal düzenin bir alt alanını oluşturan 
ekonomik düzenin de bütünüyle kendiliğinden oluştuğunu ve ahenk içinde 
işlediğini söyleme imkânı yoktur. Örneğin, piyasa ve mübadele 
kendiliğinden oluşmuş düzenlerdir. Ancak piyasa kendi doğal işleyişine 
bırakıldığında bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin, piyasada 
rekabeti engelleyecek bazı oluşumlar neticesinde ekonomik düzen ve ahenk 
bozulmaktadır. Özetle, Freiburg Okulu mensuplarına göre ekonomik düzenin 
kendi doğal işleyişine bırakılması sözkonusu olamaz. Bu düzenin ilke, temel 
kural ve kurumlarının devlet tarafından oluşturulması, kurumsallaştırılması 
ve düzenlenmesi gereklidir.  

Freiburg iktisat ve hukuk okulunda çok önemli bir yeri olan ekonomik 
düzen kavramı üzerinde biraz daha ayrıntılı durmakta yarar bulunmaktadır: 

Ekonomik düzen nedir? Ekonomide niçin bir düzenlemeye ihtiyaç 
vardır? Ekonomik düzenin temel yapısını oluşturan piyasa kendiliğinden 
ahenk içerisinde işleyemez mi? Ekonomide bir düzen oluşturulmasının 
yararları nelerdir? Freiburg Okulu’nun ekonomik düzen teorisinde bu 



 34

soruların analizi önemli bir yer tutmaktadır.  

Ekonomik Düzen, ekonomik birimlerin karar alanları ve 
faaliyetlerinin uzun dönemde yerleşmiş çevresel koşullarını belirleyen kural, 
norm ve kurumlar bütününü ifade etmektedir. (Thieme, 1991;22) Ekonomik 
Düzen Teorisi ise ekonomik düzenin gerekliliğini, işleyiş biçimini ve 
ekonomik düzenin temel ilke, kural ve kurumlarını teorik düzeyde inceler. 
En geniş anlatımıyla Ekonomik Düzen Teorisi, ekonomik süreç içerisindeki 
insan davranışlarının temellerini oluşturan kural ve kurumların işleyiş 
biçimini araştırır.  

Bu açıklamalardan sonra ekonomide niçin bir düzene ihtiyaç olduğunu 
açıklayalım: Ekonomi; kıt kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçları arasında bir 
denge kurmaya çalışan bir bilim dalıdır. Ekonomide kaynakların kıtlığı ve 
insanların ihtiyaçlarının sınırsız olması ekonomideki dengesizliklerin ve 
sorunların temelini oluşturur. İnsanlar, iş bölümü ve uzmanlaşma sayesinde 
kıt kaynakları en etkin bir biçimde kullanma imkânına sahiptirler. Ancak 
kaynakların etkin kullanılabilmesi için ekonomide koordinasyon, yani bir 
düzene gerek vardır. Son derece kompleks bir yapıya sahip olan piyasada iş 
bölümü ve uzmanlaşmadan yararlanabilmek, ekonomide kaynakların etkin 
dağılımını ve kullanımını sağlamak, üretimle talep arasındaki dengesizlikleri 
ortadan kaldırmak, üretimin paylaşımındaki adaletsizlikleri mümkün olduğu 
ölçüde azaltmak gibi sorunların üstesinden gelebilmek için ekonomik 
faaliyetlerin koordinasyonu düzenlenmesi gereklidir.  

Piyasada hangi malların, nerede, ne zaman, nasıl, hangi araçlarla kim 
tarafından ve kim için üretileceği gibi sorunlar ekonomide bir koordinasyon 
düzenine ihtiyaç gösterir. Piyasada ekonomik birimlerin ekonomik 
faaliyetlerinin koordinasyonu, bir sistem ve düzen içerisinde yürütülmesi 
için ekonomik birimlerin uyması gereken bazı kural, norm ve kurumlara 
ihtiyaç vardır. Bu kural norm ve kurumlar bütünü, modern toplumlarda 
genellikle yasalarla belirlenmektedir. Bu yasal düzenlemeler dışında 
ekonomik birimlerin faaliyetlerini ve davranışlarını düzenleyen bazı gelenek, 
örf ve adetler de bulunmaktadır.  

Walter Eucken ekonomik düzen teorisi alanındaki çalışmalarında 
piyasa ekonomisinin "kurumlaştırıcı ve düzenleyici" ilkelerini ortaya 
koymaya çalışmıştır. Eucken’e göre, piyasa ekonomisinin "oluşması ve 
kurumsallaşması" için başlıca yedi ilke gereklidir. Bu ilkeleri kısaca 
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inceleyelim (Thieme, 1991; 39 vd):  

1. Tam Rekabet: Mal ve hizmet piyasalarında fonksiyonel işlerliğe 
sahip bir fiyat ve rekabet sistemi varolmalıdır. Piyasaların arz ve talep 
cephelerinde ne satıcı ne de alıcıların piyasa fiyatını kendi lehlerine 
etkileyemeyeceği koşullarını içeren bir ortam yaratılmalıdır.  

2. Parasal İstikrar: Fiyatlar genel seviyesinin istikrarı için parasal 
istikrar gereklidir. Ekonominin ihtiyaç duyduğu para arzı, kısa dönemli 
amaçlara bağlanarak değil, mümkün olabildiğince bunlardan bağımsız ve 
otomatik olarak belirlenmelidir.  

3. Piyasaya Giriş-Çıkış Serbestisi: Piyasa ekonomisi düzeninde 
piyasalara giriş ve çıkışın serbest olması ve garanti edilmesi önem 
taşımaktadır. Devletin piyasaya girişi engelleyecek uygulamaları (örneğin; 
ithal yasağı, piyasalara girişin sınırlandırılması vb.) ve özel kesimin kartel, 
tröst gibi oluşumlarına izin verilmemelidir.  

4. Özel Mülkiyet: Eucken’e göre serbest piyasa düzeninde, tüketim 
malları ve özellikle üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet hakkı güvence 
altına alınmalıdır. Bir başka ifade ile, Eucken’in piyasa ekonomisi düzeninde 
merkezi olmayan planlama ve yönlendirme görevi ekonomik birimlere 
bırakılmıştır. Dolayısıyla kıt üretim faktörleri üzerindeki kullanım hakkı da 
adem-i merkeziyetçi olarak bireylere bırakılmıştır.  

5. Ekonomik Birimlerin Faaliyetlerinden Kendilerinin Sorumlu 
Olması: Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet, mülkiyet sahibinin tam 
sorumluluğu ilkesini de birlikte içerir. Özel mülkiyet sahibini aldığı yanlış 
kararların sonuçlarını, diğer birimler üzerine yansıtması önlenmelidir.  

6. Sözleşme Özgürlüğü: Piyasa ekonomisinin oluşturulabilmesi ve 
kurumsallaştırılması için bir diğer ilke sözleşme özgürlüğüdür. Piyasa 
ekonomisinde ekonomik birimlerin bireysel kararları sözleşmelerle yapılır ve 
bu sözleşmeler devlet güvencesi altında olmalıdır.  

7. Ekonomi Politikalarında İstikrar ve Öngörebilirlik: Ekonomi 
politikalarında kararların etkili olması, sık sık değiştirilmemesi ve 
öngörülebilirliği önem arzetmektedir.  

Eucken yukarıda belirtilen ilkeler dışında bir de piyasa ekonomisinin 
"düzenleyici" ilkelerinden söz etmektedir. Eucken’e göre düzenleyici 
ilkelerin devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu ilkeleri şu 
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şekilde özetleyebiliriz (Aktan, 2000.): 

1. Monopol Denetimi: Devlet, rekabet düzeninin hukuki çerçevesi- ni 
oluşturarak monopol ve diğer aksak rekabet piyasalarını önlemeli ve rekabeti 
teşvik etmelidir.  

2. Gelir Dağılımının Düzeltilmesi: Piyasa ekonomisinde sosyal 
hasılanın dağılımı adil değilse, bunun devletin maliye politikası ve diğer 
ekonomi politikası araçları ile düzeltilmesi gereklidir.  

3. Asgari Fiyat (Taban Fiyat) Uygulaması: Bazı piyasalarda arz, fiyat 
değişmelerine kural dışı tepki gösterir. Daha açık bir ifadeyle artan fiyatla 
arz azalabilir veya düşen fiyatla arz artabilir. Bu duruma örnek olarak iş 
gücü piyasası gösterilebilir. Böyle bir piyasada asgari ücret düzenlemesi 
gerekli olabilir.  

4. Dışsal Maliyetlerin Ortadan Kaldırılması: Piyasa ekonomi- sinde 
ekonomik birimlerin karar ve faaliyetleri üzerinde dışsal maliyetler ortaya 
çıkabilir. Bu tür negatif dışsallıklar, sorunun çözümü için devletin 
düzenleyici kararlar almasını gerektirir.   

5. Ekonomik Düzenin Hukuki Çerçevesi: Freiburg Okulu’nun 
geliştirdiği Ekonomik Düzen Teorisi’nde ekonomik düzenin hukuki 
çerçevesini oluşturan kural, norm ve kurumlar bütünü “Ekonomik Anayasa” 
olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle ekonomik anayasa, ekonomik 
birimlerin karar ve faaliyet alanlarını düzenleyen her türlü hukuki norm, 
kural ve kurumlar bütününe verilen isimdir. Hemen belirtelim ki, ekonomik 
düzen ile ekonomik anayasa farklı kavramlardır. Ekonomik düzen, 
ekonomik yaşama ilişkin hukuki norm kural ve kurumlar (ekonomik 
anayasa) olmaksızın da varolabilir. Ekonomik yaşamda kendiliğinden 
oluşmuş kurallar (örneğin, iş ahlakı kuralları) ve kurumlar ekonomik düzeni 
oluşturabilir. Ekonomik anayasa ile ekonomik düzenin daha iyi işlemesi 
amaçlanmaktadır.  

Ekonomik anayasanın kapsamı ana hatlarıyla Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Anlaşıldığı üzere ekonomik anayasa, ekonomik birimlerin 
karar ve faaliyetlerini etkileyen ve düzenleyen her türlü hukuki norm, kural 
ve kurumlardan oluşmaktadır.  
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Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşıldığı üzere Freiburg 
okulu, ekonomide düzenin sağlanması için kurumsal altyapının (kural ve 
kurumların oluşturulması) önemi üzerinde duran bir yaklaşımı temsil 
etmektedir. Freiburg okulu gibi kural ve kurumların önemi üzerinde duran 
bir diğer iktisat okulu kurumsal iktisat okuludur. Şimdi bu iktisat okulunun 
temel görüşlerini özetlemeye çalışalım. 

3. Kurumsal İktisat Okulu’nun Kural ve Kurumlar Perspektifi  

Kurumsal İktisat (Institutional Economics), entelektüel temelleri 
Thorstein Veblen ve John R. Commons tarafından atılan ve zaman içinde 
çok geniş bir düşünce yelpazesini içersine almış bulunan bir öğretinin adıdır. 
Bugün için kurumsal iktisat adı verilen iktisadi ve siyasi öğretiyi 
inceleyenler kurumsal iktisadın ele aldığı ortak paydaların neler olduğu 
konusunda tereddütle karşılaşabilirler (Demir, 1996:64). Fakat yine de 
adından da anlaşılacağı üzere kurumsal iktisadın asıl üzerinde yoğunlaştığı 
ya da odaklandığı alanın “kurum” kavramında yattığını söylemek yanlış 
olmaz (North, 1990; Kasper ve Streit, 1998). 

Kurumsal iktisat okulunun temellerini öğrenmek için kurum 
kavramını açıklığa kavuşturmak gerekir. 
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Kurumlar bir toplumda oyunun kuralları ya da, daha resmi bir dille, 
insan etkileşimini düzenleyen ve yine insanlar tarafından şekillendirilmiş 
sınırlamalar topluluğudur. Bir başka açıdan kurum kavramı “geçmişten 
köklenen ve insan topluluklarını geleceğe taşıyan istikrarlı davranış tarzları 
ve düşünce alışkanlıklarını” ifade etmektedir.2 Kurumlar, toplumda geniş bir 
şekilde kabul gören standartlaşmış davranışlardır (Demir, 1996:173). 
Kurumlar; insanların siyasi, sosyal ya da ekonomik etkileşim inisiyatiflerini 
oluştururlar. 

Kurumlar; insanları, insan etkileşimlerini şekillendirme açısından her 
türlü sınırlamayı içerir. Kurumlar; resmi midir? Gayri resmi mi? İkisi de 
olabilir. Resmi olanlar örneğin; insanların ortaya koydukları ve gayri resmi 
olanlar örneğin, davranış şekilleri, gelenekler gibi. Kurumsal sınırlamalar; 
bireylerin neleri yapmalarının yasak olduğunu ve hangi koşullarda bazı 
bireylerin belirli bazı faaliyetleri yapabileceklerini içerir. Bu yüzden de; 
kurumlar insan etkileşimlerinin meydana geldiği çerçevelerdir. Kurumlar, 
rekabete dayalı bir takım sporunun oyun kurallarıyla bire bir aynı niteliği 
taşımaktadırlar. Yani resmi ve yazılı kuralları içerdikleri gibi, bazı temel 
kuralları oluşturan, rakip takım oyuncusunu kasten sakatlamamak gibi, 
yazılmamış belirlenmiş kuralları da içerirler (North, 1990). 

Yeni kurumsal iktisadın önde gelen isimlerinden birisi olarak kabul 
edilen Nobel ekonomi ödülü sahibi Douglas North kurum kavramı üzerine 
şunları yazmaktadır: 

 “Kurumlar; kuralların, normların ve ekonomik performansı belirleyen 
diğer özelliklerin katıp karmasıdır. Formel kurallar bir gecede değiştirilebilir 
ama informel kuralların değişmesi yavaştır. Formel kurallara meşruluk 
kazandıran informel kurallar olduğu için devrimlerin başarısı bile umulandan 
farklı olur. Başka ülkelerin formel kurallarını benimseyen ülkelerde formel 
kurallarla informel kurallar uyum içinde olmayacağından, orijinal ülkedeki 
başarı elde edilemez.”3 

                                                      
2 Bu tanım Kapp’a aittir bkz. Kapp, “In Defense of Institutional Economics”, 
Swedish Journal of Economics, 1968, 70, 1-18. (Tanım, şu kaynaktan 
aktarılmaktadır: Ömer Demir, Kurumcu İktisat, Ankara: Vadi Yayınları, 1996.s.173. 
3 Demir, 1997:101’den aktarıldı. Orijinal eser için bkz: Douglas North, “Economic 
Performance Through Time“, The American Economic Review, Vol 84, No 3, June 
1994. 
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North’a göre uzun dönemli gelişme hukuk kurallarının gelişmesini, 
sivil ve siyasal özgürlüklerin korunmasını gerektirir. İnformel kurallar 
ekonomik gelişme için gereklidir, fakat yeterli değildir. Sürdürülebilir bir 
ekonomik gelişmenin anahtarı kural ve kurumlardır. Başarılı ekonomik 
sistemlerin sırrı burada yatmaktadır. 

North’a göre “kurumların ekonomik performansı nasıl etkilediği hayli 
tartışmalıdır ama, uzun zaman farklı kurumsal gelişmeye sahip ekonomilerin 
farklı performansa sahip oldukları tartışma götürmeyecek kadar açıktır.”4 

Kurumsal değişim, toplumların zaman içindeki gelişimlerini 
şekillendirdiği için, tarihi değişimi anlamanın bir anahtarıdır. Kurumların, 
ekonomilerin performanslarını etkilediğini söylemek hiç de zor değildir. 
Yine, ekonomilerin zaman içinde farklı performanslar sergilemesinin de, 
kurumların gelişiminden etkilendiği tartışılmayacak konulardan biridir 
(North, 1990). 

Kurumsal iktisat okulunda devlete atfedilen temel görev kurumsal 
altyapının, yani kural ve kurumların oluşturulmasıdır. Devlet, yasa yaptığı, 
mülkiyet haklarını ve sözleşme özgürlüğünü belirlediği ve koruduğu, patent 
haklarını güvence altına aldığı için etkindir. Devlet, mülkiyet haklarını tayin 
ettiği ve onları yasayla koruduğu için, kişiler bireysel ve toplumsal refahı 
maksimize edecek işbölümüne giderler ve mübadelede bulunurlar. Yasa 
koyan, uygulayan, bireyler-arası ve kurumlar-arası ilişkileri düzenleyen bir 
kurum olması, devletin işlem maliyetleri ile yakın ilişki içinde olduğunu 
gösterir. Ancak, işlem maliyetlerini azaltması gereken devlet, kötü yasa, 
hantal bürokrasi ve yolsuzluklar nedeniyle çoğu zaman işlem maliyetlerini 
artırır hale gelmiştir (Demir, 1997:102). 

Burada şu önemli hususu da belirtmekte yarar bulunmaktadır. 
Ekonominin performansı ile kurumlar arasındaki ilişki son derece önem 
taşımaktadır. Büyüme teorileri açısından bir farkı burada vurgulamak 
gerekmektedir. Neo-klasik Büyüme Modeli’nin yeni büyüme teorilerinden 
temel bir farkı bulunmaktadır. Neo-klasik modelde, uzun dönemli ekonomik 
büyüme yalnızca dışsal değişkenler (dışsal nüfus artışları ve teknolojik 
gelişmeler) tarafından belirlenmekte olup, kurumsal faktörlerin modelde 

                                                      
4 Demir, 1997:101’den aktarıldı. Orijinal eser için bkz: Douglas North, Economic 
Performance Through Time“, The American Economic Review, Vol 84, No 3, June 
1994. 
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ülkelerin ekonomik büyümesi üzerinde hiç bir etkisi olmamakta ya da etkisi 
olmadığı varsayılmaktadır. Oysaki içsel büyüme modellerinde, ekonomik 
politikaların yanında ülkelerin sahip oldukları kurumlar da uzun dönemli 
ekonomik büyümenin en temel belirleyicilerinden biridir. Bir ülkenin sahip 
olduğu kurumlar ve uyguladığı ekonomik politikalar, büyüme ve gelişme 
sürecinde tamamlayıcı faktörlerdir. Yani, kurumsal altyapı ekonomik ve 
sosyal politikaları desteklemelidir. Bu da ancak bu kurumların verimli ve 
etkin olması ile gerçekleşir. Bir başka deyişle, devletin kendi fonksiyonlarını 
verimli ve iyi görmesi yanında, ekonomik gelişme ve kalkınmayı 
destekleyici kurumların ülke içinde gelişmesi için de gereken çabayı 
göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla, kurumların önemi bu faktörlerin 
ekonominin daha etkin ve verimli olmasında oynadıkları rolden 
kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle kurumsal faktörlerin önemi, bu 
faktörlerin ülkenin hem kamu sektörünün hem de özel sektörünün rekabet 
gücünü artırarak ve iyi bir yönetim mekanizması kurarak büyümeyi olumlu 
olarak etkilemelerinden gelmektedir (Karakayalı ve Yanıkkaya, 2002:386). 

Literatürde üzerinde en fazla durulan konulardan biri, özel mülkiyet 
haklarının korunmasının serbest piyasa ekonomisinin temel taşlarından biri 
olduğu gerçeğidir. Bu haklarının korunmasının, yatırımların ve dolayısıyla 
da ekonomik büyümeyi belirleyen önemli faktörlerden biri olduğu yaygın 
olarak kabul görmektedir Örneğin, özel mülkiyet hakları ne kadar iyi 
korunuyorsa, müteşebbisler o derece mal ve sermaye biriktirme yolunda 
motive olacaklardır. Bu da sermaye birikimini artırarak uzun dönemde 
ekonomik büyümeye yol açacaktır. Aynı zamanda, tarafların, ister kişiler 
ister şirketler olsun, anlaşmalarına ne kadar bağlı kaldıkları da, mal ve para 
piyasaları açısından çok önemlidir, bu da ülkede etkin ve güçlü bir hukuk 
sisteminin varlığına bağlıdır. Bu faktörlerin yanında bir ülkedeki adalet 
mekanizmasının etkinliği ve ekonomik özgürlüklerin de büyüme ve 
kalkınma sürecindeki rolleri yadsınamaz (Karakayalı ve Yanıkkaya, 
2002:387). 

Buraya kadar yaptığımız özet açıklamalardan anlaşıldığı üzere, 
kurallar ve kurumlar sosyal düzenin oluşturulması ve sürdürülebilirliği 
açısından son derece önem taşımaktadır. Sosyal düzenin tesisi siyasal ve 
ekonomik düzenin tesisi ile yakından alakalıdır. İyi bir devlet yönetimi için 
hem siyasal düzen, hem de ekonomik düzeni tesis edecek kurallar ve 
kurumların oluşturulması gereklidir. 
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Kural ve kurumların önemi üzerinde duran bir diğer politik iktisat 
okulu literatürde “anayasal iktisat” olarak bilinmektedir. Şimdi bu yaklaşım 
hakkında özet bilgiler sunmaya çalışalım.  

4. Virginia Politik İktisat Okulu’nun Anayasal İktisat Perspektifi 

Anayasal iktisat yaklaşımında, devletin ekonomik alanda sahip olduğu 
güç ve yetkilerin (para basma, harcama, vergileme, borçlanma vs.) ne 
şekilde kullanılacağına ilişkin anayasal, yasal ve kurumsal normların 
önceden tespit edilmesi ve siyasal iktidarların bu normlar çerçevesinde 
hareket etmesi savunulmaktadır. Anayasal iktisat yaklaşımı, iyi bir devlet 
yönetimi için özellikle iktidarın sınırlandırılması üzerinde durmaktadır. 5 

Anayasal iktisat teorisini incelemeden önce, bu çağdaş iktisadi 
düşüncenin felsefi temellerini ortaya koymakta yarar bulunmaktadır.  

Anayasal politik iktisat teorisinin felsefi temellerini Sosyal Sözleşme 
Teorisi (Social Contract Theory) oluşturur. Sosyal sözleşme, toplumda 
birlikte yaşayan bireylerin, temel hak ve özgürlükleri ile toplumun içerisinde 
uyulması gerekli olan kuralları içeren informel kurallar üzerinde görüş 
birliğine varmalarını ifade eder. İyi bir toplumsal düzenin temelleri, sosyal 
sözleşme içerisinde oluşturulmuş kural ve kurumlara dayalıdır. Sosyal 
sözleşme anayasal demokrasinin normatif ilkelerini içerir. Sosyal sözleşme 
anayasalardan başlıca şekil ve amaç yönünden ayrılır: 

-Anayasalar, yazılı üst hukuk kurallarıdır. Buna karşın, sosyal 
sözleşme ilkelerinin yazılı olması gerekmez.  

-Anayasalar iyi bir toplumsal düzenin politik ve ekonomik ilkelerini 
açıklar. Sosyal sözleşme, anayasalar gibi belirli kurumlar oluşturmaz. 
Kollektif kararların alınacağı çerçeveyi ve prosedürleri normlar olarak 
saptamaz. Bunun yerine sosyal sözleşme, temel insani değerleri ortaya 
koymaya çalışır.  

Anayasal politik iktisat, iyi bir toplum düzeni oluşturacak politik 
kuralların ve kurumların sosyal sözleşme teorisine dayalı olarak 
belirlenmesini savunur. Ancak, anayasal politik iktisat, toplumun hem 
hukuki hem de kuramsal yapısını yönlendirecek anayasaların, vatandaşların 

                                                      
5 Anayasal iktisat teorisi hakkında detaylı bilgi için bkz: C.Can Aktan, Anayasal 
İktisat, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2000. 
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bilinçli gayretleri ile ideal şeklini alacağını kabul eder. Bu düşünce 
litaratürde "Sözleşmeci Anayasacılık" (Contractarian Constitutionalism) 
olarak adlandırılır. Bu yönüyle Sözleşmeci Anayasacılık veya Sözleşmeli 
Anayasal İktisat aynı zamanda "Yapıcı Rasyonelizm" (Constructive 
Rationalism) ilkesine dayanır. Bu ilkenin karşıtı görüş ise sosyal düzeni 
belirleyen kural ve kurumların zaman içinde kendiliğinden, yani spontan 
olarak oluştuğunu iddia eden "Evrimci Rasyonelizm" (Evulutionary 
Rationalism) dir. Spontan düzenler tarihi evrim süreci içerisinde 
kendiliğinden gelişmiş, soyut ve belli amaçlara yönelik olmayan kural ve 
kurumlardır. Örneğin; Fizyokratların "Doğal Düzen", Adam Smith’in 
"Görünmez El"i spontan sosyal düzeni açıklamaktadır.  

Günümüzde "Yapıcı Rasyonalizm"in, yani sosyal düzeni oluşturan 
kural ve kurumların kendiliğinden değil, sözleşmeci bir perspektifle anayasal 
düzeyde belirlenmesini savunanların başında Buchanan gelmektedir. 
Buchanan’a göre Yapıcı Rasyonalizm, sözleşmeci anayasacılığın temelini 
teşkil eder.  

Anayasal iktisat teorisi içerisinde devletin meşruiyeti konusu felsefi 
düzeyde incelenmekte, bu çerçevede devletin bireylerin can ve mal 
güvenliğinin korunmasına karşılık, onun hak ve özgürlüklerine ne tür 
sınırlamalar getirebileceği konuları irdelenmektedir. Devletin egemenlik 
hakkının bir sonucu olarak bireyin "politik hak ve özgürlükleri" yanısıra 
"ekonomik hak ve özgürlükleri" hangi türde sınırlamalar getirebileceği ve 
bunların neler olması gerektiği konusu tartışılmaktadır. Örneğin; devletin 
vergi almak koymak ve değiştirmek, para basmak vb. yetkileri bu çerçevede 
inceleme konusu yapılmaktadır.  

Anayasal iktisat teorisi, pozitif ve normatif kamu tercihi teorisine 
dayalı olarak başlıca iki alanı içermektedir:  

Anayasaların Ekonomik Teorisi:  

Anayasaların Ekonomi Teorisi içerisinde; 

• Devletin "Ekonomik" hak, yetki, görev ve sorumlulukları,  

• Bireyin "Ekonomik" hak ve özgürlükleri inceleme konusu 
yapılmaktadır.  

Anayasaların Ekonomik Teorisi "normatif" bir özellik taşımaktadır. 
Bu teori, Sosyal Sözleşmeyi temsil eden"Anayasa"da ekonomik norm , kural 
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ve kuramların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunu incelemektedir. Özetle 
Anayasaların Ekonomik Teorisi, bir ekonomik anayasa oluşturmanın 
normatif ilkelerini araştırmaktadır. Ekonomik anayasa oluşturmanın amacı, 
devletin ekonomik hak, yetki, görev ve sorumluluklarının anayasal düzeyde 
açık ve net bir şekilde belirlenmesidir. Bir diğer deyişle, ekonomik anayasa 
ile devletin ekonomik güç ve yetkilerinin anayasal normlar ile 
sınırlandırılması söz konusudur. Anayasal iktisatçılar, devletin yetkilerinin 
anayasal düzeyde sınırlanmaması halinde Anayasa sonrası (Post-
Constitutional) bir ortamda devletin giderek büyüyeceğini ve bunun 
sonucunda ekonomik ve politik yapının giderek yozlaşacağını ve 
demokrasinin tahribe uğrayacağını savunmaktadırlar.  

Öte yandan, devletin hak ve yetkilerinin sınırlandırılması, bireylerin 
ekonomik hak ve özgürlüklere (mülkiyet ve miras özgürlüğü, tercih 
özgürlüğü vb. ) sahip olması anlamını taşır.  

Politik Kurumlar Teorisi:  

Politik kurumlar teorisinin inceleme alanının konusunu politik 
kurumların anayasal ve yasal bir yapı içerisinde işleyeceği bir çerçeve 
oluşturmaktadır. Politik Kurumlar Teorisi içerisinde; 

• Devletin "politik" hak, yetki, görev ve sorumlulukları,  

• Bireyin "Politik" hak ve özgürlükleri, 

inceleme konusu yapılmaktadır.  

Anayasaların Ekonomi Teorisi gibi Politik Kurumlar Teorisi’de 
"normatif" bir özellik taşımakta ve anayasa içerisinde "politik" norm, kural 
ve kurumların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunu incelemektedir. 
Anayasaların Ekonomi Teorisi bir "Ekonomik Anayasa" oluşturmanın 
normatif ilkelerini araştırırken , Politik Kurumlar Teorisi, "Politik Anayasa" 
oluşturmanın normatif ilkelerini ortaya koymaya çalışır. Devletin başlıca 
politik hak ve yetkisi "yasa yapma hakkı" dır. Devletin yasa yapma yetkisi, 
onun egemenlik haklarının ve yaptırım gücünün bir simgesidir. Yasa yapma 
yetkisi esasen, politik özgürlüklerin korunması içindir.  

Devletin temel politik görev ve sorumlulukları ise, toplumsal barış, 
huzur ve adaletin sağlanmasıdır. Bireyin politik haklarının mevcudiyeti (can 
güvenliği isteme hakkı, mal güvenliği isteme hakkı, seçme ve seçilme hakkı 
gibi) devlete bazı görev ve sorumluluklar yüklemektedir.  
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Önemle belirtelim ki, geleneksel olarak anayasalar, esasen bir "politik 
anayasa" hüviyetine sahip olmuşlardır. Anayasa denildiğinde genel olarak; 
devletin temel siyasi yapısını, idari şeklini, devleti oluşturan organların 
kuruluş ve işleyişlerini, kişilerin temel siyasi hak ve özgürlüklerini içeren 
hukuk kuralları anlaşılmıştır. Gerçekten de pek çok ülke anayasasında devlet 
açısından "politik hak, yetki, görev ve sorumluluklar", birey açısından da 
"politik hak ve özgürlükler"ele alınmıştır. Devletin "ekonomik" yetki ve 
sorumlulukları ile bireylerin "ekonomik "hak ve özgürlükleri bazen üstü 
kapalı ve bazen politik anayasa içerisinde kısaca ele alınmıştır.  

Anayasal iktisat, temel olarak anayasaların "politik anayasa" 
hüviyetinin dışında "ekonomik anayasa" hüviyetine de sahip olması 
gerektiğini savunmaktadır. Bu açıklamalardan sonra anayasa iktisat 
teorisinin asıl inceleme alanını oluşturan ekonomi anayasasının başlıca 
inceleme konularını özetlemeye çalışalım.  

Ekonomik anayasa başlıca şu iki konuya ilişkin hukuksal normların 
nasıl olması gerektiğini teorik düzeyde inceler:  

- Devletin "ekonomik" hak, yetki, görev ve sorumlulukları,  

- Bireyin "ekonomik" hak ve özgürlükleri.  

Devlet, egemenlik kudretini temsil eden bir kurum olarak bazı yetki 
ve sorumluluklara sahiptir. Ancak bunların neler olması gerektiği ve sınırları 
büyük önem arz etmektedir. Anayasal iktisatçılar, devletin görev ve 
sorumluluklarının çok açık ve net bir şekilde ve "sınırları" ile birlikte 
anayasada yer alması gerektiğini savunmaktadırlar.  

Anayasal iktisatçılara göre, devletin yetki ve sorumluluklarının 
sınırlandırılması, ve bu suretle bireyin ekonomik hak ve özgürlüklerinin 
korunması için ekonomik anayasanın çok iyi bir şekilde düzenlenmesi 
gereklidir.  

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşıldığı üzere anayasal iktisat 
yaklaşımı esasen devletin ekonomik alanda sahip olduğu ekonomi politikası 
araçlarını ve ekonomik alanda sahip olduğu güç ve yetkilerini sınırlandıracak 
anayasal ve yasal kural ve kurumları incelemektedir. Bilindiği üzere 
ekonomi politikası esasen mali ve parasal politikalardan oluşmaktadır. 
Burada önemli olan mali ve parasal alanda optimal kuraların neler olduğu ve 
bu kuralların nasıl tespit edileceğidir.  
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5. Sonuç 

Bu çalışmada kurallar ve kurumları farklı yönleriyle ele almış başlıca 
iktisat okullarının görüşleri özetlenmiştir. Freiburg okulu, bir ekonomik 
düzen modeli olarak piyasa ekonomisinin iyi işleyebilmesine yönelik 
kuralların; Virginia okulu ise kamu ekonomisinin iyi işleyebilmesine yönelik 
kuralların önemi üzerinde durmaktadır. Kurumsal iktisat ise genel olarak 
kuralların ve kurumların önemi ve özellikle ekonomik gelişme ile olan 
ilişkisi üzerinde odaklanmaktadır. Kurallar ve kurumların önemi ve 
fonksiyonları üzerine yapılacak araştırmalarda her üç okulun da literatüre 
yaptığı katkıların ciddi biçimde incelenmesi önem taşımaktadır. 
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ULUSLARARASI UYGULAMALAR IŞIĞINDA 
MALİ KURALLAR VE MALİ DİSİPLİN 
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1. Giriş 

Son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik ve mali krizler, her alanda 
yeni tartışmaları gündeme getirmiştir. Buna paralel olarak ortaya çıkan kamu 
açıklarının finansmanı ve dolayısıyla yaşanan kamu borç sorunu da, 
kamunun ekonomi içindeki yerinin ve kamu harcamalarının etkinliğinin 
tartışılmasına neden olmuştur. Bu kapsamda birçok ülkede, kamu mali 
yönetim anlayışı sorgulanmaya başlanmış ve kamu mali yönetimi yeniden 
ele alınmıştır. 

Yaşanan bu gelişmeler, sürdürülebilir maliye politikaları ile 
makroekonomik istikrarın sağlanması ve öngörülebilirliğin artırılması için 
bazı temel ekonomik ve mali göstergelerde sürekli sayısal hedeflerin, 
sınırlamaların ve ilkelerin belirlenmesi şeklinde tanımlanan “mali kurallar”ın 
veya “kurala dayalı maliye politikaları”nın hızla yaygınlaşmasına sebep 
olmuştur.  

Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, mali disiplin 
ve makroekonomik istikrarın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ulusal 
veya uluslarüstü düzeyde mali kurallar uygulanmaktadır. 

Bu çalışmada uluslararası uygulamalar ışığında mali kural 
uygulamasına değinildikten sonra, Türkiye’deki mali kural uygulamaları 
üzerinde durulacak ve bu kapsamda geçtiğimiz günlerde açıklanan Mali 
Kural Kanun Tasarısı ele alınacaktır. 

2. Mali Kuralların Tanımı 

Mali kuralların çeşitli tanımları bulunmaktadır. Geniş anlamda mali 
kurallar, bütçe karar alma ve uygulama süreçlerini düzenleyen davranışsal 
veya hukuki normlardır (Hallerberg et al., 2004:15). Kopits ve Symansky 
(1998)’ye göre ise bu kurallar, “bazı mali değişkenler üzerine konulan yasal 

                                                 
* Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı 
** Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Uzmanı 
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sınırlamalar ya da maliye politikası üzerine konulan daimi sınırlamalar” 
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise mali kurallar, kamu 
bütçelerinin hazırlanması, onaylanması ve uygulanması ile ilgili bir dizi 
kural ve düzenlemeyi içermekte ve bütçeleme sürecindeki kurumları 
kapsamaktadır (Alesina ve Perotti, 1999:13-36). 

Sonuç itibarıyla mali kurallar, makroekonomik anlamda bütçe 
dengesi, kamu borçları, kamu harcamaları ve kamu gelirleri (vergi oranları) 
gibi mali performans göstergelerine getirilen sınırlama ve düzenlemelerdir. 
Bu kurallar, aynı zamanda kamu maliyesi büyüklüklerine ilişkin rakamsal 
hedefler şeklinde belirlenebileceği gibi, bu büyüklüklerin GSYH’ye oranı 
şeklinde de belirlenebilmektedir. 

3. Neden Mali Kurallar? 

Parlamentolar ve hükümetler, mali sürdürülebilirliği devam 
ettirebilmek ve orta ve uzun vadede hedeflerine ulaşabilmek için mali kural 
uygulama yoluna gitmektedirler. Bu nedenle mali kurallar (Kennedy ve 
Robbins, 2001:3);  

 Makroekonomik istikrarı sağlamak,  

 Maliye politikasının kredibilitesini artırmak ve bütçe açıklarının 
azaltılmasına yardımcı olmak,  

 Uzun vadede maliye politikasının sürdürülebilirliğini sağlamak,  

 Uygulanan kamu politikalarının güvenilirliğini artırmak, 

 Ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmak ya da 
dalgalanmaların daha da artmasını engellemek, 

gibi nedenlerle uygulamaya konulmaktadırlar. 

Bu kapsamda mali kuralların en önemli fonksiyonu, mali disiplini 
tesis ederek, makroekonomik istikrarı ve ekonomik büyümeyi sağlamak 
olmuştur. 

Mali piyasalarda güven tesis edilebilmesi için hükümetlerin 
kendilerini, bütçe açıkları, borçlanma veya borç stoku gibi mali 
göstergelerde kalıcı kısıtlamalara tabi tutmaları gerekmektedir. Bu durum 
vatandaşların ve özel sektörün, hükümetin mali politikalarına olan güvenini 
artıracak, bu kapsamda belirlenecek kurallar da hükümetin kredibilitesinin 
artmasını sağlayacaktır (Hürcan, 1999:34). 
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Oluşturulacak olan mali kuralların başarılı olabilmesi için, bu 
kuralların bazı özellikler taşıması gerekmektedir. Kopits ve Symansky 
(1998)’e göre, bir mali kuralın “ideal” olarak tanımlanabilmesi için sekiz 
temel özelliğin bulunması gerekmektedir. Bunlar, mali kuralın olmazsa 
olmaz şartlarıdır. Buna göre mali kurallar;  

 İyi tanımlanmalı, belirsizliklere yer verilmemelidir. 

 Uygulamada saydamlığın sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

 Basit ve anlaşılır olmalıdır. 

 Esnek olmalıdır. 

 Ulaşılmak istenen hedeflerle uyumlu olmalıdır. 

 Güvenilir olmalıdır. 

 Diğer politikalarla uyumlu olmalıdır. 

 Yapısal reformları destekleyici nitelikte olmalıdır. 

Mali kurallların kamuoyunda kolaylıkla takip edilebilmesi, saydamlık 
ve hesap verebilirlik açısından önemli bir husustur. Ayrıca oluşturulacak 
mali kuralların, mali disiplini sağlaması açısından tüm kamu kesimini 
kapsaması da ayrıca önemlidir. 

Oluşturulacak mali kurallar kesinlik ve hedefler açısından çok çeşitli 
olmakla birlikte, kural oluşturulurken genellikle dört yöntem 
benimsenmektedir (IMF, 2009:5). Bunlar; bütçe dengesi kuralları, 
borçlanmaya ilişkin kurallar, harcama kuralları ve gelirlere ilişkin 
kurallardır.  

Uygulamada bütçe dengesi ve borç kuralları oldukça yaygındır. Ancak 
harcama kuralları giderek daha popüler hale gelmektedir (Lombardo, 2009). 
Bununla birlikte mali kuralların, bütçe gelirleri, bütçe giderleri, bütçe 
dengesi ve borç stoku gibi kolaylıkla takip edilebilen göstergelerden birisi ya 
da birkaçı üzerine konulması yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. 

Mali disiplin, borç stokunu belli bir seviyede tutmayı ya da belli bir 
seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, bazı ülkeler borç stoku 
üzerine kural koymayı tercih etmektedir. Ancak tek başına borç stoku 
üzerine kural koyup, bu kuralı uygulamanın mali disiplini sağlamak için 
yeterli olmadığı görülmüştür. Bunun için ülkeler bir stok değişken olan borç 
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rakamına değil, borcun artmasına ya da azalmasına neden olan gelir, gider 
veya bütçe açığı gibi akım değişkenlere kural koymayı tercih etmektedirler. 
Yalnızca borç stokuna ilişkin oluşturulan kurallar maliye politikasının 
değerlendirilmesine fayda sağlamamaktadır. Bu nedenle, borç stoku kuralı 
genellikle tek başına uygulanmamaktadır. Ayrıca, mali kuralların başarılı bir 
şekilde uygulanabilmesi için, kurallara uyulmaması halinde uygulanacak 
yaptırımların kuralların oluşturulma aşamasında belirlenmesi gerekmektedir.  

4. Dünyada Mali Kurallar ve Düzenlenme Yöntemleri 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başından itibaren birçok ülkede 
demografik yapıların değişmesiyle birlikte, sosyal güvenlik açıklarının 
artması, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sunulan hizmetlerin genişlemesi; 
kamu bütçeleri içinde esnek olmayan harcamaların payının artmasına yol 
açmıştır. Söz konusu harcama artırıcı baskılar, gelecekte ortaya çıkacak 
ihtiyaçların karşılanmasında ek bir “mali alan”ın yaratılmasını gerekli 
kılmıştır. Yaratılacak bu ilave alanın oluşturulmasında da uygulamaya 
konulacak mali kuralların etkili olabileceği fikri önem kazanmıştır (Kaya, 
2010:16). 

Bu kapsamda tüm dünyada geniş bir uygulama alanı bulan mali 
kurallar, uzun bir geçmişe dayanmakla beraber, yasal olarak uygulamaya 
konulması ancak 1990’lı yıllarda mümkün olabilmiştir. Özellikle ülkelerin 
yaşadıkları ekonomik sorunlar ve Avrupa Birliği’nin (AB) üye olmak isteyen 
ülkeler için koyduğu ekonomik kriterler de bu kuralların yaygınlaşmasında 
etkili olmuştur.  

Mali kuralların yaygınlaşmaya başladığı 1990’lı yıllardan bu yana 
mali kural uygulayan ülkelerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. 1990 yılında 
mali kuralı uygulayan ülke sayısı 7 iken bu sayı 2009 yılı sonunda 90’a 
yükselmiştir. 

Bu kapsamda, ABD’de 1986 yılında uygulamaya konulan Gramm-
Rudman-Hollings Kanunu, Avrupa Birliği’nde 1993 yılından itibaren 
uygulamaya konulan Maastricht Kriterleri, İngiltere’de 1998 yılından 
itibaren uygulanmaya başlayan Mali İstikrar Kanunu, Yeni Zelanda’da 1994 
yılında uygulamaya konulan Mali Sorumluluk Kanunu, mali kural 
uygulamalarına örnek olarak verilebilir.  

Günümüzde uygulanmakta olan mali kurallar, hem planlama hem de 
uygulama açısından oldukça çeşitlidir. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve 
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İngiltere gibi Anglo-Sakson ülkeleri uygulamada saydamlık üzerine daha 
fazla yoğunlaşırken, Kara Avrupası ile Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Peru 
ve Hindistan gibi yükselen piyasa ekonomileri genellikle sayısal hedeflere ve 
limitlere daha fazla yoğunlaşmaktadır (Kopits, 2001:5). 

Son dönemlerde gözlenen eğilim, birçok gelişmekte olan ülkenin 
“Mali Sorumluluk Kanunları” adı altında mali kural uygulamasına 
geçmesidir. Bu kapsamda Hindistan, Brezilya, Arjantin, Şili ve Macaristan 
gibi ülkeler, bu anlamda belirli mali göstergelere sayısal sınırlamalar 
getirmişlerdir. 

2008 yılının son çeyreğinde başlayarak 2009 yılında tüm dünyada 
etkisini gösteren küresel kriz, ülkelerin kamu açıklarını ve borç stoklarını 
önemli ölçüde artırmıştır. Krize karşı alınan önlemler sonucunda bazı 
gelişmiş ülkelerde borç stokları yüzde 100’ün üzerine çıkmıştır. Bu nedenle, 
kriz sonrası dönemde bozulan mali dengeleri yeniden sağlamak amacıyla 
mali kural uygulamalarına ilişkin düzenlemeler daha da önemli hale 
gelmiştir.  

Mali kuralların düzenlenme yöntemleri de ülkelerin yapılarına göre 
farklılık göstermektedir. Anayasa, yasalar, çeşitli hukuki düzenlemeler 
(tüzükler, orta vadeli planlar vb.), siyasi irade beyanları veya uluslararası 
anlaşmalar, mali kurallar için yasal zemin oluşturabilmektedir. ABD, İsviçre, 
Almanya ve Polonya’da uygulanan kurallar anayasal bir zorunluluk iken, 
İngiltere, Yeni Zelanda, İspanya, İsveç ve Kanada gibi birçok gelişmiş ülke 
ile Peru, Kolombiya, Arjantin ve Brezilya gibi bazı Latin Amerika 
ülkelerinde yasal düzenlemeler uygulama için yeterli olmaktadır. Avrupa 
Birliği’nde ise üye ülkeler, Maastricht Kriterlerine ve İstikrar ve Büyüme 
Paktı gibi uluslararası anlaşma kurallarına uymakla yükümlüdürler. 
Japonya’da hükümet kararı, Norveç’te Mali İstikrar Tüzüğü, Hollanda ve 
Endonezya’da siyasi karar ve rehberler, mali kuralların uygulanmasını 
yönlendiren düzenlemelerdir.  

Mali kuralların oluşturulmasında birçok etken göz önüne alınmaktadır. 
Mali kuralların uygulanması, genellikle ülkelerin geleneklerine ve yasal 
teamüllerine bağlıdır. Uygulamada anayasal düzenlemelerin daha büyük 
ağırlıkta olması beklenirken, bazı ülkelerdeki uygulamalarda yasaların veya 
politika kurallarının, anayasal düzenlemelerle eşit düzeyde hatta daha fazla 
yaptırım gücüne sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, yürürlüğe 
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konulacak mali kuralların yasal dayanakları kadar, bu kuralları uygulayanlar 
da oldukça önemlidir (Kopits ve Symansky, 1998:8). 

Bu nedenle, her ülkenin makroekonomik ve demografik yapısı farklı 
olduğundan, ülkelerin tasarlayacakları ve uygulayacakları mali kuralların da 
kendilerine özgü olması gerekmektedir.  

5. Mali Kurallar ve Mali Disiplin 

Günümüzde birçok ülkede kamu mali yönetim alanında önemli 
düzenlemelere gidilmekte; kamusal amaçları daha etkili bir şekilde 
gerçekleştirebilmek amacıyla kurallar, roller ve yönetim bilgilerinin 
değiştirilmesini içeren reformlar hayata geçirilmektedir (Dorotinsky, 2005: 
3). Bu çerçevede, son yıllarda birçok ülkede uygulamaya konulan kamu mali 
yönetim reformlarının bazı ortak özellikleri vardır. Bu reformlar, üç temel 
hedefi gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır. Bunlar; mali disiplin, 
kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanımı ile kamu 
hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır (The World 
Bank, 1999:17). Bu üç işlev yerine getirildiği takdirde, bir ülkede 
makroekonomik istikrar sağlanmış olacaktır. Ancak bu işlevler arasında 
hiyerarşik bir ilişki söz konusudur. Yani, mali disiplini sağlamadan ne 
kaynaklar stratejik önceliklere göre dağıtılacak, ne de operasyonel anlamda 
verimlilik sağlanabilecektir (TEPAV, 2005:5) Bu bağlamda, uygulamaya 
konulan mali kuralların, modern kamu mali yönetiminin bir gereği olarak 
ortaya çıktığını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. 

Dünyada uygulamaya konulan mali reformlarda, mali disiplinin 
sağlanması için merkezi yönetime ve ilgili birimlere verilen yetkiler 
çerçevesinde harcama ve borçlanma yapılmasını düzenleyen kurallar 
getirilmesi ve kurallara uyulmaması halinde yaptırım uygulanması 
öngörülmüştür. Bu bağlamda mali kuralların en önemli işlevi, mali disiplini 
sağlayıp sürdürülebilir hale getirerek fiyat istikrarı, makroekonomik istikrar 
ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır (Pınar, 2006:150). Bu kapsamda, mali 
disiplinin sağlanması için yapılması gerekenler şunlardır (Hürcan, 1999:8): 

 Devletin gelir ve giderlerinin bir yıldan daha uzun dönemler 
itibarıyla tahmini ile buna bağlı olarak oluşturulacak bir makroekonomik 
istikrar programı, mali disiplinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.  

 Devletlerin kamuya ilişkin tüm faaliyetlerinin ve bunlara yönelik 
harcamaların bütçeye dahil edilmesi gerekmektedir.  
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 Bütçe kapsamının genişletilmesi mali disiplini sağlayacak ve 
hesap verebilirliğe katkıda bulunacaktır. 

Bu kapsamda iyi oluşturulmuş mali kurallar, idarecileri daha tutarlı 
biçimde davranmaya yönelterek, mali disiplin üzerinde olumlu etki 
yapabilecektir (Poulson, 2004:2). Aynı şekilde iyi tasarlanmış ve başarılı bir 
şekilde uygulanan mali kurallar, mali sürdürülebilirliğe de olumlu yönde 
katkı sağlayacaktır.  

Mali kuralların etkinliği üzerine yapılan çalışmalar, mali kural 
uygulayan ülkelerde mali performansın olumlu yönde etkilendiğini ortaya 
koymuştur (IMF, 2009:15).  Bu nedenle mali kurallar, sürdürülebilir borç 
dinamikleriyle uyumlu maliye politikalarının oluşturulmasında ve istikrarlı 
bir şekilde devam ettirilmesinde önemli bir rol oynamakta, mali disiplinin 
daha basiretli, daha sağlam ve daha kalıcı bir şekilde uygulanmasını teşvik 
etmektedir (OECD, 2002:130).  

Öte yandan mali kuralı sihirli bir değnek olarak algılamamak gerekir. 
Genellikle, arkasında güçlü bir siyasi irade olmadan mali kurallar tek başına 
beklenen faydaları sağlayamayabilir. Siyasi irade, uygulanan maliye 
politikalarının güvenilir olmasında, yapısal reformların hayata 
geçirilmesinde ve mali disiplinin kurumsallaştırılmasında önemli bir yere 
sahiptir. Eğer gerçekten kapsamlı bir şekilde reformları yaparak mali 
disiplini sağlamak için kararlı bir siyasi irade varsa mali kuralların eksikliği 
sorun teşkil etmeyebilir. Böyle bir siyasi irade yoksa oluşturulan bu kurallar 
da bir işe yaramayacaktır (Shick, 2003:9). 

6. Türkiye’de Mali Kural Uygulaması 

Türkiye’de, 1980’lerde ve 1990’ların başında kamu mali yönetiminde 
mali disiplinin ve saydamlığın göz ardı edildiği bir dönem yaşanmıştır. 
Türkiye’de kamu mali yönetimi reformlarının yoğun tartışıldığı dönem olan 
1990’lı yılların başı, bütçe açıklarının yüksek seviyelere çıktığı, devletin 
borçlanma ihtiyacının arttığı ve enflasyonun yüksek seviyelere ulaştığı bir 
dönem olmuştur. Bu süreçte, kamu maliyesinde disiplin kaybolmuş, bütçe 
harcamalarının yarıya yakını bütçe içi, bütçe dışı ve gizli fonlar vasıtasıyla, 
tamamen parlamentonun gözetim ve denetimi dışında yapılmıştır (Kesik, 
1999:97-98). Kamu harcamalarını finanse etmek için öncelikle borçlanmaya 
ağırlık verilmiş ve yapılan borçlanmalar herhangi bir sınırlamaya tabi 
tutulmamıştır. Tüm bu yaşananlar, maliye politikasında disiplinsizliğin 
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artmasına, kamu açıklarının hızla yükselmesine ve iç borç servisinin aşırı 
derecede artmasına neden olmuştur (Yükseler, 2010:2). 

Kamu mali yönetiminde göz ardı edilen mali disiplin, 2001 krizinden 
sonra önem kazanmaya başlamış ve bu süreçte  bozulan mali disiplini 
yeniden sağlamak üzere birçok mali reform hayata geçirilmiştir. Bu 
kapsamda, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile kamu borç yönetimi disiplin altına 
alınmış ve bu anlamda mali kural hayata geçirilmiştir. 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile kamu ihale sistemi AB standartlarında yeni baştan 
tasarlanmış, bu kapsamda kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanması 
amacıyla önemli kurallar hayata geçirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemi yeniden 
yapılandırılmıştır. Bunların yanı sıra enerji, tarım, sağlık ve sosyal güvenlik 
gibi sektörlerde de, kamu maliyesinde saydamlığı ve hesap verebilirliği 
amaçlayan kapsamlı reformlar yapılmıştır. Ayrıca, 4982 sayılı Bilgi Edinme 
Kanunu ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanun  çıkarılmıştır. Bütün bu reformlar, aslında ülkemizde kurallı bir kamu 
yönetim ve kamu mali yönetim sürecini işaret etmektedir. 

Yine bu süreçte Türkiye’de maliye politikası uygulamalarında, kamu 
borçlarının sürdürülebilirliği için faiz dışı dengenin öne çıkartılması ve 
borçlanmaya sınır getirilmesi konusunda girişimler yaygınlaşmıştır. Bu 
kapsamda, 

• Merkez Bankası’nın bağımsızlığı güçlendirilmiş, Banka’nın 
Hazine ile ilişkileri kurallara bağlanmıştır. 

• 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 
belediyelerin mali yönetimlerine ilişkin bazı kısıtlamalar 
getirilmiştir.  

• Avrupa Birliği Maastricht Kriterlerine ilişkin gelişmeler de bu 
konuda değinilmesi gereken önemli bir unsurdur. 

4749 sayılı Kanun ile net borçlanma toplamına sınır getirilirken, 
devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe ve garanti verilmesine ve devlet 
borçlarının ve Hazine alacaklarının yönetimine ilişkin bazı temel 
düzenlemeler yapılmıştır. Kanunda mali kural olarak nitelendirilebilecek 
düzenlemeler şunlardır (Boran, 2008:5-6): 
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 Net Borçlanma Limiti: Hazine’nin bütçe kanununda öngörülen 
bütçe açığı kadar net borçlanma yapabilmesi hükmü 
düzenlenmiştir.1  

 Garanti Limiti: Daha önce bütçe kanunlarında yer alan garanti 
limitinin hem kapsamı genişletilmiş hem de yeni bir risk hesabı 
oluşturularak ileride üstlenilebilecek garantilere ilişkin tedbir 
alınmıştır.  

 Bütçe Dışı İkraz: Kanun ile bütçede yer almayan herhangi bir 
harcamayı finanse etmek üzere tahvil ihraç etme yani, “bütçe 
dışı ikraz” uygulaması getirilmiştir. Kanun’da, bu şekilde ihraç 
edilen tahvillere de bütçe kanunu ile limit getirilmesi 
öngörülmüştür.  

• Kanun ile özel tertip tahvil ihracının bütçeye ödenek konmak 
suretiyle yapılması hüküm altına alınarak, bütçe dışından finansman 
yapmak imkanının önüne geçilmeye çalışılmıştır.2 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının dış proje kullanımları için önceden 
bütçeye yatırım ödeneği konulması şartı getirilmiştir.  

• Kanunun 8’inci maddesinde yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeye 
yer verilmiştir. Bu maddeye göre dış kredi borçlusu yerel 
yönetimler, Hazine Müsteşarlığı garantisi altında sağlanan dış 
kredilere ilişkin geri ödeme için gereken tutarı yılı bütçelerinde 
yatırım harcamalarına kıyasla öncelikli olarak ayırmakla mükellef 
kılınmıştır. 

5018 sayılı Kanun, ülkemizde kamu mali yönetim sistemini yeniden 
yapılandırma çalışmaları kapsamında yapılan en temel düzenleme olmuştur. 
Bu Kanun ile, bütçe süreçleri yeniden tanımlanmış, bütçenin kapsamı 
genişletilmiş, mali kontrol sistemi yenilenmiş, iç denetim uygulamasına 
geçilmesi öngörülmüş, stratejik yönetim ve performans ilişkisi kurulmuş, 
orta vadeli bir perspektif getirilmiş ve sorumlulukların yeniden tanımlanması 
ile mali disiplinin kurumsal alt yapısı güçlendirilmiştir. Mali kural 
uygulamasına altyapı oluşturulması bakımından 5018 sayılı Kanun, oldukça 

                                                 
1 Küresel krizle birlikte 2009 yılında bütçe açığının artması nedeniyle, 4749 sayılı 
Kanun ile getirilen borçlanma kurallarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu 
kapsamda, 25/06/2009 tarih ve 5917 sayılı Kanun ile 01/01/2009 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere net borç kullanım tutarı 5 kat artırılmıştır. 
2 17/06/2009 tarih ve 5909 sayılı Kanun ile kredi garanti fonuna kaynak sağlamak 
için 1 milyar TL özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ihraç edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 
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önemli bir düzenlemedir. 5018 sayılı Kanun kapsamında mali kural olarak 
nitelendirilebilecek hükümler şunlardır; 

• Kanunun 20, 21, 23, 24, 27, 35 ve 70’inci maddeleri ile harcamalara 
bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bunlar; harcama kısıtı, ödenek 
aktarma kısıtı, yedek ödenek kısıtı, örtülü ödenek kısıtı, ertesi yıla 
geçen yüklenme kısıtı, bütçe dışı avans kısıtı ve ödenek üstü 
harcama yapılmasına müeyyide getirilmesidir. 

• 5018 sayılı Kanunun 14’üncü maddesiyle merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerine, gelir azaltıcı veya gider artırıcı 
düzenlemelerin mali yükünü, orta vadeli program ve mali plan 
çerçevesinde, en az üç yıllık bir dönem için hesaplama ve ilgili 
tasarılara ekleme yükümlülüğü getirilmiştir. Sosyal güvenliğe 
yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara 
yer verilmesi, ayrıca bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile 
ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine 
Müsteşarlığı’nın görüşleri eklenmesi öngörülmüştür. 

• Kanun kapsamında 2006 yılından itibaren orta vadeli harcama 
sistemi çerçevesinde üç yıllık bir perspektifte her yıl Orta Vadeli 
Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) 
hazırlanmaktadır. Kanunun 16’ncı maddesinde OVP ve OVMP 
hazırlanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.  

• OVMP’nin, OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin 
toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma 
durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içermesi 
öngörülmüştür. OVMP’nin en önemli unsurlarından birisi, kamu 
idarelerinin ödenek teklif tavanlarının belirlenmesidir. Böylece, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere merkezi 
yönetime dahil kurumların ödenek tekliflerine ekonomik 
sınıflandırmanın birinci düzeyinde bir üst limit getirilmesi 
öngörülmüştür (Mutluer, Öner ve Kesik, 2006: 215). 

2009 yılı Eylül ayında açıklanan 2010-2012 dönemini kapsayan OVP 
ile Türkiye’de mali kural uygulamasına geçileceği açık bir şekilde 
belirtilmiştir. Bu kapsamda, mali kurala ilişkin yasal altyapı ile mali kuralın 
uygulanması, izlenmesi ve kontrolüne ilişkin düzenlemelerin 2010 yılında 
tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Mayıs 2010’da kamuoyuna 
açıklanan ve kısa bir süre önce de TBMM’ye sevk edilen “Mali Kural Kanun 
Tasarısı”na göre, 2011 yılı mali yılından itibaren ülkemiz kamu mali 
yönetimi, belirlenen mali kurallara göre yürütülecektir.  
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7. Mali Kural Kanun Tasarısı 

Son yıllarda yukarıda bahsedilen düzenlemeler sonucu örtülü bir 
şekilde mali kural uygulayan Türkiye’de, açık mali kuralın hayata 
geçirilmesinde son aşamaya gelinmiştir. 2011 yılından itibaren mali kural 
uygulamasına yön verecek olan “Mali Kural Kanun Tasarısı” TBMM’ye 
sevk edilmiştir. Tasarıda, mali kuralın amaçları:  

• Kamu mali yönetimi alanında elde edilen başarıları kalıcı hale 
getirmek,  

• Kamu maliyesi politikalarında uzun vadeli öngörülebilirliği 
sağlamak, 

• Ekonomide güven ve istikrarı güçlendirmek, 

• Artan kredibiliteyle beraber risk priminin düşmesini sağlayarak 
kamu borçlanma maliyetini azaltmak, 

• Kamu açıkları ve borç yükünü sürdürülebilir seviyelerde tutmak,  

• Maliye politikasına olan güveni, piyasalar ve kamuoyu nezdinde 
güçlendirmek, 

• Ekonomi politikalarına uzun vadeli perspektif getirerek mevduat 
ve kredi vadelerinin uzamasını sağlamak, 

• Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek, 

• Kamu mali yönetiminin modernleştirilmesinde tamamlayıcı rol 
üstlenmektir. 

Bu kapsamda oluşturulan mali kural, basitlik, doğruluk, saydamlık, 
hesap verebilirlik ve kuruluşların muhasebe ve raporlama işlemleri ile 
kapsamın belirlenmesinde AB ve diğer uluslararası standartların gözetilmesi 
ilkelerine dayanmaktadır.  

Mali kural uygulaması kapsamında, genel yönetim (merkezi yönetim 
bütçesine dahil kamu idareleri, döner sermayeler, İşsizlik Sigortası Fonu 
dahil sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve fonlar ile Avrupa 
Hesaplar Sistemine uygun olarak belirlenen diğer kamu idareleri ve fonlar) 
ve KİT’ler (233 sayılı KHK’ya tabi KİT’ler ve 4046 sayılı Kanuna tabi 
kuruluşlar) yer almaktadır. Böylelikle, en geniş içeriğe sahip olan kamu 
kesimi tercih edilerek toplam kamunun kapsam içine alınması sağlanmıştır.  

Döner sermayeli işletmelerin bütçelerinin denk olması, mahalli 
idarelerin borçlanmalarının yatırım projelerinin finansmanı ile sınırlı 
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tutulması ve KİT’lerin toplulaştırılmış olarak borçlanma gereğinin olmaması 
mali kural uygulamasını destekleyecek diğer unsurlardır. 

Özetle, KİT’ler mali kural uygulaması içinde ancak mali kural 
formülü kapsamı dışında yer almaktadır.  

2011 yılından itibaren ekonomide yeni çıpa olarak uygulanacak olan 
mali kuralın formülü genel yönetimi kapsamaktadır. Mali kuralın formülü 
aşağıdaki şekildedir: 

  Mali Kural Formulü: Genel Yönetim Açık Kuralı 

  a(t)  ≤  a(t-1) -y (a(t-1) – a*) – k(b(t) – b*) 

                   Açık Etkisi     Konjontürel Etki 

  -y(a(t-1) – a*): Bir önceki yıl genel yönetim açığından kaynaklanan 
uyarlama, 

  -k(b(t)  –  b*): Konjonktürel etkiden kaynaklanan uyarlama, 

  a(t-1) : Bir önceki yılın genel yönetim açığının GSYH’ye oranı, 

  a*: Orta ve uzun dönemde uyum sağlanması öngörülen genel yönetim açık 
tavanının GSYH’ye oranı, (a* = yüzde 1) 

  b(t) : Cari yıldaki reel GSYH artış oranı tahmini, 

   b*: Konjonktürel uyarlamaya esas teşkil edecek eşik reel GSYH büyüme 
oranı, (b* = yüzde 5) 

  y : Yakınsama hız katsayısı (0,33). Bu katsayı, ekonominin reel olarak 
büyüme ve daralma dönemlerinde maliye politikasına esneklik sağlayacaktır. 

  k : Konjonktürel etkiyi yansıtma katsayısı (0,33)’dır. Bu katsayı, iş 
çevrimlerine karşı yönde hareket ederek otomatik dengeleyicilerin çalışma 
mekanizmasını destekleyecektir.  

Mali Kural Kanun Tasarısı’na göre, herhangi bir yılda genel yönetim 
açığının GSYH’ye oranı, bir önceki yıl genel yönetim açığının GSYH’ye 
oranına genel yönetim açık uyarlamasının eklenmesiyle hesaplanan değeri 
aşamayacaktır. Genel yönetim açık uyarlaması, açık etkisi ile konjonktürel 
etkinin toplamından oluşmaktadır.  

• Açık etkisi, bir önceki yıl genel yönetim açığının GSYH’ye 
oranından, genel yönetim açığının GSYH’ye oranına ilişkin uzun 
dönemli hedef olan yüzde 1’in çıkarılması sonucu bulunan değerin -
0,33 ile çarpılmasıyla hesaplanır. 
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• Konjonktürel etki, ilgili yıl reel GSYH artış oranından yüzde 5’in 
çıkarılması sonucu bulunan değerin -0,33 ile çarpılmasıyla 
hesaplanır. 

Tasarı’ya göre ayrıca, uygulanacak mali kuralın iki ana bileşeni 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki bütçe açığı ile, ikincisi ise büyüme ile 
ilgilidir. Mali kural kapsamında, orta ve uzun vadede genel yönetim açığı 
GSYH’nin yüzde 1’i ve büyüme oranı yüzde 5 olarak belirlenmiştir. Ancak 
büyümenin hedefin üstünde gerçekleşmesi halinde tasarruf sağlanacak, 
altında kalması halinde ise harcamalar artırılacaktır. Formülde mali uyum 
oranı da 0,33 olarak kullanılacaktır. Yani, büyüme ve bütçe açığı 
hedeflerinden sapma olması durumunda, bir sonraki dönemde 0,33 oranında 
bir uyarlama söz konusu olacaktır. Bu kapsamda bu katsayı, hedeften sapılan 
miktarın yüzde 33’ünün bir sonraki sene telafi edileceği anlamına 
gelmektedir. 

Mali kuraldan sapma olup olmadığı, o yıl için gerçekleşen genel 
yönetim açığının GSYH’ye oranı ile kesin tavan karşılaştırılarak 
yapılacaktır. 

Genel yönetim açığının GSYH’ye oranına ilişkin tavan, mali kurala 
göre hesaplanarak üçer yıllık dönemler itibarıyla, tasarıya göre bundan sonra 
birleştirilecek olan orta vadeli program ve mali planda açıklanacaktır.  

Mali kural formülünün parametrelerinde bir değişiklik olduğu takdirde 
Ekim ayında yapılan Yüksek Planlama Kurulu toplantısında ve orta vadeli 
program ve mali plan çalışmalarında açık tavanı güncellenecek ve 
kamuoyuna duyurulacaktır.  

Bütçe performansı yıl içinde sürekli izlenerek genel yönetim açığının 
mali kurala göre belirlenen tavanın üzerinde gerçekleşmesi olasılığının 
ortaya çıkması halinde, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı’nca müştereken tedbirler alternatifleri hazırlanıp, ilgili Bakan 
tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.  

Orta vadeli program ve mali planın yayımını takip eden 15 gün içinde 
Maliye Bakanı ve DPT Müsteşarlığı’ndan sorumlu Bakan, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunu özel gündemli bir toplantıda hedefler, gerçekleşmeler, 
güncellemeler ve varsa kuraldan sapmalar ile sapmaların gerekçeleri 
hakkında bilgilendirecektir. 
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Olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda, doğrudan olağanüstü hal ile 
ilgili olarak yapılan genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinde 
öngörülmeyen ilave harcamalar, mali kural kapsamından istisna tutulacaktır. 

Maliye Bakanlığı, genel yönetime ilişkin mali verileri 3’er aylık ve 
yıllık dönemlerde “Mali Kural İzleme Raporu” ile kamuoyuna 
açıklayacaktır. Bu raporda yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve 
önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi 
Sayıştay tarafından yapılacaktır. Böylelikle Sayıştay, mali kural 
uygulamasında denetim fonksiyonunu yerine getirecektir. Değerlendirme 
sonuçları, yıllık gerçekleşmelere ilişkin Mali Kural İzleme Raporu’nun 
yayımından itibaren 45 gün içinde TBMM’ye gönderilecek ve kamuoyuna 
duyurulacaktır.  

Ayrıca, KİT’lere ilişkin mali veriler 3’er aylık ve yıllık olarak Hazine 
Müsteşarlığı tarafından raporlanacak ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu koordinatörlüğünde ilgili idarelerden oluşan bir komisyon 
tarafından her yıl, emeklilik ve genel sağlık sigortalarının uzun dönemli 
aktüeryal dengelerine ilişkin hesaplamaları içeren bir rapor hazırlanacak ve 
kamuoyuna duyurulacaktır. 

Tasarıda ayrıca, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sorumlu birim 
yöneticilerine uygulanacak yaptırıma ilişkin bir düzenlemeye de yer 
verilmiştir. Buna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, 
mali istatistiklere esas verileri süresinde göndermeyenler ile hata ve 
noksanlıklarını gidermeyenlerin, hesapların derlenmesi ve gönderilmesinden 
sorumlu birim yöneticilerine, Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine ilgili kamu 
idaresinin üst yöneticileri tarafından her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat 
dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası 
verilecektir.  

Ülkemizde mali kuralın uygulanması için zamanlama ve altyapı 
açısından gerekli şartlar oluşmuştur. Nitekim, 5018 sayılı Kanun ve 4749 
sayılı Kanun ile kamu mali yönetimine önemli yenilikler getirilmiştir.  

Ülke uygulamaları incelendiğinde, kamu mali yönetimi alanında 
yapılan reform sonrasında hayata geçirilen mali kural uygulamalarının daha 
başarılı olduğu görülmektedir. Birçok ülkede mali kural uygulamasına geniş 
kapsamlı reform uygulamaları sonrasında geçilmiştir. Bu nedenle, mali 
kuralların mali konsolidasyon sağlandıktan sonra uygulamaya konulması 
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halinde beklenenden daha etkili olduğu gözlenmiştir (OECD, 2010:69). 
Ülkemizde de mali kurallar, ülke uygulamalarına paralel olarak kamu mali 
yönetimi reformunun üzerine ve onu tamamlayacak nitelikte ayrı bir kanun 
ile yapılmaktadır.  

8. Sonuç 

Mali kurallar, hükümetleri güçlü maliye politikası uygulamaları 
gerçekleştirmeye zorlayarak “iyi sonuçlara” götürebileceği gibi anti-
konjonktürel maliye politikası uygulamalarının etkisini azaltarak veya 
otomatik istikrar sağlayıcıların çalışmasını engelleyerek “kötü sonuçlara” da 
neden olabilir. Hükümetlerin mali kuralların gereğini yapmada samimi 
olmamaları, Yunanistan örneğinde olduğu gibi bazı tekniklerle bu kuralların 
gereğini yerine getirmemeleri, maliye politikası üzerinde ilk başta tasarlanan 
olumlu etkiyi sağlamayabilecektir. 

Uluslararası deneyimler göstermiştir ki, bir mali kural ne kadar 
mükemmel tasarlanırsa tasarlansın, hükümetler ve halk tarafından tamamen 
benimsenmedikçe ve uygulanmadıkça tek başına güçlü bir mali performans 
göstermesi mümkün değildir. Yani mali kuralın temeli siyasi taahhütlere 
dayanmaktadır. 

Mali kuralın sağlam bir düzenlemeye bağlanması önemlidir. Daha da 
önemlisi, bu kuralların uygulamaya gereğince yansıyıp yansımadığıdır. 
Bunun sağlanması çok da kolay değildir. Bunun için, bazı ek tedbirlerin 
alınması gerekebilmektedir. Önemli bir yapısal reform olan mali kural, 
tamamlayıcı yapısal reformlarla desteklenirse, daha uygulanabilir, daha 
güvenilir ve daha sürdürülebilir bir hale gelebilecektir. Bu nedenle, 
ülkemizde kamu maliyesine ilişkin yapısal reformlara devam edilmesi, mali 
kuralların uygulanabilme gücünü daha da artıracaktır. 

Bu kapsamda, Türkiye’de 2011 yılından itibaren uygulanacak olan 
mali kural, son yıllarda kamu mali yönetimi alanında elde edilen 
kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve kamu açıkları ve borç yükünün 
sürdürülebilir seviyelerde tutulması, yani mali disiplinin kalıcılığının 
sağlanması bakımından önemli bir rol üstlenmiş olacaktır.  
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MALİYE POLİTİKASINDAKİ YENİ TREND: 
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İhsan GÜNAYDIN∗ 

Levent Yahya ESER∗∗ 

 

1. Giriş 

Devletin maliye politikası aracılığıyla ekonomiye müdahalesi, 
özellikle 1930’lu yıllarda Keynesyen iktisadın doğuşuyla birlikte 
yoğunlaşmıştır. Ancak, Keynesyen iktisadi anlayışla birlikte yoğun olarak 
kullanılmaya başlanan ihtiyari maliye politikaları 1970’li yıllarda ortaya 
çıkan stagflasyon sorununa çözüm olmada başarısız olmuş ve maliye 
politikalarının kullanılması tartışılır hale gelmiştir. 20. yüzyılın sonlarına 
gelindiğinde maliye politikası ile ilgili yaşanan tartışmalar daha çok bu 
politikaların uygulanmasında ihtiyariliğin mi yoksa mali kuralların mı ön 
planda tutulması gerektiği çerçevesinde gerçekleşmiştir. İhtiyari maliye 
politikası uygulamalarının ortaya çıkardığı bazı olumsuzluklar bu politikaya 
olan ilginin giderek azalmasına neden olmuştur. Örneğin, ihtiyari maliye 
politikaları ile ilgili olarak 91 ülkeye ilişkin veriler kullanılarak yapılan bir 
çalışmada (Fatas ve Mihov, 2003) ihtiyari maliye politikalarının müdahaleci 
bir şekilde kullanılmasının konjonktürel dalgalanmaların hızını artırarak 
üretimde önemli dalgalanmalara neden olduğu ve ekonomik büyümeye zarar 
verdiği sonucuna varılmıştır. İhtiyari maliye politikasının belirtilen bu 
olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için mali kurallar gündeme gelmiştir.  

Mali kurallar geçen 20 yılı aşkın süredir büyük bir ilgi çekmektedir. 
Birçok ülke artan bütçe açıklarını kapatmak ve uzun dönem maliye 
politikalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu kuralları 
uygulamaktadır. Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili baskılar da bu sürece hız 
kazandırmaktadır (Kennedy ve Robbins, 2001: 2). Son yıllarda birçok ülkede 
bütçe açıklarının ve borçluluk oranlarının artması harcamalarda hızlı bir 
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artışa neden olmuştur. Harcamaları kontrol etmek ise kamu maliyesinin 
sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu 
gelişmelerin sonucu olarak birçok ülkede, ulusal maliye politikası kuralları 
ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bu durum aynı zamanda ortak para Euro’nun 
oluşturulmasının ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte İstikrar ve Büyüme 
Paktı (SGP) gibi ekonomik politika koordinasyonu sürecinin de bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır (Finland Ministry of Finance, 2007: 35). Bunların 
yanında, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, politikacıların keyfi 
davranışlarını kontrol altına almaya çalışmak da bu politikaların 
oluşturulmasında etkili olmuştur. 

Mali kurallara genel olarak bakıldığında bütçe, harcama, gelir ve borç 
çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Bu bağlamda denk bütçe kuralları, 
harcama kuralları, gelir kuralları ve borç kuralları ön plana çıkmaktadır. Bu 
kurallar bazen belirli bir büyüklük şeklinde olabildiği gibi, bazen de belirli 
bir makro büyüklüğün yüzdesi şeklinde olabilmektedir. Neticede kurala 
dayalı maliye politikaları son zamanlarda ön plana çıkarak, belirli amaçlar 
doğrultusunda çeşitli ülkelerde uygulama alanı bulmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, maliye politikası kuralları hakkında bilgi vererek kuralların 
uygulanabilirliğine ilişkin bir çıkarımda bulunmaktır. Bu amaçla hazırlanan 
çalışmada öncelikli olarak mali kuralların ortaya çıkışına ve uygulamada yer 
alan mali kurallara yer verilmiş, ardından çeşitli ülkelerde uygulanan mali 
kurallar ele alınmıştır. Son olarak mali kurallara yöneltilen eleştiriler 
değerlendirilerek, sonuç kısmında bazı politika çıkarımlarında 
bulunulmuştur.  

2. Mali Kuralların Ortaya Çıkışı 

Kamu maliyesi alanında en fazla üzerinde durulan konulardan biri 
devletin gelir ve gider dengesini sağlamasıdır. Çünkü kamu maliyesinin 
sürdürülebilirliği açısından bu denklik büyük önem taşımaktadır. Bu önem 
tarihin en eski devirlerinden beri varlığını sürdürmektedir. Örneğin M.T. 
Cicero MÖ 63’teki bir söyleminde “bütçenin denk olması, hazinenin yeniden 
dolması ve kamu borcunun azaltılması” gerektiğini ifade etmektedir (Kopits, 
2001: 3). Geçmişi oldukça eskilere uzanan mali kurallar, geçen 150 yıllık 
süreçte yasal ve anayasal bir temele dayanmaya başlamıştır. Bu süreç kendi 
içerisinde üç dalgaya ayrılmaktadır. Birinci dalga, bazı federal devletlerdeki 
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alt yönetimlerin bağımsız olarak altın kuralı† kabul etmeleridir. Denk bütçe 
kuralının daha sofistike bir versiyonu olarak bilinen altın kural, hükümetin 
sadece yatırımları finanse etmek için borçlanmasına izin verilmesini ifade 
etmektedir. Denklik kuralından daha esnek olan bu kuralın arkasındaki 
düşünce, kamu yatırımlarının uzun bir zaman periyodu boyunca getiriler 
oluşturması ve yıllık gelir akımı tarafından sınırlandırılmaması gereğidir. Bir 
altın kural anlayışı, doğal olarak sadece nakit bütçeye uygulanabilmektedir. 
Tahakkuk çerçevesinde bu kural fiilen denk bütçe kuralı olmaktadır 
(Ljungman, 2008). Altın kural çerçevesinde, 19. yy’ın ortalarından itibaren 
ABD’deki çoğu eyalette ve 1920’li yıllardan beri İsviçre’deki çeşitli 
kantonlarda bütçe dengesini koruyucu yükümlülükler kabul edilmiştir. İkinci 
dalga, İkinci Dünya Savaşından sonra bazı sanayileşmiş ülkelerin (Almanya, 
İtalya, Japonya, Hollanda) para programlarını içeren istikrar programlarına 
destek olarak denk bütçe kurallarını getirmeleridir. Son dalga ise, Yeni 
Zelanda’nın enflasyon hedeflemesini uygulamaya koymasının ardından 1994 
yılındaki “Mali Sorumluluk Kanunu” ile birlikte başlamıştır. Bu kanunun 
ardından birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, mali kurallar koymaya 
başlamıştır (Kopits, 2001: 3-5). 

Son dalga ile birlikte 1990’lı yılların başlarından itibaren mali 
kurallar, çoğu sanayileşmiş ülkede 1970 ve 1980’li yıllardaki yüksek borç 
birikimine karşı olarak, geniş kullanım alanı bulmaya başlamıştır. ABD’de 
sayısal kurallar federal seviyede ilk olarak 1980’lerin ortalarında Gramm-
Rudman-Hollings Kanunuyla koyulmuş ve 1990’da ise Bütçe Uygulama 
Kanunu getirilmiştir. Japonya ise 1997’de bütçe dengesi için sayısal bir sınır 
getirirken, Kanada 1991’de, 1996’ya kadar olan bütün devlet harcamaları 
için bir sınırlama getirmeyi amaçlayan Federal Harcama Kontrol Kanununu 
yürürlüğe koymuştur. Aynı dönemlerde özellikle Latin Amerika ülkeleri 
olmak üzere birçok ülke çeşitli sayısal kurallar uygulamaya başlamışlardır. 
Avrupa’da ise mali kurallar ulusüstü seviyede 1992 yılında Maastricht 
Anlaşması ile yürürlüğe girmiştir. Bu kurallar Ekonomik ve Parasal Birliğe 

                                                            
† Altın kural, maliye politikasının işleyişi için bir prensiptir. Bu kural, kamu 
sektörünün sadece sermaye yatırımı için ihtiyaç duyduğu kadar borçlanmasını ve 
geriye kalan cari harcamasını vergi ve diğer gelirlerinden finanse etmesini gerektirir. 
Başka bir deyişle altın kural, ekonomik devre boyunca hükümetin sadece yatırım 
için borçlanacağını, cari harcamayı finanse etmek için borçlanmayacağını ifade 
etmektedir. Diğer bir deyişle devlet, mevcut bütçesinin denk veya fazla olmasını 
sağlamalıdır. Kural, her yıldan ziyade, ekonomik devrenin çıkış ve inişleri boyunca 
bir ortalama yakalamayı ifade etmektedir (Chote, Emmerson ve Tetlow, 2008: 30). 
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(EMU) giriş için sayısal kriter niteliğindedir. Maastricht sayısal mali 
kurallarına daha sonra İstikrar ve Büyüme Paktı ile devam edilmiştir. İstikrar 
ve Büyüme Paktı ile birlikte, bütçe açığına ilişkin getirilen referans 
değerlerini aşan üye ülkelere yönelik bir yaptırım mekanizması getirilmiştir 
(Debrun vd., 2008a: 305). 

Mali kuralların oluşturulmasının arkasında yatan temel fikir, hükümet 
ve parlamentoların mali sürdürülebilirliği devam ettirebilmek için orta ve 
uzun dönem hedeflere doğru açık bir anlaşma yapmak istemeleridir. 
Ulysses’e özgü deyişle, politikacılar sorumsuz mali davranışlara karşı 
yükselecek siren seslerinden sakınmak için kendilerini bir mali kural 
direğine bağlamaktadırlar (Ljungman, 2008). Dolayısıyla kurallar, 
politikacıların kendi çıkarları için maliye politikalarını serbestçe 
kullanabilmelerini engellemelerine rağmen yine de vazgeçemedikleri 
tedbirlerdir. Çünkü kurallar, politikacıların mevcut kurallar çerçevesinde 
hareket ederek seçmenlerin tepkilerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. 
Mali kuralların oluşturulmasına neden olan bazı etkenler mevcuttur. Bunlar: 
(i) Bazı gelişmiş ülkelerde refah devleti anlayışının bir sonucu olarak 
harcamaların artması ile gelişmekte olan ülkelerde borçlanmanın getirdiği 
maliyetin büyük bütçe açıklarına neden olması, (ii) Politikacıların oy 
maksimizasyonu için maliye politikası araçlarını keyfi olarak kullanması ve 
maliye politikasının bu amaca en uygun araç konumunda olması, (iii) 
Anayasal iktisat görüşünün önem kazanmaya başlaması, (iv) Bilgi ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, uygulanacak olan maliye politikaları 
hakkında seçmenlerin daha hızlı bilgi sahibi olmasına imkân sağlamış 
olmasıdır. Bu durum, politikacıların alacakları kararlarda daha şeffaf, daha 
güvenilir ve belirli bir kurala dayalı politikalar izlemelerine neden 
olmaktadır (Cecchetti, 2002).  

Mali kuralların ortaya çıkışında genel olarak yukarıda bahsedilen 
faktörler etkili olmakla birlikte uygulamada önemli rolü olan başka faktörler 
de bulunmaktadır. Bunları (Kennedy ve Rubbins, 2001: 3):  

• Özellikle savaş sonrası dönemde Japonya’da olduğu gibi 
makroekonomik istikrarı sağlamak,  

• Kanada’da bazı eyaletlerde olduğu gibi devletin maliye 
politikalarının kredibilitesini artırmak ve açıkların kapatılmasına 
yardımcı olmak,  
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• Özellikle yaşlı nüfus sorunu nedeniyle, Yeni Zelanda’da olduğu 
gibi maliye politikasının uzun dönem sürdürülebilirliğini 
sağlamak,  

• Özellikle AB’de olduğu gibi federasyon veya birlikte oluşabilecek 
negatif dışsallıkları minimize etmek, başka bir deyişle devletin 
müdahale etmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz dışsallıkları 
azaltmak veya ortadan kaldırmak,  

• Siyasi popülizmi engellemek,  

• Başka mali politikaları desteklemek ve uygulanan kamu 
politikalarının güvenilirliğini artırmak, şeklinde sıralamak 
mümkündür. Son yıllarda mali kuralların önem kazanmasının iki 
temel gerekçesi, maliye politikasının etkinliğini artırmak ve 
bütçeleme sürecinden kaynaklanan sorunları ve bu sorunların 
neden olduğu etkinsizlikleri ortadan kaldırmaktır (El-Khouri, 
2002: 220; Vural, 2007; 105; Aktan-Vural, 2007: 121-122).  

Gerçekten uygulanacak mali kurallar, ekonomik birimlerin politika 
uygulayıcılarının karar ve davranışlarını önceden bilmelerini 
kolaylaştırmaktadır. Kuralların olmaması halinde ekonomik birimlerin 
politikacıların karar ve davranışlarını tahmin etmesi gerekir ki; bu da 
tahminlerin doğruluğu ve isabet derecesini gündeme getirir. Yapılacak yanlış 
tahminler, olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Mali kuralların uygulanması, 
iktisat politikalarının belirsizliğini azaltmakta ve öngörülebilirliğini 
artırmaktadır (Aktan vd, 2007: 65). 

Yukarıda belirtilen çeşitli nedenlerle ortaya çıkan ve geniş uygulama 
alanı bulan mali kural fikri uzun bir geçmişe dayanmakla birlikte mali 
kuralların yasal olarak uygulamaya koyulması ancak 1990’lı yıllarda 
mümkün olmuştur. Özelikle ülkelerin geçirmiş oldukları ekonomik 
darboğazlar ve Avrupa Birliği’nin birliğe üye olmak isteyen ülkeler için 
koymuş olduğu ekonomik kriterler bu kuralların meşrulaşmasında ve 
uygulama alanlarının genişlemesinde etkili olmuştur. 

3. Mali Kurallar Teorisi  

Mali kurallara ilişkin olarak çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Yapılan 
bütün bu tanımların temelinde yatan ana fikir, maliye politikası araçlarında 
çeşitli sınırlamalar yapılmasıdır. Maliye politikası kuralları, bütçe karar alma 
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ve uygulama sürecini düzenleyen davranışsal veya hukuki normlardır 
(Hallerberg vd., 2004: 15). Bir başka tanıma göre maliye politikası kuralı, 
makroekonomik anlamda genel olarak toplam mali performansın bir 
göstergesi açısından tanımlanmakta ve maliye politikası üzerine koyulan 
sürekli bir sınırlama olarak ifade edilmektedir (Kopits ve Symansky, 1998). 
Söz konusu kurallar kamu bütçe açığı, borçlanma, borç veya temel 
bileşenleri gibi mali göstergeler üzerine getirilen miktarsal bir tavan veya 
oran şeklindeki sınırlamaları kapsamaktadır. Bu tanımlama maliye 
politikasında kural temelli yaklaşımın iki temel özelliğini vurgulamaktadır. 
Bunlardan birincisi, mali kuralın sürekli bir sınırlamayı ifade etmesidir. Bu 
durum, kuralın öngörülebilir bir geleceği belirtmesi anlamına gelmektedir. 
İkincisi ise mali kuralın, mali performansın somut bir göstergesi olmasıdır. 
Yani kuralın açık ve doğrulanabilir olması gerektiğidir. İdeal olan kuralın 
oluşturulmasında belirsizliğin yok denecek kadar az olması ve uygunluğunu 
belirlemenin mümkün olmasıdır (Ljungman, 2008). 

Mali kural, bütçe dengesi, borç, harcama veya vergileme gibi mali bir 
göstergeye özel bir limit koyan maliye politikası üzerindeki yasal veya 
anayasal sınırlama olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, mali kurallar 
hükümetin politika seçeneklerine bağlayıcı bir kısıt veya sınırlama getiren 
düzenlemelerdir (Kennedy ve Rubbins, 2001: 2). Kısaca mali kural, maliye 
politikası araçları üzerinde yasal bir temele dayandırılmış sınırlamalardır. 
Mali kuralları aşağıda sıralanan şekilde türlere ayırmak mümkündür 
(Debrun,vd., 2008b: 9):  

• Denk bütçe kurallarını, altın kuralı ve açık limitini kapsayan açık 
kuralları,  

• Toplam veya net kamu borcu üzerindeki sınırlamaları ifade eden 
borç kuralları,  

• Toplam harcamalar (reel veya nominal olarak harcama büyümesi) 
veya belirli harcama sınıfları üzerinde bir tavan sınırı ifade eden 
harcama kuralları,  

• Vergi yükü üzerine bir sınır koymayı veya dönem öncesinde 
beklenmeyen gelirlerdeki artışı dağıtmayı ifade eden gelir 
kuralları. 
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Kurala dayalı maliye politikalarının belki de en çok bilineni kamu 
harcama ve gelirleri arasındaki dengeyi içeren denk bütçe kuralıdır. Birçok 
ülke, bütçesinin açık vermemesini aleni veya zımni olarak zorunlu kılan 
kurallar oluşturmuşlardır. Bununla birlikte maliye politikası için bu tarz basit 
kuralların uygulanması nadiren uygun görülmektedir. Bunun iki önemli 
nedeni vardır: Birincisi, böyle bir kural gelir ve gider arasında denge 
yaratmakla birlikte dönem sonunda kamuya maliyet yüklemektedir. İkinci 
olarak da, basit olarak belirlenmiş yıllık bütçe dengesi kuralı konjonktürle 
birlikte hareket etmektedir. Bu da, ekonomik dalgalanma dönemlerinde gelir 
ve harcamaların ayarlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu kural yerine daha 
sofistike olarak bilinen altın kural uygulanmaktadır (Ljungman, 2008).  

Borçlanmaya ilişkin kural ise, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
borçların büyük sorun olmasıyla birlikte gündeme gelmiştir. Borç kuralı ile 
borç stoku üzerine limit koyulabilmekte veya GSYİH’nin yüzdesi olarak bir 
borç sınırı belirlenebilmektedir. Örneğin, ABD’de toplam nominal borç, 
Kongre tarafından değiştirilebilen bir tavana bağlıdır. Aynı şekilde İngiliz 
Mali İstikrar Kanununa göre de net kamu borcu sabit ve ihtiyatlı bir seviyede 
tutulmalıdır (Wyplosz, 2005: 75). 

Harcama kuralları ise bütçenin gider kısmına yöneliktir ve denk 
bütçenin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Harcama kuralının, en önemli 
gelir kaynağı olan vergilerin ani şekilde değiştirilmesinin zor olması 
nedeniyle, gelir kuralına oranla uygulanması daha kolaydır. Bazı ülke 
uygulamalarında görüldüğü üzere, bütün harcama kalemlerine bir limit 
getirildiği gibi sadece belirli bir grup harcamalara da sınır 
getirilebilmektedir.  

Gelire ilişkin kurallar ise, kamu gelirlerinin belirli bir tavan ile 
sınırlandırılmasına dayanmaktadır. Bu sınırlama daha çok vergiler ön plana 
çıkarılarak yapılmakta ve vergi yükü belirli bir seviyede tutulmaya 
çalışılmaktadır. Gelir kurallarıyla birlikte vergi yükünün ve kamunun 
büyüklüğünün sınırlandırılabilmesi sağlanmaktadır (European Commission, 
2008: 102). Aynı zamanda harcama kuralı ile birlikte hareket ederek 
oluşturulmuş bir gelir kuralı da denk bütçenin sağlanmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Günümüze kadar belki de en kapsamlı ve düzenli olarak oluşturulan 
kural 1990-1991 yıllarında üzerinde tartışılıp, 1992 yılında ise imzalan 
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AB’deki Maastricht Anlaşması’dır. Anlaşmanın en çok üzerinde durulan 
şartı, Birliğe girmek için bütçe açığı ve borçlanmaya ilişkin olarak 
GSYİH’nin yüzdesi olarak getirdiği sayısal kurallardır. Sırasıyla bu % 3’lük 
ve % 60’lık iki hedef 1997 yılında İstikrar ve Büyüme Paktı ile 
tamamlanmıştır. Bu Pakt yeni para bölgesinin daimi bir özelliği olarak 
bütçenin ihtiyatlı olmasını hedeflemektedir. Maastricht Anlaşması daha çok 
Birliğe girmenin koşulu olarak görülürken, İstikrar ve Büyüme Paktı bütçe 
disiplinini Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğinin kalıcı özelliği haline 
getirmeyi amaçlamaktadır (Buti ve Giudice, 2002). Maastricht Anlaşmasının 
bütçe disiplinine ilişkin getirmiş olduğu, bütçe açığının milli gelire oranı 
olan %3’lük hedefe ilişkin istisna olarak, milli gelirde %2’lik bir düşüş 
olması yer almaktadır. Bununla birlikte ülkelerin ekonomilerindeki 
çalkantılarla birlikte bu kuralların aşıldığı durumlar da olmaktadır. Fakat üye 
ülkeler, para ve maliye politikalarını belirlerken Birlik normlarını dikkate 
almak zorundadırlar. Ayrıca Ekonomik ve Parasal Birliğe katıldıktan sonra 
Birliğin şartlarını yerine getirmedikleri takdirde nitelikli çoğunluk ile 
Maastricht Anlaşmasında yer alan dört tane yaptırımdan birine veya hepsine 
maruz kalabilirler. Bunlar arasında, üye ülkelerin bonolarının sağlıksız 
olduğu yönünde bildiri yayımlanması, Avrupa Yatırım Bankası’nın ilgili 
ülkeye borç vermemesi, Avrupa Birliğine faizsiz depozito yatırılması 
zorunluluğu ve para cezası yer almaktadır (Akçay, 2008: 14). Böylece, 
AB’ye girmenin ön koşulu olarak geliştirilen kriterler, kalıcı olarak 
benimsenen kurallar bütününe öncülük etmiştir. Bu tarz bir yaklaşımla 
kuralların oluşturulması gerek yüksek bütçe açıklarının ve borçlarının 
yaratacağı negatif dışsallıklardan korunmak, gerekse Avrupa Merkez 
Bankasının kredibilitesini ve bağımsızlığını desteklemek açısından önemlidir 
(Franco vd., 2002: 1). Çünkü birlik içerisinde ortak amaç için hareket eden 
ülkelerin uygulayacakları politikaların da mümkün olduğunca ortak olması 
gerekmektedir.  

Yukarıda tanımı ve türleri yer alan mali kuralların oluşturulmasında 
çeşitli faktörler göz önüne alınmaktadır. Diğer bir deyişle, oluşturulacak olan 
kuralların başarılı olabilmesi için çeşitli özellikler taşıması gerekmektedir. 
Bu özellikler aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir. 
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      Şekil 1. Mali Kuralların Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kaynak: Biraschi, 2008: 11. 

 

Mali  
Kural 

Yasal 
Özellikler 

Tanımlama 

Anayasal Kapsam 

Yasal Altyapı 

Uygulama Yöntemi 

Dönem sonu hesap verme ve devretmeme şartı 

Uygulama 

İstisnalar  

Partizan Yetkisizlik 

Değişiklik Prosedürü 

Operasyonel 
Özellikler 

Şeffaflık 

Basitlik 

Tutarlılık 

Esneklik 

 
Biraschi’nin optimal mali kuralların özelliklerine ilişkin yukarıdaki 

şekilde yapmış olduğu sınıflandırma öncelikli olarak kuralların yasal ve 
operasyonel özelliklerine değinmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak 
kuralların yasal altyapısı oluşturulmalıdır. Kuralların yer aldığı anayasal çatı 
bunların başarısı için çok önemlidir (Schuknecht, 2001, s.1). Ardından 
kurallara ilişkin istisnalar mümkün olduğunca az ve iyi belirlenmiş 
olmalıdır. Ayrıca politikacıların partizanca davranışları önlenmeli ve ani 
şoklara karşı alınacak tedbirler belirlenmelidir. Operasyonel kısmında ise 
Kopits ve Symansky (1998)’ın da belirttiği üzere mali kurallar iyi 
tanımlanmış, şeffaf, uygun, tutarlı, basit, esnek, uygulanabilir ve etkin 
olmalıdır. Buna göre mali kuralın ilk özelliği tanımının yeterince açık ve net 
olarak yapılmış olmasıdır. Yani, konulan kuralın hedef ve sınırları tam ve 
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doğru olarak belirlenmiş olmalıdır. Hedefi tam olarak belirlenen kural 
yeterince şeffaf olmalıdır. Akılda şüphe uyandıracak istisnalara sahip 
olmamalıdır. Kuralların esnekliğini ise bir istisna olarak değerlendirmek tam 
anlamıyla doğru olmayabilir. Esneklik sadece olağanüstü durumlarda kuralın 
değişimini ifade etmektedir. Her zaman göz önünde olan bir boşluk olarak 
görülmemelidir. Böyle olması durumunda sürekli olarak bu esneklik 
zorlanmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda kural uygulanabilir olmalıdır. 
Uygulanma olanağı olmadan konulacak kural, maliye politikası 
uygulayıcılarına olan güvenin sarsılmasına neden olacaktır. Ayrıca kural, 
ihtiyari politikaları savunanları haksız bırakacak kadar da esnekliğe sahip 
olmalıdır. Bunların yanında kurallar, konjonktürün dalgalanma 
dönemlerinde maliye politikasına yeterince esneklik sağlayacak şekilde 
düzenlenmiş olmalıdır. Aksi halde ekonomik kriz dönemlerinde esnekliğe 
sahip olmayan kurallar ülke ekonomisini daha zor duruma sokabilecektir. 
Son olarak da, sonuçlar hedeflerle karşılaştırılınca kolaylıkla ölçülebilir 
olmalıdır. Şeffaflık, kontrol ve uygulama teminat altına alınmış olmalı, 
kuralların değiştirilmesi zor olmalıdır (Schuknecht, 2001: 1). Bununla 
birlikte sadece politik hedef olarak belirlenen kurallardan yaptırımı 
olmaması nedeniyle kolaylıkla vazgeçmek mümkündür. Uygulayıcı 
konumundaki kişiler yaptırım eksikliği nedeniyle özellikle konjonktürün 
dalgalanma dönemlerinde kuralları istedikleri gibi esnetme şansına sahip 
olmaktadır.  

Mali kuralların faydalı veya zararlı olduğuna dair çeşitli görüşler ileri 
sürülmektedir. Bunların bir tarafında kuralları savunanlar, diğer tarafında ise 
karşı çıkanlar bulunmaktadır. Bu noktada ileri sürülen temel argümanlar, 
ekonomik şoklara karşı daha hızlı hareket etme kabiliyetinin sağlanması ve 
keyfi politika davranışlarının önlenmesidir. Bu iki nokta etrafında şekillenen 
görüşler çeşitli taraftar kitlelerine sahiptir. Temel argümana göre, maliye 
politikası konjonktür dalgalanmalarını kontrol etmek için güçlü bir araçtır. 
Ancak maliye politikası yerine kuralların uygulanması hükümetin elini 
bağlayarak konjonktür dalgalarında bir artışa neden olur. Maliye politikası 
kurallarına yönelik diğer eleştirileri ise, kurallara dayalı maliye politikasının 
ancak ikinci en iyi seçenek olabileceği, bu kuralların siyasi irade olmaksızın 
başarılı olamayacağı, gereksiz bürokratik işlemlere neden olacağı, kısa 
vadede etkili politika olmadıkları, bu tip kuralların ulusüstü (AB gibi) veya 
uluslararası bir kurum (IMF gibi) tarafından önerilip denetlenmemesi 
halinde hükümetler için bağlayıcılığının olmayacağı ve seçimle işbaşına 
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gelen temsilcilerin serbestçe politika belirleme hakkını sınırlandıracağı 
şeklinde sıralamak mümkündür (Fatas ve Mihov, 2006: 102; Aktan ve Vural, 
2007: 126; Vural, 2007: 103). Tartışmanın diğer tarafında yer alanlar ise 
maliye politikalarının sınırlandırılmasını istemektedirler. Bu grupta yer 
alanlar, sınırlandırmanın iki önemli pozitif etkisinin negatif etkisinden daha 
ağır bastığını iddia etmektedirler. Bu pozitif etkilerden birincisine göre, 
maliye politikasındaki sınırlar hükümetlerin aşırı açık vermelerini ve 
borçlanmanın sürdürülebilir olmaktan çıkmasını engelleyecektir. İkincisine 
göre ise, politikadaki sınırlar maliye politikasının kendisinin 
makroekonomik oynaklığın bir kaynağı olması ihtimalini engelleyecek veya 
en azından azaltacaktır. Bunların yanı sıra devamlı nitelikte olan mali 
kurallar, daha önce açıklanan politikalardan vazgeçilmesini, politikacıların 
oy maksimizasyonu amacıyla seçim ekonomisi uygulamak suretiyle mali 
açıkları artırma davranışını ve maliye politikası uygulamasında oluşacak 
gecikmeleri önleyecektir (Fatas ve Mihov, 2006: 102; Vural, 2007: 103). 

Görüldüğü üzere maliye politikası kuralları politikacıların keyfi 
tutumlarını önlemek amacıyla taraftar toplarken, konjonktür 
dalgalanmalarını artırıcı etkisi nedeniyle de eleştiri almaktadır. Özellikle 
seçim dönemlerinde yapılan yüksek tutardaki harcamalar kamu maliyesini 
zora sokabilmektedir. Bunun yanı sıra, politikacıların hiçbir verimlilik 
unsurunu göz önüne almadan seçmenlerine vadettikleri yatırımları 
yapmaları, gerek harcamaların gereksiz yere artmasına gerekse kaynakların 
verimsiz alanlarda kullanılmasına neden olabilmektedir. Bu noktada 
Anayasal İktisat görüşü savunucularının tezleri ilgi çekmektedir. Buna göre, 
alınacak her türlü kararın sınırlarının önceden belirlenmiş ve yasal bir temele 
oturtulmuş kurallara dayanması gerekmektedir. Bu söylemleriyle birlikte 
Anayasal İktisatçılar mali kural fikrinin oraya çıkışına katkıda 
bulunmuşlardır. Diğer taraftan, ani tedbirlerin alınması gerektiği kriz 
dönemlerinde yasal olarak belirlenmiş bir kurala uyma zorunluluğu, maliye 
politikasından o dönemde faydalanmayı önleyebilecektir (Schick, 2003: 8-
9). Bu durum mali kuralların çektiği en büyük tepkiyi oluşturmaktadır. Bu 
engeli ortadan kaldırmada kuralların iyi düzenlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.  
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4. Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Maliye Politikası Kuralları 

1990’lı yılların başlarından itibaren birçok gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler birbirinden bazı farklılıklar arz eden çeşitli maliye politikası kuralları 
uygulamaya başlamışlardır. Örneğin İsveç maliye politikasının kilit unsuru, 
genel kamu harcamaları açığının konjonktür dalgası süresince GSYİH’nin % 
1’i seviyesinde olmasıdır. Finlandiya’da ise, özellikle seçim dönemleri için 
kullanılabilecek bütçe üzerinde bir sınırlama vardır. Buna göre, seçim 
döneminin başlangıcında Finlandiya devleti bütün seçim süresince yapılacak 
bütçe harcamaları için yasal zorunluluğu bulunmayan bir tavan 
belirlemektedir. Hollanda’da harcamalar için birden fazla yılı içeren tavan 
belirlenmektedir. Bu tavanın belirlenmesinde geçmişten gelen trend değeri 
ve bağımsız bir kuruluş olan Merkezi Planlama Bürosu etkili olmaktadır. 
Belirlenen dönem içinde harcamalarda herhangi bir düzeltme yapılması 
mümkün olmamaktadır (OECD, 2009: 70-71). 

Almanya’da ise mali kurallar 1969 yılından itibaren uygulanmaktadır. 
Bu yılda, yatırım harcamaları için borçlanmaya izin veren altın kural, 
anayasal zemine dayandırılarak uygulamaya koyulmuştur. Sadece 
makroekonomik istikrarsızlık ve savaş dönemlerinde sapmalara izin verilen 
bu denk bütçe kuralı, federal yönetim, federal iktisadi işletmeler ve özel 
fonların da dahil olduğu bütçenin tamamına uygulanmaktadır (Kennedy ve 
Robbins, 2001: 7-8). Bunların yanı sıra Almanya için asıl bağlayıcı kural, 
üyesi bulunduğu birliğin koyduğu Maastricht Anlaşması ve SGP’dir. 

İngiltere’de altın kural ve sürdürülebilir yatırım kuralı maliye 
politikasının iki önemli sınırlayıcısı konumundadır. Bu kurallar hükümetin 
mali davranışlarını büyük ölçüde sınırlayıcı niteliktedir. Bunlardan altın 
kurala göre, hükümet sadece yatırımlar için borçlanabilecek ve mevcut 
harcamalarını finanse edemeyecektir. Sürdürülebilir yatırım kuralına göre 
ise, GSYİH’nin yüzdesi olarak kamu sektörü net borcu ekonomik konjonktür 
dönemince istikrarlı ve kalıcı bir seviyede korunmalıdır (Murra ve Wilkes, 
2009: 4-5). Hükümetin bu kuralları koymasındaki temel argüman, kamu 
harcama yükünün nesiller arasında önemli ölçüde düşürülmesidir. Böylece 
mevcut neslin yararlandığı bütün kamu harcamalarının maliyetinin gelecek 
nesillere kadar ödenmesi amaçlanmaktadır (Emmerson, 2006: 2). 

ABD’de ise Başkan Reagan döneminde yapılan marjinal vergi 
oranlarındaki indirimlerin yarattığı açıkları kapatmak amacıyla 1985 yılında 
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Gramm-Rudman-Hollings Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun 1985’ten sonraki 
her mali yıl için maksimum açık miktarının tavanını belirlemekte ve 1991’de 
açığın kapatılmasını hedeflemektedir. Bu kanun bahsedilen tavana 
uyulmaması durumunda, konulan tavan sınırını yakalamak için bütün kamu 
harcama programlarını belirli bir yüzde ile kesen spesifik bir prosedüre de 
sahiptir. Kuralla birlikte bütçe açığı belirlenen tavandan (GSYİH’nin % 
3’ünden az) büyük olmasına rağmen, bütçe açığının GSYİH’ye oranı 
1986’daki % 5,1 seviyesinden 1990’da % 3,9’a gerilemiştir. Bu gerilemede 
ekonomik büyümenin payı olduğu gibi uygulanan kanunun da etkisi 
bulunmaktadır (Fiti, 2005: 94). 1990 yazının başlangıcında ise, bütçe krizi 
yaşanmasının ardından bu kanun uygulamadan kaldırılarak yerine Bütçe 
Uygulama Kanunu getirilmiştir. Yeni kanunla birlikte yıllık açık hedefi 
kaldırılarak, sağlık için sosyal güvenlik harcamalarının, emekli ve özürlü 
aylıklarıyla işsizlik ve diğer izin haklarının dışarıda tutulduğu ihtiyari 
harcamalar için hedef koyulmuştur (Auerbach, 2008). 

İsviçre’de ise maliye politikası kuralı olarak bilinen borç freni Aralık 
2001’de yapılan referandumun ardından Anayasaya girmiştir. Bu kurala göre 
harcamalar, gelirleri en fazla konjonktürel büyüme oranı kadar 
geçebilecektir. Borç freninin amacı, merkezi yönetimin borç stoğunu, 
GSYİH’nin belli bir yüzdesi seviyesinde tutabilmek için, mevcut seviyesini 
korumaya çalışmaktır (Finland Ministry of Finance, 2007: 126). 

Yeni Zelanda’daki mali kurallar genel ilkelere sahiptir ve bunların 
uygulaması kapsamlı bir raporlama ile kontrol edilir. 1980’li yıllar boyunca 
ülkede baş gösteren açık sorununun ardından, mali yönetim kendisine bağlı 
kurumları kamu işletmesi haline getiren reformlar yaparak, nakit temelli 
muhasebeden gelir ve harcama bütçelemesine geçişi sağlamıştır. Ülkede, 
1990’ların başlarından beri kamu maliyesi alanında bütçe fazlası görülmeye 
başlamıştır. OECD bu durumu Mali Sorumluluk Kanunu’na ve güçlü politik 
iradeye bağlamıştır. 1994’te yürürlüğe giren kanunla birlikte, kamu 
borcunun ihtiyatlı bir seviyeye indirilmesine, aniden ortaya çıkabilecek 
faktörlere karşı ihtiyatlı olmaya, mali riski ihtiyatlı bir şekilde sürdürmeye ve 
gelecek yıllar için vergi oranlarını tahmin edilebilir bir seviyede tutmaya 
çalışılmaktadır (Finland Ministry of Finance, 2007: 128). 

Brezilya ise, Mayıs 2000’de Mali Sorumluluk Kanununu çıkararak 
mali kurumlarını güçlendirmeyi, federal, eyalet ve belediye seviyesinde 
uygulama ve şeffaflık bağlamında mali planlama için geniş bir çatı 
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oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kanun, dört aylık aralıklarla bütçe 
uygulamalarının sonuçlarını ve kanuna uyumunu gösteren detaylı mali 
yönetim raporlarının sunumunu gerektirmektedir. Ayrıca kanun, taşeronlara 
yapılan ödemeleri de içeren kişisel harcamalar üzerinde tavan oluşturmakta 
ve kamu çalışanları için çeşitli cezalar öngörmektedir. Ayrıca ülkenin önemli 
sorunlarından biri olan kamu borcuna yönelik olarak da bu kanunu 
tamamlayıcı şekilde yasal düzenleme yapılmış ve ulusal borç seviyesi için 
bir limit belirlenmiştir. Şayet bu limit aşılırsa borçlanmaya ilişkin olarak 
oniki ay içinde yeniden bir düzenleme yapılır ve bu gerçekleştirilene kadar 
hiçbir şekilde borçlanmaya izin verilmez. Bununla birlikte kanun, doğal afet, 
ekonomik resesyon ve sıkıyönetim hallerinde borç limitinden sapmalara izin 
vermektedir (Bank of Ghana, 2008: 4). 

Estonya’da bütçe sayısal bir kural tarafından yönlendirilmemekle 
birlikte, fazla veren sıkı bütçe politikası ve kamu borcunun azaltılması 
yönünde koalisyon anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşma yasal bir altyapı 
taşımamasına rağmen bir kamu belgesidir. Bu nedenle koyulan hedeflerin 
tutturulamaması halinde siyasi partilere zarar verecektir. Ayrıca yerel 
yönetimlerin borçlanmalarına yönelik olarak da bir kanun çıkarılmış ve 
belediyelerin borç stoklarının kendi yıllık gelirlerinin % 60’ı ile ve borç 
servis ödemelerinin de mevcut gelirlerinin % 20’si ile sınırlandırılması 
sağlanmıştır (Kraan vd., 2008: 10-29). 

Danimarka’da Bakanlıklar için belirlenmiş harcama tavanı 
bulunmaktadır. Böylece Maliye Bakanlığı her bir harcama bakanlığı için 
toplam harcama miktarı belirlemektedir. Kendi bütçesi içerisinde yer alan 
fonların dağıtımını yapmaktan sorumlu olan her bakanlık için harcama 
tavanı ikiye ayrılmıştır. Bunlar cari harcamalar ve transfer harcamaları 
şeklindedir ve bu kalemler arasında paranın aktarılmasına izin 
verilmemektedir. Buradaki para belki maaşlardan diğer harcamalara 
kaydırılabilir fakat diğer harcamalardan maaşlara aktarılamaz. Harcama 
tavanı gelecek yılın ve gelecek üç yılın bütçesinde gösterilir (Blöndal ve 
Ruffner, 2004: 57). 

Polonya’da ise geçmişten beri uygulanan borç kuralı vardır. Polonya 
Anayasasına göre kamu borcu (ulusal tanımlama ile) GSYİH’nin % 60’ını 
geçmemelidir. Bütçe açığına ilişkin olarak da, büyük açıkların ana kaynağı 
olarak görülen yüksek harcamaları azaltmak için teklif edilen Belka Kuralı, 
reel harcama artışını % 1 ile sınırlandırmayı hedeflemektedir. Bu kural 
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yürürlüğe girmemekle birlikte, bunun yerine merkezi yönetimin açığı 
üzerinde nominal bir tavan (çapa) getiren uygulama yürürlüğe koyulmuştur. 
Hükümet açık seviyesini parlamento ise sadece gelir ve harcama 
kompozisyonunu belirleyebilmektedir (Rutkowski, 2007: 1).  

Slovakya Cumhuriyeti’nde maliye politikası makroekonomik 
istikrarın önemli bir aracı konumundadır. Konjonktür yanlı politika olarak 
oluşturulan mevcut mali kural otomatik stabilizatörlerin daha iyi çalışmasını 
desteklemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda kural uzun dönem mali 
sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde borçlanmadaki aşırı artışı önlemeye 
çalışmaktadır. Bugün ülkede ulusal seviyede kamu maliyesi üç kanun 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bunlar; Genel Yönetim Bütçe Kuralları, Yerel 
Yönetim Bütçe Kuralları Kanunu ve Devlet Bütçe Kurallarıdır. Bu kanunlara 
göre, ülkede bütçe ardışık üç yılı kapsayacak şekilde, yıllık temelde 
onaylanır. Bunun yanı sıra, gelirlerin beklentilerden az olması durumunda 
genel yönetimin net borçlanmasını artırmasına izin verilmez. Bunun yerine 
kamu harcamalarının belirlenen hedefe ulaşmasını sağlayacak şekilde 
kısılmasına gidilir. Ekonomik daralma dönemlerinde hükümet belirlenen 
harcamaların % 1’ini geçmeyecek şekilde ilave gelir harcayabilir. İlave 
harcamaları karşılamak için kullanılamayacak olan gelirler borç geri 
ödemesi için kullanılabilir (OECD, 2009: 8-68). 

Yukarıda ele alındığı üzere çeşitli ülkeler kendi ekonomilerine uygun 
olarak mali kurallar benimsemektedirler. Burada ağırlıklı olarak harcama ve 
borçlanmaya ilişkin kurallar göze çarpmaktadır. Ayrıca kuralların 
uygulanışında görülen önemli bir ayrıntı da, ekonomik darboğazlarda 
kurallardan yine önceden belirlenmiş kurallar dahilinde sapmalar 
olabileceğidir. Bu da, mali kuralların tamamıyla esnetilmeyecek şekilde 
yapılmadığı anlamına gelmektedir. Böylece konjonktürdeki dalgalanmaları 
azaltabilecek bir özellik mali kurallara katılmış olmaktadır. Bazı ülkelerdeki 
mali kurallar bu şekilde ele alındıktan sonra aşağıdaki Tablo 1’de çeşitli 
ülkelerde uygulanan mali kuralların özelliklerine karşılaştırmalı olarak yer 
verilmektedir.  
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Tablo 1: Çeşitli Özellikleri Bakımından Bazı Ülkelerdeki Mali 
Kuralların Karşılaştırılması 

Ülke Kural türü Planlama 
Süresi Kapsam Yasal temel 

Danimarka Yapısal bütçe dengesi Çok yıllı MY Politik anlaşma 
Estonya Bütçe dengesi 

Gelirin yüzdesi olarak 
borç 

Çok yıllı 
Yıllık 

MY 
YY 

Politik anlaşma 
Kanun 

Finlandiya Bütçe dengesi 
Bütçe dengesi 

GSYİH yüzdesi olarak 
borç 

Çok yıllı 
Çok yıllı 
Çok yıllı 

MY 
YY 
MY 

Politik anlaşma 
Kanun 
Politika 
anlaşma 

Fransa Altın kural Yıllık YY Kanun 
Litvanya Net borçlanma tavanı 

Bütçe dengesi 
Yıllık 
Yıllık 

MY 
YY 

Kanun 
Kanun 

Hollanda Harcama tavanı Çok yıllı MY Koalisyon 
anlaşması 

Polonya GSYİH yüzdesi olarak 
borç 

Yıllık MY Anayasa 

Slovakya C. Gelirin yüzdesi olarak 
borç 

Yıllık YY/BY Kanun 

Slovenya GSYİH yüzdesi olarak 
borç 

Borç tavanı 

Çok yıllı 
Yıllık 

MY 
YY 

Koalisyon 
anlaş. 
Kanun 

İspanya Bütçe dengesi 
Borç tavanı 

Gelirin yüzdesi olarak 
borç 

Konjonktür 
Yıllık 
Yıllık 

MY 
BY 
YY 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

İsveç Ortalama bütçe açığı Konjonktür MY Politika 
anlaşma 

İsviçre Bütçe dengesi, borç 
freni 

Konjonktür MY Anayasa 

İngiltere Altın kural 
GSYİH’nın yüzdesi 

olarak borç 

Konjonktür 
Konjonktür 

MY 
MY 

Kanun 
Kanun 

İsrail Açık ve harcama tavanı Çok yıllı MY Kanun 
Avustralya Bütçe dengesi, borç 

tavanı 
Konjonktür MY Kanun 

Brezilya Gelirin yüzdesi olarak 
borç 

Yıllık MY ve YY Kanun 

Kolombiya Gelirin yüzdesi olarak 
borç 

Yıllık MY ve YY Kanun 

Hindistan Altın kural Çok yıllı MY Kanun 
Y. Zelanda Operasyonel denge Konjonktür MY Kanun 

MY:Merkezi yönetim, YY:Yerel yönetim, BY:Bölgesel yönetim. 
Kaynak: Xavier Debrun, Natan Epstein ve Steven Symansky, “A New Fiscal Rule: Should 
Israel ‘Go Swiss?’ ”, IMF Working Paper, No.87, 2008b, s.9. 

 

Yukarıdaki Tablo 1 bazı ülkelerde uygulanan mali kuralları uygulama 
süresi, kapsamı ve yasal altyapısı bakımından ele almaktadır. Buna göre 
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gelişmekte olan ülkelerde daha çok borçlanmaya ilişkin kuralların, gelişmiş 
ülkelerde ise daha çok bütçeye ilişkin kuralların olduğu göze çarpmaktadır. 
Bunda tabiki gelişmekte olan ülkelerin borçlanmaya ilişkin yaşamış olduğu 
kötü geçmiş, gelişmiş ülkelerde ise artan kamu harcamalarının neden olduğu 
bütçe açıkları önemli rol oynamaktadır. Planlama süresi açısından 
bakıldığında ise, bütçe dengesine ilişkin kuralların ağırlıklı olarak çok yıllı 
ve konjonktür dönemini ele alan şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bu ise 
kuralların katılığını ortadan kaldırmakta ve uzun dönemli bir planlamayı 
gerekli kılmaktadır. Böylece geleceğin belirsizliğini daha çok ortadan 
kaldırmaktadır. Kapsamları açısından bakıldığında ise, merkezi yönetime 
ilişkin kuralların ön planda olduğu görülmektedir. Fakat yönetim şekli 
açısından özellikle federal devletlerde mali kuralların çok daha gerekli 
olduğu görülmektedir. Çünkü bu ülkelerde yönetimler arası ilişkilerin önemi 
çok daha fazla olmaktadır. Yasal temelleri açısından ise, çoğu ülkede 
uygulanan kuralların yasal bir temele dayandırıldığı, buna karşın bazı 
ülkelerde sadece politik hedefler şeklinde kaldığı gözlenmektedir. Politik 
hedef olarak belirlenen kurallar daha çok mevcut siyasi partinin geleceği 
üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü bu tarz hedefler, gerçekleşmemesi 
durumunda siyasi partinin geleceğini olumsuz etkilemektedir. Yasaya dayalı 
kurallar ise parti gözetmeksizin bütün yöneticileri bağlamaktadır. Tabi 
burada mali kuralın anayasal temele dayandırılarak daha güçlü hale 
getirilmesi de sağlanabilir.  

5. Sonuç 

Keynesyen devrimle birlikte yoğun olarak uygulama alanı bulan 
maliye politikaları büyük ölçüde ihtiyari politikalara dayanmaktaydı. 
Zamanla ekonomik, politik ve fikirsel alanda yaşanan gelişmeler 
uygulanacak olan maliye politikalarının bir kurala bağlı olmasını gündeme 
getirmiştir. Ekonomik açıdan yaşanan bütçe açıkları, politik yönden 
politikacıların keyfi uygulamaları ve fikri açıdan ise anayasal iktisat görüşü 
mali kuralların oluşturulmasında etkili olmuştur. Ayrıca Maastricht 
Anlaşması ve SGP mali kuralların yaygınlık kazanmasında etkili olmuştur.  

Mali kuralların çeşitli fayda ve sakıncaları olduğu yönünde eleştiriler 
yer almakla birlikte, günümüzde mali kuralların kullanılıp kullanılmaması 
değil, uygulanacak olan kuralların nasıl düzenlenmesi gerektiği üzerinde 
durulmaktadır. Çünkü kurallar sayesinde gelişmiş ülkeler artan 
harcamalarının getirdiği açık baskısından, gelişmekte olan ülkeler ise 
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borçlanmanın getirdiği ağır yükten kurtulma şansı yakalamış olacaklardır. 
Özellikle yükselen piyasalar kurala dayalı maliye politikaları oluşturarak 
güvenilirlik de sağlayabileceklerdir (Kopits, 2004: 8). Çünkü bu ülkelerin en 
büyük sorunu güvendir. Güveni sağlamak için oluşturulacak mali kurallar 
geleceğe yönelik olarak diğer ülkeler için bir teminat oluşturacaktır.  

Günümüzde artan kamu harcamalarının sınırlandırılması, politik 
çıkarların arka plana itilmesi ve BİT’lerin de gelişmesiyle birlikte mali 
kuralların uygulanması gerekli hale gelmiştir. Oluşturulacak kuralların 
dezavantajlarından sakınmak ve faydalı olmasını sağlamak için kuralların 
bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar; kuralların tanımının 
açık ve net olarak yapılması, kuralların yasal veya anayasal bir temele 
dayandırılması, kuralların uygulanmasında kararlılığın olması, ekonomik 
şoklara karşı yeterince esnek olması, koyulacak kuralların ekonomik 
dalgalanmalar açısından belirli bir makro büyüklüğün yüzdesi olarak ve 
ülkenin gerçeklerine uygun olarak belirlenmesi, kuralın herkesin anlayıp 
takip edebileceği şeffaflıkta ve açıklıkta olması, kuralın getirdiği 
sınırlamalardan sapılması halinde yaptırım gücünün uygulanmasıdır. 

Sonuç olarak kurala dayalı politikalar büyük değişimlerin yaşandığı 
günümüz ekonomilerinde maliye politikalarının önemli bir unsuru haline 
gelmiştir. Bununla birlikte mali kurallardan beklenilen faydayı elde etmek 
için, oluşturulacak kuralların yukarıda bahsedilen özellikleri taşımaları 
gereklidir. Bu özelliklere sahip politikalar ülkelerin daha öngörülebilir bir 
geleceğe sahip olmaları bakımından önem arz etmektedir. 
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MALİ KURALLAR 
( Ekonomi Politikası Yönetiminde Anayasal ve Yasal  Mali  Kurallar) 

 

Coşkun Can AKTAN* 

 
1. Giriş 

Ekonomi politikası yönetiminde kuralların ve kurumların önemine 
işaret eden anayasal iktisat (constitutional economics) felsefesi ve bu 
çerçevede ekonomik anayasa (economic constitution) yaklaşımı bundan 
yaklaşık 20 yıl öncesinde, Türkiye’nin gündemine getirildiğinde maalesef 
hemen hiçbir çevre tarafından yeterince anlaşılamamış ve dolayısıyla hak 
ettiği ilgiyi ve desteği görememişti. Benzer durum özelleştirme felsefesi için 
de söylenebilir. 1980’li yılların başlarında henüz özelleştirme 
uygulamalarının dünyada dahi başlamadığı bir dönemde ülkemizde 
özelleştirme konusundaki öneriler destek bulmak yerine, tarif edilemez 
eleştiriler ile karşılaşmıştı. Buradan çıkan sonuç şu olsa gerek: yeni fikirlerin 
ve yeni yaklaşımların kabul görmesi ve  anlaşılması mutlaka zaman alıyor ve 
uzun dönemde toplumun hemen bütün kesimleri tarafından kabul 
görebiliyor. 

İçinde bulunduğumuz yılda mali kural, ekonomi politikası 
yönetiminde en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.  Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Mayıs 2010 ayında kamuoyuna  
yaptığı açıklamalarda ülkemizde "Mali Kural Kanun Taslağı Tasarısı"nın 
2011 yılında yasalaşmasının beklendiği ifade etmiştir. Mali kuralla kamu 
maliyesi politikalarına uzun vadeli öngörülebilirlik getirileceğini ifade eden 
Babacan düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili şu mesajları 
vermiştir: 

 "Şimdiye kadar üç yıllık program perspektifimiz vardı. Orta Vadeli 
Program (OVP ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) hazırlıyorduk. Artık çok 
daha uzun vadeye bakmak gereksinimi çok açık şekilde ortada. Mali kuralın 
amaçlarını ekonomide güven ve istikrarı güçlendirmek, mali disiplin 
anlayışını kalıcı hale getirmek, ekonomi politikalarına uzun vadeli perspektif 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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getirerek, mevduat ve kredi vadelerinin uzamasını sağlamak, kamunun uzun 
vadede finansman ihtiyacını netleştirerek özel sektörün daha uzun vadeli ve 
daha düşük maliyetle kaynaklara ulaşmasını sağlamak olarak sayabiliriz.” 
(http://www.ntvmsnbc.com/ 11 Mayıs 2010) 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada mali kuralın 
önemini şu sözlerle özetlemiştir: 

"Mali Kural gerçekten Türkiye'nin yapısal reform bağlamında attığı en 
önemli adımlardandır. Türkiye için bir milat, kilometre taşıdır. Mali Kural 
ülkeler açısından önemli bir çıpa. Uzun vadeli bir açık öngörüyorsunuz. 
Maastricht kriterlerinde bütçe açıkları milli gelirlere oranı yüzde 3'ü 
geçemez deniyor. Biz, Türkiye için koyduğumuz kuralda bütçe açığı yüzde 
1'i geçemez diyoruz. Avrupa Birliği'nden daha kaliteli bir kural, bir çıpa 
koyuyoruz. Türkiye bu yapısı ve performansıyla uluslararası kuruluşların 
yardımına ihtiyaç duymayacaktır." (http://www.ntvmsnbc.com/ 11 Mayıs 
2010) 

Hükümet tarafından yapılan bu açıklamalara iş dünyasından da çok 
önemli ve olumlu tepkiler gelmiştir. Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, 
işveren kesimi olarak, Hükümet'in gündeme getirdiği Mali Kural Yasa 
Tasarısı Taslağı'nı Türkiye'nin kredibilitesini artıracak olumlu bir adım 
şeklinde değerlendirdiklerini ve bir an önce TBMM'de kabul edilmesini 
beklediklerini açıklamıştır. Kutadgobilik’in basına yansıyan açıklamalarında 
Mali Kural Yasa Tasarısı Taslağı'nın Türkiye'nin kamu maliyesi alanındaki 
en önemli ihtiyaçlarından olduğunu belirtmiştir. Mali Kural'ın uzun vadeli 
mali disiplini AB ve uluslararası standartlar ile sağlama amacına hizmet 
edeceğine dikkat çeken Kutadgobilik, "Güven unsurunu güçlendirecek, 
ekonomik istikrara olumlu katkıda bulunacak, uzun vadeli ekonomik 
planlama yapılmasını mümkün kılacak düzenlemeler içermektedir." 
yorumunda bulunmuştur. 

Mali Kural'ın aynı zamanda hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından 
gelişme sağlayacağına işaret eden Kutadgobilik, bunu çağdaş bir yaklaşım 
olarak gördüklerini ifade etmiştir.. Özellikle yerel yönetimlerin Mali Kural 
kapsamında yer almasının gelecekteki bütçe dengeleri açısından çok isabetli 
olduğunu belirten TİSK Başkanı şu açıklamalarda bulunmuştur: "Mali 
Kural'a, hükümetlerce gerekli önem verilir ve doğru biçimde uygulanırsa, 
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Türkiye'ye güç katacak bir çıpa oluşturacaktır. Bugün Türkiye, mali 
pozisyon olarak Avrupa'ya göre ileri bir noktadadır. Mali Kural'ın 
yasalaşması ile Türkiye'nin finansman ve sabit sermaye yatırımı çekimi 
bakımından Avrupa'ya göre daha da güçleneceği, kredibilitesinin artacağı 
düşünülmektedir. Bu nedenle, Mali Kural bir an önce TBMM tarafından 
yasalaştırılmalıdır."  (Zaman, 13/05/2010) 

Halihazırda ekonomi politikası yönetimi alanında en önemli gündem 
maddelerinden birisini oluşturan mali kurallar, bu kısa bilimsel 
araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu alanda daha önce yaptığımız 
muhtelif araştırmalardan da yararlanarak, mali kuralların tanımını, 
amaçlarını, türlerini ve sağlayacağı yararları ortaya koymaya çalışacağız. 

2. Tanım: Mali Kurallar / Maliye Politikası Kuralları 

Maliye politikası kuralları, mali performansı ölçme gücüne sahip olan 
bazı göstergeler çerçevesinde tanımlanan sayısal tavan veya hedefler yoluyla 
isteğe bağlı maliye politikası uygulamalarına getirilen daimi sınırlamaları 
ifade eder. Maliye politikası kuralları ile getirilen sınırlamalar bütçe açığı, 
faiz dışı fazla, borç stokunun büyüklüğü, borçlanma kaynakları, vergiler, 
vergileme yetkisi, harcama türleri (örneğin, personel ve transfer harcamaları) 
gibi iradi-ihtiyari maliye politikası araçlarının miktar ve bileşimini denetim 
altına almayı amaçlar. Sözkonusu sınırlamalar, hükümet programı, hükümet 
bildirgesi, anayasa, yasa ve uluslararası anlaşma gibi farklı dayanaklara 
sahip olabilir.  

3. Amaç: Mali Kuralların Amaçları ve Sağlayacağı Muhtemel 
Yararlar 

Maliye politikası kuralları, Keynezyen iktisat anlayışı gereği 
uygulanan iradi ve takdiri ekonomi politikalara (discretionary economic 
policies) alternatif olarak liberal perspektife dayalı yeni iktisat okulları 
(monetarizm, kurumsal iktisat, anayasal iktisat ve diğerleri) tarafından 
gündeme getirilen bir seçenektir.   

Maliye politikası kuralları birden çok hükümetin uymak zorunda 
kaldığı ve süreklilik arz eden kurallardır. Demokratik yönetimlerde 
iktidarların tekrar seçilme gayesiyle seçim ekonomisi uygulamaları ve 
koalisyon hükümetlerinde koalisyon ortakları arasında çıkan uyuşmazlıkların 
iktisadi koşulların gerektirdiği reformların yapılmasını engellemesi yapısal 
bütçe açıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Siyasal karar alma 
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mekanizmasının kolektif karar almayı gerektirmesi, siyasilerin kendi seçim 
bölgelerini kayırmaları ve politik miyopluğa sahip olmaları gibi sorunlar 
kamu giderlerindeki artma eğilimini beslemektedir. Maliye politikası 
kuralları iradi ve takdiri maliye politikası uygulamalarının yol açtığı bu 
türden sapmaları ortadan kaldırmak için etkili bir araç olarak önerilmekte ve 
sanayileşmiş ülkeler başta gelmek üzere çok sayıda ülkede uygulanmaktadır 
(Dabán et al., 2003:13).  

Mali  kuralların uygulanmasının pek çok amaçları bulunmaktadır. Bu 
amaçlardan birisi ve belki de en önemlisi siyasal aktörlerin kendi özel 
çıkarlarına yönelik davranış eğilimlerini sınırlamaktır. Özellikle, yeniden 
seçilme gayesiyle oylarını azamileştirmeye çalışan politikacılar ile 
bürokrasinin sağladığı özel yararlar ve avantajlardan (makam-mevki, yüksek 
maaş, yurtdışı seyahati vs.) yararlanan bürokratlar iradi ve takdiri ekonomi 
politikalarını kullanarak mali ve ekonomik dengeleri altüst edebilirler. 
Nihayetinde bireysel seçmenler ve onların bir araya gelerek oluşturdukları 
kollektif organizasyonların (işadamlarının kurduğu dernekler, ticaret ve 
sanayi odaları, sendika ve konfederasyonlar vs.) kendi özel temsilcileri de 
kendi özel çıkarlarını azamileştirme güdüsü ile hareket ederler. İşte bu 
nedenlerle, pek çok filozof insan doğasının belki de en ayrılmaz bir özelliği 
olan “özel çıkar” ya da “bencillik” duyguları dolayısıyla, insana başkaları 
adına (bir grup ya da toplum adına) kararlar alırken güvenilmemesi 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Politikacıların oy kazanmak için sorumsuzca 
kamu harcamalarını artırmaları ve bu harcamaları seçmenlerin hoşuna 
gitmeyeceği için vergi yerine, vergi-dışı finansman kaynakları ile 
karşılamaları; bürokratların politikacıların bu temayüllerini gerçekleştirme 
yönünde çaba sarfetmeleri; çıkar gruplarının rant yaratma ve rant kollama 
eğilimleri vs. netice olarak siyasal aktörlerin güç ve yetkilerini, görev ve 
sorumluluklarını suiistimal etmeleri demektir.  

Mali kuralların uygulanmasının teknik nedenlerini de bir kaç ana 
başlıkta toplamamız mümkündür: 

-Mali disiplini sağlamak; Mali ve parasal kurallar oluşturularak bütçe 
harcamaları ve bütçe gelirleri arasında bir denge sağlanabilir. 

-Makro-ekonomik istikrarı sağlamak; Hükümetin tüm yurt içi 
kaynaklardan, özellikle de merkez bankasından borçlanmasına getirilen 
sınırlama ve yasaklamalar ile para yaratılması durdurularak enflasyonist 
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baskıların temel kaynağı ortadan kaldırabilir ve böylece istikrar sağlanması 
kolaylaştırılabilir. 

-Mali sürdürebilirlik; Mali ve parasal kurallar finansal piyasalarda 
makul bir reel faiz seviyesinin sağlanmasına yardım edebilir ve özel 
yatırımlar üzerindeki dışlama (crowding out) etkisini ortadan kaldırabilir. 

-Hükümetin kredibilitesinin arttırılması; Finansal piyasalarda uzun 
süreli olarak güvenin tesis edilmesinde, hükümetlerin kendilerini, bütçe 
açıkları, borçlanma veya borç stoğu verilerinde kalıcı kısıtlamalara tabi 
tutması yarar sağlayabilir. 

-Siyasi popülizmin engellenmesi; Mali kurallar özellikle seçim öncesi 
dönemlerde mali disiplinin sağlanmasına zıtlık teşkil eden harcamalar 
sonucu oluşan ve kısa vadeli politik kaygılardan kaynaklanan kamu 
açıklarının ortadan kalkmasına veya en azından azalmasına yardımcı olabilir. 

Kurallara dayalı ekonomi politikası  uygulanması taraftarı iktisatçılar, 
mali kuralların hükümetlerin ve uyguladıkları ekonomik programların 
sağlamlığı ve sürdürülebilirliğine yönelik olumlu beklentileri artırarak 
hükümetlerin güvenilirliklerini yükseltebileceklerini ifade etmektedirler. 
Maliye politikası kuralları seçim ekonomisi, kayırmacılık, bürokrasi, politik 
miyopluk v.b. gibi nedenlerden dolayı kamu ekonomisinde oluşan 
etkinsizlikleri azaltabilirler. Hükümetlerin savurganlığını ve yanlış ekonomi 
politikası uygulamalarını azaltarak ekonomik krizleri engelleyebilir veya bu 
krizlerin şiddetini azaltabilirler. İktisat politikası uygulamalarının 
saydamlığını artırarak kamu ekonomisinin yönetimine halkın daha fazla 
katılımını sağlayabilirler.  

4. Tipoloji: Mali Kuralların Türleri  

Maliye politikası kuralları, ülkelerin tercihleri ve ihtiyaçlarındaki 
farklılıklara bağlı olarak, değişik tür ve niteliklere sahip olabilmektedir. 
Maliye politikası kuralları konusunda yapılabilecek ilk ayrım bu kuralların 
katı ya da esnek olup olmadığıdır. İktisadi koşullardaki veya hükümetin 
politik tercihlerindeki değişikliklere bağlı olarak değişebilen kurallar esnek; 
değişmeyen kurallar ise katı ve süreklilik arz eden kurallardır.  

Maliye politikası kuralları konusunda yapılacak ikinci ayırım 
“anayasal kurallar” ve “yasal kurallar”dır. Aşağıda açıklanacağı üzere 
anayasal iktisat perspektifinde anayasal kuralların bir çok açıdan yasal 
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kurallars üstünlüğü savunulmaktadır. Yukarıdaki sınıflamaya referans 
vermek gerekirse anayasal kurallar yasal kurallara nazaran daha katı ve 
süreklilik arzeden kurallardır. 

Maliye politikası kuralları “reel kurallar” ve “nominal kurallar” olarak 
da ikiye ayrılabilir (Dabán et al., 2003:15). Reel maliye politikası kuralında, 
ilgili yıl için öngörülen harcama tavanı en son enflasyon tahmini-
gerçekleşmesi dikkate alınarak yeni bir nominal tavana dönüştürülürken 
nominal maliye politikası kuralında enflasyon düzeyindeki değişmeler 
önceden belirlenen harcama tavanında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.  

Öte yandan maliye politikası kuralları maliye politikası araçları 
dikkate alınarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: 

Bütçe Sınırlamaları; Bütçe sınırlamaları, bütçenin hacminde veya 
bileşiminde yapılan sınırlamaları içerir. Örneğin, kamu gelirleri ile kamu 
giderlerinin birbirlerine denk olması zorunlu hale getirilebilir; gayri safi 
yurtiçi hâsılaya kıyasla mali açıklara sınırlama getirilebilir; yapısal bütçe 
denkliği hedeflenebilir veya gayri safi yurtiçi hâsılaya kıyasla yapısal bütçe 
açıklarına kısıtlamalar konabilir ya da cari gelir ve giderlerin denkliği 
zorunlu tutulabilir, yani yatırım harcamalarının finansmanı dışında 
borçlanmaya izin verilmeyebilir (altın kural uygulaması).1 

Borç Sınırlamaları; Borç sınırlamaları kamu idari birimlerinin (yerel, 
bölgesel, eyalet veya ulusal-federal) borçlanma kaynaklarına veya miktarına 
belirli endekslemelerle üst sınır getiren uygulamalardır. Bu türden kurallara 
göre eyalet veya yerel yönetimlerin yurtiçi veya yurtdışı kaynaklardan 
borçlanmaları engellenebilir; kamu idari birimleri veya kurum-kuruluşlarının 
belirli piyasalardan veya belirli borçlanma araçları ile borçlanması 
sınırlamalara tabi tutulabilir; merkezi hükümetin merkez bankası 
kaynaklarından borçlanması sınırlandırılabilir ya da bu türden borçlanması 
önceki mali dönemlerdeki kamu gelirleri veya giderlerine bağlı olarak 
kısıtlanabilir ve nihayet gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla toplam borç 
stokuna limitler getirilebilir. 

Vergi ve Harcama Sınırlamaları; Vergi ve harcama sınırlamaları, bir 
sonraki mali yılda vergi veya harcamaların ne miktarda artacağını belirleyen 

                                                      
1 Bütçe kuralları konusunda bkz: Poterba, 1995a, 1995b, 1996. 
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anayasal ve/veya yasal düzenlemelerdir (Krol, 1997:296).2 Bazı ülkelerde 
kamu harcamaları bir yılı aşkın bir süre için nominal sınırlamaya tabi 
tutulurken diğerlerinde gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla toplam kamu 
harcamaları sınırlandırılmakta veya kamu harcamalarındaki artışa bütçe 
üzerindeki etkisinin yansız olması kaydıyla izin verilmektedir. Vergi 
sınırlamaları ise daha çok eyalet ve yerel yönetimler düzeyinde uygulama 
alanı bulmaktadır. Yerel yönetimlerin gelirlerini aşan giderde bulunmasını 
engellemek amacıyla vergi gelirlerindeki artış yerel yönetim gelirleri, nüfus 
artış hızı ve enflasyona endekslenerek sınırlandırılmakta veya emlak vergisi 
gibi bazı vergilerin oranlarına tavan getirilmektedir.  

5. Anayasal İktisat Perspektifi: Alternatif Mali Kurallar Önerileri 

İradi ve takdiri maliye politikası uygulamalarını şiddetle eleştiren 
iktisat okullarının başında anayasal iktisat gelmektedir. Anayasal iktisatçılar 
mali disiplin ve mali düzenin sağlanması için nümerik (sayısal) ve 
prosedürel bazı kuralların anayasada ve/veya yasalarda yer alması 
gerektiğini öne sürmektedirler. Anayasal iktisat literatürü çerçevesinde 
tartışılan başlıca anayasal/yasal mali kurallar önerilerini şu şekilde 
sıralayabiliriz.3 

Kamu Harcamaları İle İlgili Mali Kural Önerileri; Anayasal iktisat 
anlayışına göre kamu harcamaları çok çeşitli sınırlamalar içeren kurallara 
tabi tutulabilir. Toplam kamu harcamaları yükü miktar olarak anayasa 
ve/veya yasal kurallarla sınırlandırılabilir. Örneğin, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının toplam harcamalarının GSYİH veya GSMH’ya oranı 
anayasada ve yasalarda maksimum bir sınır olarak belirlenebilir. Toplam 
kamu harcamaları denk bütçe kuralı ile sınırlandırılabilir. Denk bütçe kuralı 
devletin gelirlerine eşit bir harcama bütçesi yapmasını şart koşar. Dolayısıyla 
denk bütçe kuralı ile herhangi bir oransal sınırlama getirilmeksizin (örneğin, 
toplam harcamalar/GSYİH, vs.), harcama yetkisi otomatik olarak 
sınırlandırılmış olur. Toplam kamu harcamaları bir önceki yıl (veya önceki 
birkaç yıl ortalaması) bütçe açığı ile ilişkilendirilerek sınırlandırılabilir. 
Burada denk bütçe yerine açık bütçe ilkesi benimsenmekle birlikte bütçe 
açığının sınırı anayasada açık olarak yer alır. Örneğin, kamu kesimi 

                                                      
2 Vergi ve harcama sınırlamaları konusunda bkz: Bails, 1982 ; Bails, 1990; Howard, 1989; Joyce ve 
Mullins, 1996; Shadbegian, 1998; Shadbegina, 1999; Stansel, 1994. 
3 Mali kurallar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Corsetti and Roubini, 1993; Kopits ve Symansky,1998; 
Aktan, 1997; Aktan ve Dileyici, 2001.; Hürcan,1999. 
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finansman açığının GSYİH (veya GSMH)’ya oranın belirli bir yüzdeyi 
geçmeyeceği anayasal kural haline getirilebilir. Toplam kamu 
harcamalarının artışı parlamentonun belirli bir çoğunluğunun onayına tabi 
tutulabilir. Örneğin, kamu harcamalarında artış öngören hükümet 
tekliflerinin parlamentoda görüşülerek karara bağlanması ve basit çoğunluk 
yerine “kaliteli çoğunluk” kuralı dâhilinde (üçte iki, dörtte üç, beşte dört gibi 
bir oylama kuralı ile) geçerli olması anayasada hüküm altına alınabilir. 
Kamu harcamalarının artışının ancak vergi artışı ile finanse edilmesi halinde 
parlamentoda onaylanabileceği anayasada bir kural olarak belirlenebilir. 
Burada siyasal iktidarlar, vergi ile finanse ettikleri sürece kamu 
harcamalarını istedikleri ölçüde artırabilirler. Ancak ağır vergiler, 
mükelleflerin tepkilerini beraberinde getireceğinden bu dolaylı olarak kamu 
harcamalarını sınırlandırıcı bir etki yapacaktır. Bu kural maliye teorisinde 
İsveçli İktisatçı Knut Wicksell tarafından ilk olarak önerilmiş bir yöntemdir. 
Bu kural vergilemede harcama eğilimini sınırlayacak bir etki yapar. 
Anayasal İktisat literatüründe bu kural “anayasal asimetri” olarak ifade 
edilmektedir. 

Devletin görev ve fonksiyonlarının anayasada açık bir şekilde 
belirlenmesi etkin bir şekilde kamu harcamalarını sınırlandırıcı etki 
yapabilir. Devlet faaliyetlerinin ya da kamusal mal ve hizmetlerin neler 
olduğunun anayasada belirlenmesi güç olmakla birlikte imkânsız da değildir. 
Örneğin, devletin özel teşebbüslerin kolayca arz edebileceği özel malların 
üretiminde bulunamayacağı, ticari ve belirli sanayi dallarında faaliyet 
gösteremeyeceği anayasada belirlenebilir.  

Merkezi devletin harcama yetkisinin sınırlandırılmasında önem 
taşıyan bir kural da idarelerarası hizmet ve gelir bölüşümün anayasa 
içerisinde açık bir şekilde tespit edilmesidir. Anayasada merkezi devlet ile 
yerel yönetimlerin görev ve hizmet alanlarının açıkça belirlenmesi, merkezi 
devletin harcama gücünü doğal olarak sınırlandırır. Bu tür bir anayasal 
hüküm yerel demokrasi ve yerel özerklik açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Günümüzde siyasal iktidarların sorumsuzca belli kesimlere 
sağladıkları transfer harcamaları (teşvikler, sosyal yardımlar, vs.) da 
anayasada miktarsal olarak sınırlandırılabilir veya tamamen yasaklanabilir. 

Vergileme İle İlgili Mali Kural Önerileri; Vergileme yetkisi denk 
bütçe kuralı ile sınırlandırılabilir. Harcamaların ve gelirlerin birbirine denk 
olması anayasal kural haline getirilebilir. Toplam vergi yükü anayasada 
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belirlenebilir ve bu sınırın aşılamayacağı hüküm altına alınabilir. Toplam 
vergi yükü ya da toplam kamu gelirleri yükü anayasada açık olarak 
tanımlanabilir ve maksimum oran belirlenebilir. Vergi konuları anayasada 
açık olarak tespit edilebilir ve anayasada belirtilen konular dışında hiçbir 
şekilde vergi konulamayacağı, tarh ve tahsil edilemeyeceği hüküm altına 
alınabilir. Gelir, servet ve harcama üzerinden hangi vergilerin alınacağı 
anayasada belirlenebilir. Bu tür bir anayasal hüküm siyasal iktidarların 
keyiflerine göre vergi koymalarını engeller. 4 

Öte yandan, vergi oranları anayasada açık olarak tespit edilebilir. 
Artan oranlı (müterakki) bir vergi tarifesinin anayasada yer alması bazı ciddi 
sorunları (örneğin, enflasyonlu ekonomilerde matrah aşınması, gelir dilimi 
sürüklenmesi, vs.) beraberinde getirebilir. Ancak vergilerin sabit oranlı, 
diğer bir ifadeyle düz oranlı (flat rate) belirlenmesi pekâlâ mümkündür. 
Maliyecilerin bir kısmı düz oranlı vergiye, adil olmadığı eleştirisini 
yöneltmektedirler. Anayasal iktisatçılar, vergilerin düz oranlı olarak 
anayasada belirlenmesinin vergi hâsılatı ve toplam piyasa üretimi üzerinde 
pek çok olumlu etkilerinin olduğunu savunmaktadırlar.  

Anayasada ödeme gücü ilkesi yerine “fayda ilkesi” benimsenebilir. 
Kamusal hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlananlara bir bedel karşılığında 
sunulacağı hükmü anayasada yer alabilir. Bu tür bir kuralın anayasada yer 
alması mümkün olmakla birlikte tüm kamusal hizmetler için fayda ilkesinin 
uygulanamayacağı açıktır. Merkezi devletin vergileme yetkisi de anayasada 
sınırlandırılarak, bu yetki kısmen yerel yönetimlere devredilebilir. Yerel 
yönetimlerin hangi tür vergileri tarh ve tahsil edeceği anayasada açık olarak 
tespit edilebilir.  

Borçlanma İle İlgili Mali Kural Önerileri; Toplam borç yükü 
anayasada oransal olarak sınırlandırılabilir. İç ve dış borç toplamı ayrı ayrı 
GSYİH ya da GSMH’ye oranları itibariyle sınırlandırılabilir. Borçlanma 
parlamentonun belirli oranda bir çoğunluğunun kararına bağlanabilir. Yerel 
yönetimlerin borçlanma yetkisi ve sınırları anayasada açık olarak 
belirlenebilir. Hazine yönetiminin Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avans 
alımı tamamen ortadan kaldırılabilir ya da sınırlandırılabilir. Kısa vadeli 
avansların toplam kamu harcamalarının belirli bir yüzdesini aşamayacağı ve 

                                                      
4 Anayasal vergi kuralları konusunda bkz: Brennan and Buchanan, 1979, 1980. 
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yıl içinde Merkez Bankası’na geri ödenmesi şartı anayasada kural olarak 
düzenlenebilir. 

6. Türkiye’de Mali Kural Uygulaması 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Mayıs 
2010 ayında kamuoyuna  yaptığı açıklamalarda ülkemizde "Mali Kural 
Kanun Taslağı Tasarısı"nın 2011 yılında yasalaşmasının beklendiği ifade 
edilmiştir. Babacan'ın verdiği bilgiye göre, mali kural merkezi yönetim, 
Sosyal Güvenlik Kurumu, mahalli idareler, döner sermayeli işletmeler, 
İşsizlik Sigortası Fonu ve diğer olmak üzere genel yönetimden oluşacak. 
Özelleştirme kapsamındakiler dahil olmak üzere KİT'ler mali kuralın dışında 
tutulacak.  Mali kuralın iki ana bileşen oluşacağını ve buna göre orta-uzun 
vadede bütçe dengesinin GSYH'nın yüzde 1'i oranında açık vermesinin 
hedefleneceğini belirten Babacan, bir diğerinin de eşit büyüme oranı 
olduğunu ve bunun da yüzde 5 olarak öngörüldüğünü ifade etmiştir. 
Sistemin nasıl çalışacağını da örneklerle anlatan Babacan, basın 
toplantısında şunları ifade etmiştir:  

"Diyelim bütçe açığımız yüzde 4, ulaşmak istediğimiz hedef de yüzde 
1 ve bu sabit ve bundan sonra yıllar boyunca hep sabit olacak. Açığımızın 4 
olduğu bir yıl, ertesi yıl için ne kadarlık bir bütçe açığı hedeflemeliyiz. İşte 
bu noktada 0.33 katsayısı devreye giriyor. Bu da yüzde 4'ten yüzde 1'e 
ulaşırken, bir sonraki yıl aradaki farkın üçte biri kadar bir uyarlama 
yapıyoruz. Mali kural çerçevesinde yüzde 4 açık verdiğimiz bir yılın ertesi 
yılı, bu açığı 3'e indirmemiz gerekecek. Yüzde 1'lik bir mali uyum 
gerekecek. Bir sonraki yıl kalan farkın yine üçte birini alıyoruz. Yani azalan 
bakiye sistemiyle gidiyor." (http://www.ntvmsnbc.com/  11 Mayıs 2010) 

Böylece herhangi bir yılda genel yönetim açığının GSYH'ye oranı, bir 
önceki yıl genel yönetim açığının GSYH'ye oranına genel yönetim açık 
uyarlamasının eklenmesi suretiyle hesaplanan değeri aşamayacak. Genel 
yönetim açık uyarlaması, açık etkisi ile konjonktürel etkinin toplamından 
oluşacak. Açık etkisi, bir önceki yıl genel yönetim açığının GSYH'ye 
oranından, genel yönetim açığının GSYH oranına ilişkin uzun dönemli hedef 
olan yüzde 1'in çıkarılması sonucu bulunan değerin -0.33 ile çarpılması 
suretiyle hesaplanacak. Bu kapsamda konjonktürel etki, ilgili yıl reel GSYH 
artış oranından yüzde 5'in çıkarılması sonucu bulunan değerin yüzde - 0,33 
ile çarpılmasıyla belirlenecek.  
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Mali kural kapsamında büyümenin yüzde 5 olarak belirlendiğini 
açıklayan Babacan, büyümenin hedefin üzerinde olması halinde tasarruf 
sağlanacağını, altında kalması halinde ise harcamaların artırılacağını ifade 
etmiştir. 

Mali kuralın uygulaması hakkında da bilgi veren Babacan, Orta 
Vadeli Program ve Mali Plan'da, mali kurala göre hesaplanan üç yıllık genel 
yönetim açık tavanı belirleneceğini belirterek,basın toplantısında ilave şu 
bilgileri vermiştir: 

"- Kuralın hesaplandığı formülün parametrelerinde bir değişiklik 
olursa Ekim (2010) ayındaki YPK toplantısında ve/veya Orta Vadeli 
Program ve Mali Plan'da açık tavanı güncellenecektir. Mali kuraldan sapma 
olup olmadığı, o yıl için gerçekleşen genel yönetim açığının GSYH'ya oranı 
ile kesin tavan mukayese edilerek yapılacak. Yıl içinde bütçe performansı 
sürekli izlenerek genel yönetim açığının mali kurala göre belirlenen değerin 
üzerinde gerçekleşmesi olasılığında, tedbir alternatifleri hazırlanarak 
Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya 
ağır ekonomik ve finansal bunalım hallerinde yapılacak ve bütçede 
öngörülmeyen ek merkezi yönetim bütçesi harcamaları mali kural 
kapsamında istisna tutulacak. Orta Vadeli Program ve Mali Plan'ın yayımını 
takip eden 15 içinde maliye bakanı ve DPT'de sorumlu bakan TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu'nu özel gündemli bir toplantıda bilgilendirecek. Genel 
yönetime ilişkin mali veriler üçer aylık ve yıllık olarak Maliye Bakanlığınca 
Mali Kural İzleme Raporu ile kamuoyuna açıklanacak. KİT'lere ilişkin mali 
veriler üçer aylık ve yıllık olarak Hazinece kamuoyuna açıklanacak. Her yıl 
emeklilik ve genel sağlık sigortalarının uzun dönemli aktüeryal dengesine 
ilişkin hesaplamaları içeren raporlar açıklanacak.  

Babacan , yıllık gerçekleşmelere ilişkin Mali Kural İzleme Raporu'nda 
yer alan verilerin belirlenmiş standartlara uygunluğu bakımından 
değerlendirilmesinin Sayıştay'ca yapılacağını, sonuçların raporun 
yayımından itibaren üç ay içinde açıklanacağını açıklamıştır. 

Babacan OVP ile OVMP'nin, "Orta Vadeli Program ve Mali Plan" 
altında birleştirileceğini ve 15 Haziran'a da açıklanacağını ifade etmiştir. 
Ayrıca Babacan’ın kendi ifadeleriyle “mahalli idarelerin limiti aşan iç 
borçlanmalarında, İçişleri Bakanlığı'nın yanısıra Hazine'nin de uygun görüşü 



 95

aranacak. Mahalli idarelerin dış borçlanma limitindeki istisnalar 
sınırlandırılacak"tır (http://www.ntvmsnbc.com/  11 Mayıs 2010). 

Türkiye’de mali kural yasa tasarısı bu çalışmanın yazıldığı tarihte 
henüz metin olarak kamuoyunun bilgisine sunulmadığı için sadece 
yukarıdaki bilgilerin verilmesi ile yetinilmiştir. 

7. Sonuç 

Mali kuralların etkili olabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi 
gereklidir. Mali kurallar ideal olarak, iyi tanımlanmış, şeffaf, basit, çok sık 
değişmeyen, ancak olağanüstü olaylara ve şartlar ortaya çıktığında yeterince 
esnek, kalıcı ve etkin olmalı; aynı zamanda, bu kuralların yaptırım gücü 
bulunmalıdır. Kalıcı bir mali kuralın tesisinde hükümetin muhasebe 
kayıtlarının, tahminlerinin ve kurumlarla ilişkilerinin ve yapılan işlemlerin 
şeffaf olması şarttır. Mali kuralların esnek olması ise ani dış şoklar 
karşısında duruma uyumu sağlayacak, etkileri en aza indirecek şekilde 
düzenlenmelidir. Ayrıca, mali kuralların yaptırımının olması gerekmektedir. 
Ancak en etkili yaptırımın ne olduğu ülkelere göre farklılıklar 
göstermektedir. Kuralların uygulanması hükümetin kontrolü altında 
olmalıdır. Kurallara uyulmaması halinde ise etkili finansal veya yargısal 
yaptırımlar devreye girmelidir. 

Kanaatimizce halihazırda ülkemizde hükümet ve parlamento 
gündeminde bulunan “Mali Kural Yasa Tasarısı” ve kamuoyunda konunun 
tartışılması,  kuralların öneminin anlaşılması açısından geldiğimiz iyi bir 
noktadır. Sözkonusu yasa tasarısında mali kural olarak benimsenecek formül 
bazı eksiklikler içerse ve eleştirilere maruz olsa dahi, mali kuralların gereğini 
anlamamız açısından bulunduğumuz nokta fevkalade önemlidir. Mali kurala 
ilişkin yasal düzenlemeler Türkiye’de yeni bir dönemim başlangıcına 
işarettir. 

Bundan sonraki aşama konuyu “anayasal bilgelik” (constitutional 
wisdom) çerçevesinde ele almak ve tartışmaktır.  Bir kısım mali kuralların 
anayasal norm haline getirilmesinin önemini kavramak için de görünen o ki, 
zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Yirmi yıldan bu yana kurallar ve kurumlar 
alanında araştırmalar yapan bir bilim insanı olarak fikirlerin ne denli güçlü 
ve zamanı geldiğinde durdurulamaz olduğunu görüyorum ve bundan büyük 
mutluluk duyuyorum. Gün gelecek, ekonomi politikasını yönetenler, 
ekonomi politikası konusunda yazanlar ve konuşanlar anayasal cehaletin 
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tarihin sonu olduğunu görecekler ve anayasal bilgeliğin zaferini 
kutlayacaklardır. Anayasacılık felsefesinin henüz anlaşılamadığı dönemlerde 
“temsilsiz vergileme olmaz..” mücadelesi veriliyordu ve o mücadeleden 
anayasacılık zaferle çıktı… Şimdi de “sınırsız vergileme olmaz…” ilkesinin 
bir önemli mali kural olmasını anlayacak ve kavrayacak nesillere doğru 
ilerliyoruz. Tarih, yazılanları unutmaz… 
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KURUMSAL MALİYE POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDEN 

VERGİ VE HARCAMA SINIRLAMALARI 
 

Coşkun Can AKTAN* 

Hilmi ÇOBAN** 

İhsan Cemir DEMİR*** 

1. Giriş 

1930’lu yıllarda baş gösteren ekonomik buhran sonrası ortaya çıkan 
Keynezyen iktisat anlayışı, mali disiplinden sapmaları da beraberinde 
getirmiş ve açık finansman politikaları zamanla olağan bir hale gelmiştir. 
İradi maliye politikaları, kamu giderlerinin zaman içerisinde birikimli bir 
şekilde artışına ve bütçe açıklarının büyümesine, borç ve vergi yükünün 
artmasına ve dolayısıyla mali disiplin ve ekonomik istikrarın bozulmasına 
neden olmuştur.  

Bu gelişmeler, öncelikle akademik düzeyde ve sonrasında 
uygulamada, iradi maliye politikalarından vazgeçilerek, mali alanda 
hükümetlerin düzenleme yetkilerinin sınırlandırılması ihtiyacını beraberinde 
getirmiştir. Başta ABD olmak üzere birçok sanayileşmiş ülkede kendini 
gösteren bu gelişmeler, IMF ve AB gibi uluslarüstü kurumların da 
programlarında bu tür sınırlamalara yer vermeleri nedeniyle, mali alanda 
önemini iyice artırmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmada literatürde kısaca “vergi ve harcama sınırlamaları” (tax 
and expenditure limits) adı verilen mali kuralların rasyoneli, özellikleri ve 
günümüzdeki uygulamaları özetlenecektir. 

2. Vergi ve Harcamaların Sınırlamaları ve Rasyoneli  

Vergi ve harcama sınırlamaları “mali kurallar”ın sadece bir yönünü 
oluşturur. Tanım yapmak gerekirse, vergi ve harcama sınırlamaları, kısaca 
vergi veya harcamaların bir yıldan diğerine ne kadar yükselebileceğini 
düzenleyen mali kurallarıdır (Poulsan, 2004:2; Stephenson, 2005a:1). Bir 
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başka ifadeyle, vergi ve harcama sınırlamaları, hükümetlerin vergi ve 
harcama yetkisini doğrudan kısıtlayan maliye politikası kurallarıdır.1 

Vergi ve harcamalar, anayasal ve yasal düzenlemelerin yanı sıra 
hükümet kararları, tüzükler, siyasi kararlar ve uluslararası antlaşmalar ile de 
sınırlandırılabilmektedir. Özellikle AB bünyesinde bulunan ve Avro alanına 
dahil ülkeler, Maastricht ve Amsterdam kriterleri ile İstikrar Paktı gibi 
uluslararası antlaşma hükümlerine uymak zorundadırlar. Ülkemizin de 
içinde bulunduğu bazı ülkeler ise bu tür sınırlamaları IMF programları 
nedeniyle uygulamak durumundadırlar (Vural, 2005:183).  

Kamu mali yönetiminde vergi ve harcama sınırlamalarının 
getirilmesinin bir çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenleri kısa başlıklar 
altında şu şekilde özetleyebiliriz. 

a) Mali disiplin ve mali dengenin tesis edilmesi 

Bir ülke ekonomisinde istikrarın var olabilmesi için en başta mali 
disiplinin mevcut olması gerekir. Mali disiplin, kamu maliyesinde gelirler ve 
giderler arasında bir dengenin olması anlamına gelir. Mali disiplin, mali 
sorumluluk ahlakının bir gereğidir. Kamu harcamalarının hükümetler 
tarafından sürekli olarak arttırılması, vergileme yetkisinin keyfi ve takdiri 
olarak kullanılması, iç ve dış borçlanma konusunda sınırlamaların olmaması 
mali disiplinsizlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Mali disiplinsizlik 
nedeniyle artan vergi ve borç yükü bir yandan toplam tasarruflar, yatırımlar 
ve çalışma gayreti üzerinde olumsuz sonuçlar doğurarak ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkilemekte, diğer taraftan vergi kaçakçılığına yol 
açarak kayıt dışı ekonominin genişlemesine neden olmaktadır. Toplam borç 
yükünün artması ise devleti faiz batağına doğru sürüklemektedir. Bu ise 
üretim ekonomisinin daralmasına, rant ekonomisinin ise genişlemesine 
neden olmaktadır (Aktan, 2002a:460). 

Kamu tercihi perspektifinden vergi ve harcama sınırlamaları ve bütçe 
kuralları maliye politikası üzerinde önemli ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 
Kamu tercihi ekonomistleri, uzun dönemli olduğu kadar, kısa dönemde dahi 
karar vericilerin alacakları iradi (discretionary) kararların optimum sonuçlar 

                                                      
1 Genel olarak mali kurallar ve özel olarak vergi  ve harcama sınırlamaları 
konusunda bkz: Kopits ve Symansky, 1998; Bails, 1982; Bails ve Tieslau, 2000; 
Bails, 1990; Brunelli ve Berthoud 1993, Frantz, 2002, Howard,1989; Raimondo, 
1983; Shadbegian, 1999 
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ortaya çıkarmayacağına inanmaktadır. Onlara göre iradi maliye politikası 
önlemleri karar alma sürecinde maliye politikası amaçlarından sapmalar 
gösterecektir. Kamu tercihi perspektifinden vergi ve harcama sınırlamaları 
ve diğer bütçe kuralları, karar vericilerin iradi-takdiri kararlarını 
kısıtlayacak, demokratik süreç içerisinde oluşacak devletin genişletici 
uygulamalarını dengeleyecek ve mali disiplinin sağlanmasına yardımcı 
olacak bir araçtır (Poulsan, 2004:3). 

b) Makro-ekonomik istikrarın sağlanması 

Hükümetlerin sorumsuzca kullandıkları vergi, harcama, borçlanma ve 
para basma yetkileri makro-ekonomik istikrarı bozan en önemli etkenlerin 
başında gelmektedir. Sınırsızca ve sorumsuzca kullanılan maliye politikası 
araçları, amacından sapmakta ve makro-ekonomik istikrarı olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Bütçenin en önemli fonksiyonlarından biri maliye politikası 
araçlarının ortaya çıkardığı sonuçlardır. Bütçe kuralları ile maliye 
politikasının kullanımının belli rasyoneller çerçevesinde sınırlandırılması, 
politik aktörler için kendi kendini kontrol mekanizması oluşturmasına 
katkıda bulunacak ve makro-ekonomik istikrarı olumlu yönde etkileyecektir 
(Poterba, 1996:8).  

c) Devletin aşırı büyümesinin engellenmesi 

Devlet 20. yüzyılda sürekli olarak genişleme eğiliminde olmuştur. 
Ekonomik krizler, sıcak ve soğuk savaş bu büyümenin itici güçleridir. 
Devletin büyümesi ile beraber, devlet örgütlenmesinin bütün seviyelerinde 
daha fazla ve yüksek oranda vergiler ortaya çıkmıştır. Devletin büyümesi 
kamu gelir ve giderleri arasındaki dengesizlik, mali istikrarsızlık, borçlanma 
ihtiyacının artması gibi ekonomik sonuçlar dışında, rüşvet, zimmet, rant 
kollama gibi siyasal sonuçlar da doğurmaktadır (Aktan, 2002b:109-112). 
Devletin genişlemesi için toplanan yüksek vergiler, büyüme için gerekli olan 
sermayenin talan edilmesi sürecini işletmektedir (Mellen, 2006:2).  

Vergi ve harcama sınırlamaları, bu açıdan sürekli genişleme ve 
büyüme eğiliminde olan devletin kontrol altına alınmasında bir araç olarak 
düşünülmektedir. 
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d) Mali sürdürülebilirliğin temini 

Devlet vergi ve harcamalarının sınırsızca kullanımı kamunun 
borçlanma ihtiyacını ve kamu borç yükünü sürekli olarak arttırmaktadır. 
Devletin borçlanma ihtiyacındaki artış finansal piyasalardaki reel faiz 
oranını sürekli olarak yükseltmekte ve özel yatırımların finansman kaynağını 
azaltarak dışlama (crowding out) etkisini arttırmaktadır. 

Vergi ve harcama kuralları finansal piyasalarda makul reel faiz 
oranının sağlanmasına yardım edebilecek ve özel yatırımlar üzerindeki 
dışlama etkisini ortadan kaldırabilecektir (Aktan & Vural, 2005:122). 

e) Vergi yükünün azaltılması suretiyle toplam piyasa üretiminin 
arttırılması 

Yerel ve merkezi düzeyde, vatandaşlar üzerine konan vergi yükünün 
sınırlandırılabilmesi ekonomik refah düzeyinin iyileştirilmesine katkıda 
bulunabilecek önemli faktörlerden birisidir (Stephenson, 2005a:1). 
Vergilendirmeye ilişkin yasal ve anayasal düzeyde yapılacak 
sınırlandırmalar, yatırım ve tasarruf ortamının iyileştirilmesinin ve 
vatandaşların refah düzeyinin yüksek standartlarda sağlanabilmesinin en 
önemli koşulu olan vergi yükünün hafifletilmesine olumlu yönde katkı 
sağlayacaktır. 

f) Kamu harcamaları ile ilgili olarak vatandaşların 
memnuniyetsizliğinin azaltılması 

Vergi ve harcama sınırlamaları genellikle devletin harcamalarıyla 
ilgili olarak ortaya çıkan bir memnuniyetsizliğin bir sonucudur (Hill et.all, 
2006:13). Kamu tercihi iktisatçılarına göre, devletin ekonomiye artan oranda 
müdahalesinin sosyal maliyeti sosyal faydasından daha fazladır. Devletin 
aşırı büyümesiyle birlikte ekonomik ve politik yapıda yozlaşmalar ortaya 
çıkmakta ve yaygınlaşmaktadır. Bu yozlaşmaların ortadan kaldırılabilmesi 
için siyasal karar alma sürecinde anayasal-yasal-kurumsal çerçevenin 
yeniden reforme edilmesi gereklidir. Özellikle siyasal yapıda ortaya çıkan 
yozlaşmalar (rüşvet, zimmet, adam kayırmacılık, hizmet kayırmacılığı vb.) 
vatandaşların memnuniyetsizliğinin artmasına sebep olmakta ve devletin 
gelir ve harcamalar açısından sınırlandırılmasına yönelik talepleri 
arttırmaktadır. 
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Devletin sunmuş olduğu kamu hizmetlerinin maliyetlerindeki artış ve 
buna paralel olarak vergi yükünün sürekli artması vatandaşların kamu 
hizmetlerine ilişkin bakış açılarını olumsuz etkilemiştir. Devlet faaliyetlerine 
ilişkin oluşan bu memnuniyetsizlik, devletin sınırlandırılmasının temel 
gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. 

g) Çıkar gruplarının lobicilik faaliyetlerinin ve rant kollama  
faaliyetlerinin azaltılması 

Çıkar grupları, siyasi karar alma mekanizması içinde yer alan 
parlamento, hükümet, bürokrasi gibi kurumlar üzerinde çeşitli yöntemlerle 
baskı kurarak kendi üyelerinin çıkarları doğrultusunda karar alınmasını 
sağlamayı amaçlamaktadırlar. Vergi ve harcama yetkisinin kullanılması 
konusunda her hangi yasal ve/veya anayasal bir sınırlamanın olmaması bu 
grupların rant kollama faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. (Poulson & 
Kaplan:1994) 

Vergi ve harcama sınırlamalarının oluşturulması ve uygulanması 
süreci politikacılar, vatandaşlar ve özel çıkar grupları arasındaki ilişkinin bir 
yansımasıdır. Devletin büyümesi sürecine paralel olarak genişleyen rant 
kollama faaliyetleri, söz konusu gruplar dışındaki vatandaşların elde ettikleri 
faydaların azalması sonucunu doğurmuştur (Poulsan, 2004:4).  

Diğer taraftan çıkar gruplarının, rant kollama faaliyetlerini kısıtlayan 
oyunun yeni kurallarını kabullenmeleri ve tepkisiz kalmaları beklenemez. 
Çıkar grupları, vergi ve harcamaların sınırlandırılması sürecine aktif katkıda 
bulunacak ve bu rantlarını korumalarına izin verecek vergi ve harcama 
sınırlandırmasının dizayn edilmesi çabası içinde olacaktır (Poulsan, 2004:5). 

h) Devletin savurganlaşması ve siyasi popülizm 

Özellikle seçim dönemlerinde hükümetler siyasi popülizm uğruna 
kamu harcamalarında büyük bir savurganlığa gitmektedirler. Kısa vadeli 
politik kaygılar nedeniyle ortaya çıkan kamu açıkları, seçim sonrasında vergi 
ve borçlanma yetkisinin sorumsuz ve sınırsız şekilde kullanılması sürecine 
zemin hazırlamakta devletin ekonomiye daha fazla müdahale anlamında 
genişlemesine neden olmaktadır. 

Vergi ve harcama yetkisini elinde bulunduranlar, görevde kalabilmek 
ve tekrar seçilmek için gerekli ve geçerli oyu sağlayabilmek için bu 
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yetkilerini kısa dönemde sosyal faydası yüksek, ancak uzun dönemde sosyal 
maliyeti çok daha fazla olan faaliyetler için kullanacaktır. 

Vergi ve harcama sınırlamaları, kısa vadeli politik kaygılar nedeniyle 
ortaya çıkan kamu açıklarının azaltılmasına ve hatta ortadan kaldırılmasına 
katkı sağlayacaktır. 

3. Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Temel Özellikleri  

Vergi ve harcama sınırlamaları, vergi ve harcamaların bir yıldan 
diğerine ne kadar yükseleceğini belirten mali kurallar bütünüdür. Bu açıdan 
ideal bir mali kuralın sahip olması gereken temel niteliklere sahip olması 
gerekmektedir. İdeal bir mali kural; açık, anlaşılır, basit, saydam, 
öngörülebilir, olağanüstü ortamlar ve ileri kriz dönemlerindeki gelişmelere 
karşı esnek, çık sık değişmeyen, hedeflere uygun olmalıdır. 2  

Vergi harcama sınırlamaları, ileriki kısımlarda açıklanavağı üzere 
başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede yasal ve anayasal düzeyde 
uygulanmaktadır. Özellikle Federal yapıdaki ülkelerde eyalet düzeyinde 
uygulama alanı bulan vergi ve harcama sınırlamaları, farklı niteliklere sahip 
olabilmektedir. Ancak IMF ve AB gibi uluslararası organizasyonların 
programlarında vergi ve harcama sınırlamalarının yer alması ile birlikte, 
optimal mali kurallar arayışı yönünde çalışmalar yoğunlaşmıştır.  

Diğer ülke uygulamalarını dikkate alarak, vergi ve harcama 
sınırlamalarının temel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz.  

- Vergi ve harcama sınırlamalarının rasyoneli vatandaşlar tarafından 
anlaşılmalı ve bu yönde bir talep oluşmalıdır; 

İlk olarak vergi ve harcama sınırlamalarına niçin gerek duyulduğu 
vatandaşlar tarafından çok iyi anlaşılmalı, bunun da ötesinde vergi ve 
harcama sınırlandırılmasına yönelik talepler bizzat vatandaşlar ve sivil 
toplum kuruluşları tarafından talep edilmelidir. Vatandaşların itici gücü ve 
haklı talebi sonucu gelişen vergi ve harcama sınırlamaları, devletin mali 
gücünün sınırlandırılmasında, yasama meclisi tarafından geliştirilen vergi ve 
harcama sınırlamalarından çok daha fazla etkin olmaktadır (Poulsan, 
2004:5).  

                                                      
2 Genel olarak ideal kuralların temel özellikleri konusunda bkz: Aktan ve Vural, 
2006b:77-83. 
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- Vergi ve harcama sınırlamaları referandum yoluyla seçmenler 
tarafından kabul edilmelidir; 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, vergi ve harcama sınırlamaları, 
demokratik süreç içerisinde vatandaşların itici gücü ile ortaya çıkmalıdır. 
Böyle bir itici gücün varlığı şüphesiz ki doğrudan demokrasi araçlarının 
varlığını gerekli kılmaktadır. Vatandaşlar tarafından oluşturulmuş ve kabul 
edilmiş vergi ve harcama sınırlamaları, ideale en yakın durumu ortaya 
koymaktadır. 

Vatandaşlar tarafından vergi ve harcama sınırlamalarının dizayn 
edilmesi ve vatandaşlar tarafından kabul edilmesi, doğrudan demokrasi 
araçları olarak ifade edilen referandum, inisiyatif, dilekçe hakkı, sivil itiraz, 
geri çağırma vb. araçların daha işlevsel kılınmasını gerekli kılmaktadır. 

Harcama sınırlamaları, yeni vergilerin konulması, vergi oranlarında 
artış vb. sınırlandırıcı önlemler konusunda seçmenlerin görüşlerine 
başvurmak önem taşımaktadır (Hill et. all,2006:13-14). Bazı uzmanlara göre, 
harcama limitlerinin aşılması, vergi oranlarının değiştirilmesi benzeri 
sınırlamalar ancak referandum yoluyla ve nitelikli oy çokluğu ile kabul 
edilmelidir. 

Vergi ve harcama sınırlamaları temelde iki ana unsur üzerine 
oturmaktadır. Birincisi, harcama ve/veya gelirlerin sınırlandırılarak bir tepe 
noktasının oluşturulması, ikinci olarak ise belirlenen bu sınırlamaların 
yasama meclisi tarafından veya referandum yoluyla nitelikli oy çokluğu 
prensibine uygun olarak kabul edilmesidir (Hoofman ve Hogan, 2005:4). 
Nitelikli oy çokluğu, hem oybirliğine yaklaşma açısından hem de, vergi ve 
harcama sınırlamalarının sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından oldukça 
önemlidir. 

- Vergi ve harcama sınırlamalarına yasal ve/veya anayasal düzeyde 
hukuki statü kazandırılmalıdır; 

Vergi ve harcama sınırlamaları ve benzeri bütçe kurallarının dizaynı 
ve uygulanması üzerinde siyasilerin etkileme gücünün oldukça fazla olması, 
vergi ve harcama sınırlamaları sürecini karmaşıklaştırmaktadır. Bu 
karmaşıklığın ardındaki gerçek, yasamanın kendisinin, vergi ve harcama 
sınırlamalarının uygulanmasından etkilenecek olan kurumlar olmasıdır. 
Vergi ve harcama sınırlamaları ne kadar güçlü dizayn edilirse edilsin, 
yasama meclisi ve yargı organları vergi ve harcama sınırlamalarının 
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sağlanmasında baskıcı olmadıkları sürece çok küçük bir mali etki ortaya 
çıkaracaktır.  

Kimi yazarlara ve uzmanlara göre, vergi ve harcama sınırlamalarının 
başarılı olabilmesi için anayasal düzeyde düzenlenmesi önem taşımaktadır 
(Stephenson, 2005a:1).Vergi ve harcama sınırlamaları açısından anayasal 
düzeyde sınırlamaların sağlanması, yasal düzeyde sağlanan sınırlamalardan 
daha etkin olacaktır. Yasal süreç genellikle harcamaların küçük bir 
bölümündeki azaltma ile ilgili olarak düzenlenir ve çoğu kez vergi yükünün 
farklı gelir kaynaklarına kaydırılması şeklinde ortaya çıkar. Anayasal 
düzenlemeler ise yasal düzenlemelere göre mükelleflerin desteğini ve 
sahiplenmesini sağlamaya çok daha yakındır (Mellen, 2006:2).  

- Vergi ve harcama sınırlamaları, yerel ve merkezi düzeydeki tüm 
vergileri ve harcama türlerini kapsamalıdır; 

Vergi ve harcama sınırlamaların kapsama alanının genişlemesi, 
gerçekleşmesi beklenen sonuçların etkinliği üzerinde belirleyici olacaktır. 
Uygulamaya konulacak olan vergi ve harcama sınırlamaları, genel devlet 
harcamaları ve vergilerini kapsamalıdır. Öte yandan, yerel ve merkezi idare 
açısından karşılaştırmalı bir analiz yapan çalışmada, yerel düzeydeki vergi 
ve harcama sınırlamalarının hem kısa dönemde, hem de uzun dönemde çok 
daha etkin olduğu ve uzun dönemde merkezi devlet gelirleri üzerindeki 
etkinin hiç veya çok az olduğu ortaya konmuştur(Joyce & Mullins: 
1991:240).  

- Devlet harcamalarının büyüme limiti, enflasyon artı nüfus artış 
oranına bağlanmalıdır; 

Vergi ve harcama sınırlamalarının belirlenmesi ve bu çerçevede 
optimal kurallar tesbit edilmesi sanıldığı kadar kolay değildir. Ancak AB 
tarafından ortaya konan Mastricht kriterleri benzeri genel limitler belirlemek 
ve bu limitlerin değişebileceği (artı-eksi şeklinde) maksimum oranları 
belirlemek, vergi ve harcama sınırlamalarının etkinliğinin arttırılması 
açısından olumlu olacaktır. 

Vergi ve harcama sınırlamalarıyla ilgili olarak kullanılan 
yöntemlerden birisi harcama limitleridir. Harcama limitleri genellikle 
harcamaların enflasyon ve nüfus artış oranı toplamıyla sınırlandırılmasıdır. 
Bunun dışında vergi ve harcama sınırlamalarına ilişkin üç farklı yöntem de 
uygulamada kullanılmaktadır (Hill et. all, 2006:13-14): 
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• Harcamaların, devlet fon getirilerinin artış yüzdesi ile 
sınırlandırılması, 

• Devlet gelirlerindeki artışın kişisel gelirdeki artışla aynı oranda 
sınırlandırılması, 

• Devlet gelirlerinin, bütçe yoluyla tahmin edilen gelir artış oranı ile 
sınırlandırılması, 

Özetle uygulamada harcamaların, gelir tahmininin belli bir yüzdesini 
aşamaması, kişisel gelirdeki artışa bağlanması, geçmiş yılların ortalama gelir 
artışına bağlanması benzeri bir çok ölçülebilir limit kullanılmaktadır. Ancak, 
konunun uzmanlarına göre harcamaların ülkede gerçekleşen enflasyon oranı 
ile nüfus artış oranının toplamına eşitlenmesi vergi ve harcama 
sınırlamalarının uygunluğu ve etkinliği açısından daha olumlu katkılar 
sağlayabilecektir. 

4. Vergi ve Harcama Sınırlamalarına Yönelik Uygulamalar 

Vergi ve harcama sınırlamalarının en yaygın olarak uygulandığı 
ülkelerin başında ABD ve Kanada gelmektedir. Bunun dışında bir çok 
gelişmiş ülkede bu yönde uygulamalar son yıllarda yaygınlaşmaktadır. 
Avrupa Birliği’nde de, Ekonomik ve Parasal Birlik oluşturulması için 
konulmuş mali kurallar bulunmaktadır ve bunların bir kısmı dolaylı olarak 
vergi ve harcamaları sınırlandırmayı amaçlamaktadır. 

4.1. ABD Uygulaması 

Vergi ve harcama sınırlamaları ABD’de 1970’li yılların sonlarına 
doğru uygulanmaya başlamış, 1980’li yıllarda hız kazanmış ve günümüze 
gelindiğinde ABD’nin birçok eyaletinde anayasal ve yasal düzeyde 
uygulama alanı bulmuştur. Stagflasyon yılları olarak bilinen 1970’li yıllar, 
bu tür uygulamaların gündeme gelmesine neden olmuştur. Başlangıç yılı 
olarak kabul edebileceğimiz 1973 yılında Başkan Ronald Reagan 
döneminde, ilk olarak California’da uygulamaya konulan vergi ve harcama 
sınırlamaları, 1978 yılında Arizona, Delaware, Hawaii, Michigan, Tennessee 
ve Texas eyaletlerinde ve ilerleyen yıllarda diğer eyaletlerde uygulanmaya 
başlamıştır. (Poulson, 2005:9-15.) Aşağıdaki tabloda vergi ve harcama 
sınırlamalarının ABD’de eyaletler düzeyinde uygulanışı özetlenmiştir. 
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1776’da 13 eyalet tarafından kurulan ABD’de, kuruluşundan bu yana, 
eyaletlerin birçok mali enstrümanı ellerinde bulundurduğu görülmektedir. 
Federal devletin yanı sıra eyaletlerin de vergilendirme alanında önemli 
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yetkileri bulunmaktadır. ABD 50 eyaletten müteşekkil federal bir devlettir. 
Bu eyaletlerden 30’u günümüze kadar vergi ve harcama sınırlamalarını 
uygulamaya koymuş, 20 eyalet ise anayasal veya yasal düzeyde bu tür bir 
sınırlamaya gitme ihtiyacı duymamıştır. Vergi ve harcama sınırlaması 
uygulayan eyaletlerden 17’si bu sınırlamaları anayasal düzeyde, 13’ü ise 
yasal düzenlemeler ile uygulamaktadır. 23 eyalet sadece harcama 
sınırlamalarını, 4 eyalet sadece vergi sınırlamalarını, 3 eyalet de hem vergi 
hem de harcama sınırlamalarını uygulamaktadır.  

Vergi ve harcama sınırlamalarına yönelik anayasal ve/veya yasal 
düzenlemeler çok çeşitli kriterler içermektedir. Tablo 1 ve Tablo 2’de 
görülebileceği gibi, bu sınırlamaların uygulanmasında nüfus, enflasyon 
oranı, geçmiş yıllar gelir ve harcama gerçekleşmeleri, gelir ve harcama 
tahminleri, büyüme oranı, kişi başına gelir gibi kriterler ve bu kriterlere bağlı 
olarak oluşturulan çeşitli formüller kullanılmaktadır. Ayrıca birçok eyalette 
gelir ve harcamalara ilişkin düzenlemeler nitelikli çoğunluk ve seçmen 
onayına bağlı bulunmaktadır (Tablo 2). Nitelikli çoğunluk kuralı ile vergi 
oranlarının artırılması veya yeni vergilerin konulması önünde önemli bir 
engel oluşturulmuştur. Şöyle ki, genellikle basit çoğunluk olarak kabul 
edilen üçte iki çoğunluğun üzerinde bir çoğunluk gerektirmesi nedeniyle, 
yasa koyucuları vergisel anlamda düzenleme yaparken oldukça zorlayıcı bir 
etkiye sahiptir. (Stansel, 1994:19) Seçmen onayı gereksinimi ise, vergi 
oranlarının artırılabilmesi veya yeni vergi konulabilmesi için anayasaya 
konulan seçmen onayını ifade etmektedir. Bu şekilde, vergi oranlarının 
artırılması veya yeni vergi konulabilmesi için seçmenlerin en az dörtte 
üçünün kabulü gibi önemli sınırlar konulmuştur. (Stansel, 1994:19) 
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Vergi ve harcama sınırlamalarına ilişkin olarak; seçmen onayı, eyalet 
meclisleri yasaları, anayasal düzenlemeler ve referandum şeklinde dört farklı 
düzenleme görülmektedir. Vergi ve harcama sınırlamaları 6 eyalette seçmen 
onayı ile (California, Colorado, Massachusetts, Michigan, Missouri, 
Washington), 10 eyalette eyalet meclis yasaları ile (Colorado, Idaho, Iowa, 
Louisiana, Mississippi, Montana, New Jersey, North Carolina, Oregon, 
Utah) ve 10 eyalette de referandum süreci ile (Alaska, Arizona, Connecticut, 
Delaware, Florida, Louisiana, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, 
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Texas) uygulanmaktadır. (New, 2003:5, Frantz, 2002:3) Ayrıca 9 eyalette ise 
vergi oranlarının artırılması veya yeni vergi konulabilmesi için nitelikli oy 
çokluğu aranmaktadır. (Tablo 2, 3.Sütun) 

ABD’de vergi ve harcama sınırlamalarının sadece eyaletler düzeyinde 
değil, aynı zamanda yerel yönetimler düzeyinde de uygulandığı 
görülmektedir. Eyalet anayasa ve/veya yasaları, eyalet düzeyinde 
sınırlamaların yanı sıra yerel yönetimlerin yetkileri dahilinde olan hususları 
da sınırlayarak, mali disiplinin bu yönetimler tarafından bozulmasına da 
engel olmaya çalışmaktadırlar.  

Bu sınırlamalar çeşitli kombinasyonlarda olduğu gibi, sadece emlak 
vergisi gibi spesifik yerel idare vergilerine yönelik de olabilmektedir. Yerel 
yönetimlerle ilgili olan vergi ve harcama sınırlamaları, 1995 yılında 
yayınlanan bir raporda aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. (Advisory 
Commission on Intergovernmental Relations, March 1995 Report, p.3.) 

• 36 eyalette karışık kombinasyonlar şeklinde sınırlamalar, 

• 12 eyalette sadece emlak vergisinde sınırlama, 

• 30 eyalette spesifik yerel idare vergi oranları ile ilgili sınırlamalar, 

• 27 eyalette belediye ve okul bölgelerinin vergi toplama yetkisi ile 
ilgili sınırlamalar, 

• 6 eyalette tahakkuk büyüklükleri ile ilgili sınırlama, 

• 2 eyalette bölge (county), belediye ve okul bölgelerinin gelir 
büyüklükleri ile ilgili sınırlamalar, 

• 8 eyalette bölge (county), belediye ve okul bölgelerinin harcama 
büyüklükleri ile ilgili sınırlamalar. 

4.2. Kanada Uygulaması 

Kanada, federal bir ülke olmasına ve yetkilerin federal devlet ve 
federe devletler arasında paylaştırılmış olmasına rağmen, özellikle anayasal 
açıdan ABD’den oldukça farklıdır. Şöyle ki, Kanada’da eyalet yasaları 
tamamiyle federal anayasayla birlikte anlam ihtiva etmektedirler. (Kincaid, 
1988:13).  

Kanada anayasasının bazı bölümleri bütün eyaletler için geçerli iken, 
bazı bölümleri sınırlı sayıda eyalet için uygulanmaktadır. Sadece British 



 111

Columbia’nın kendi ismini taşıyan bir anayasası bulunmakta (British 
Columbia Constitution Act), diğer eyaletlerin kendi yazılı anayasaları 
olmayıp, Kanada federal anayasası ile aynı ismi taşımaktadırlar. Bu nedenle, 
Kanada’da vergi ve harcama sınırlamaları ile ilgili eyaletler bazında 
düzenleme yapmak, Kanada Federal Anayasası’nın 43. bölümünde yapılacak 
değişiklik ile mümkündür. (Clemens, at all., 2004:22,24). 

Kanada’da ABD’de olduğu gibi eyaletler bazında ve anayasal düzeyde 
vergi ve harcama sınırlamaları mevcut değildir. 10 Kanada eyaletinden 
sadece ikisinde (Ontario ve Manitoba) dikkate değer vergi ve harcama 
sınırlaması mevcuttur. Bu eyaletlerdeki sınırlamalar ise anayasal olmayıp, 
yasal sınırlamalardır. 10 eyaletten 8’inde denk bütçe kuralı mevcut olup, bu 
kural esasen vergi ve harcama sınırlamalarından farklıdır. Ancak, denk bütçe 
kuralı vergi ve harcamaların denkleştirilmesi anlamını taşıdığı için, kamu 
harcamaları ve kamu gelirleri üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle, vergi ve 
harcamaları sınırlandırma anlamı taşıdığı da söylenebilir. (Clemens, at all., 
2004:5). Kanada’da vergi ve harcama sınırlamalarına yönelik yapılan 
araştırmalarda, genellikle veri olarak denk bütçeye bağlı olarak kamu gelir 
ve harcamalarındaki gerçekleşmeler kullanılmaktadır.  

Vergi ve harcamalara ilişkin sınırlama uygulanan Manitoba 
eyaletinde, vergi oranlarının artırılması referanduma bağlanmıştır. 
Uygulama, 1995 yılında yasallaşan Denk Bütçe Kanunu’nun 10. bölümü ile 
sağlanmıştır. Buna göre, hükümetin aşağıdaki vergilerin oranlarını artırmak 
için meclise yasa teklifinde bulunabilmesi için referanduma gitmesi 
gerekmektedir. (Clemens, at all., 2004:28). 

• Sağlık ve Orta Öğretim Sonrası Eğitim Vergileri, 

• Gelir Vergisi, 

• Perakende Satış Vergileri, 

• Gelir Yasasının I. Bölümü, 

Ayrıca eyalet anayasası, hükümet tarafından yeni vergiler koymayı da 
imkansız kılmaktadır. Yeni vergi ihdası federal yönetim ve eyalet 
yönetiminin ortak görüşüne ve referanduma bağlanmıştır. 

Vergi ve harcama sınırlaması bulunan bir diğer eyalet ise Ontario’dur. 
Bu sınırlama 1999 yılında yasallaşan Mükellefi  Koruma Kanunu ile 
sağlanmıştır. Buna göre, referanduma gitmeksizin bir verginin oranını 
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artırmak veya yeni bir vergi konulması yasaklanmıştır. Aynı yasada 
yürürlükteki vergiler sayılarak, bunların dışında vergi konulması eyalet 
gelirlerinin eksik kalması nedeniyle ihtiyaç hasıl olması ve federal vergi 
kanunlarında yapılacak değişikliğe bağlı kılınmıştır. (Clemens, at all., 
2004:29) 

4.3. AB Uygulaması 

1990’lı yılların başlarında Avrupa ülkeleri yüksek kamu açıkları ve 
hızla artan borç seviyeleri ile karşı karşıya kalmıştır. Kamu sektörünün 
büyüklüğü, milli gelirin %45-50 oranına ulaşmıştır. Bazı Avrupa ülkeleri 
açıkça mali bir darboğaz ile yüz yüze kalmışlardır. Bu durum, AB üyesi 
ülkelerde aşırı bütçe açıkları ve kamu borçlanmasının önüne çeşitli 
sınırlamalar konulmasını gündeme getirmiştir.  

Bu dönemde Ekonomik ve Parasal Birlik (EMU) çerçevesinde, maliye 
ve para politikası kuralları belirlenmesine yönelik ilk adımı atmıştır. Daha 
sonra 1992 yılında Maastricht Sözleşmesi mali kurallar belirleyerek, Avrupa 
Parasal Birliği’ne katılım için azami %3’lük bir bütçe açığı (GSYİH’nın 
%3’ü) ve  %60 borç yükü (GSYİH’nın %60’ı) sınırlarını koymuş ve 1990’lı 
yıllar boyunca bu politika uygulanmıştır. (Franco, Balassone and Francese, 
2002:1). Avrupa Parasal Birliği çerçevesinde oluşturulan Büyüme ve İstikrar 
Paktı da her yıl için azami %3’lük bir bütçe açığı kuralını yineleyerek bu 
kuralın kalıcılığını sağlamıştır. 3 

AB maliye politikaları içinde bütçe ve borç sınırlamaları, önemli bir 
yere sahipken, birlik vergi ve harcamaların sınırlandırılması ile ilgili somut 
adımlar atamamaktadır. Üye ülkeler arasındaki vergi uyumlaştırma sorunları, 
bu sınırlamaların uygulamaya konmasının önünde en önemli engel olarak 
görülmektedir.  

AB’nin vergi alanındaki düzenlemelerinin hukuki temeli ve çerçevesi 
Roma Antlaşması'nın 95, 96, 99 ve 100’ncü maddeleri ile belirlenmiştir. Bu 
düzenlemeler sermaye hareketleri ve hisse transferleri, katma değer vergisi, 
doğrudan vergilendirme, dolaylı vergiler ve idari işbirliği alanlarını 
kapsamaktadır. Bu maddeler AB'nin vergi uyumlaştırması amacına hizmet 
etmekle beraber, üye ülkeleri vergileme açısından bağlayıcı hükümler 
içermektedir.  

                                                      
3 AB’de mali kurallar konusunda bkz: (Franco, Balassone ve Francese, 2002) 
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Kurucu Antlaşma (Roma Antlaşması)’nın 90. maddesinde “Hiç bir 
üye Devlet, diğer üye ülkelerin ürünlerine yerli ürünlere uygulanandan daha 
yüksek, doğrudan ya da dolaylı vergi koyamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu 
madde, üye devletlerin, diğer üye devletlerin ürünlerine karşı yerli ürünlerin 
dolaylı olarak korunmasını sağlayacak nitelikteki  iç vergilendirme 
uygulamalarını yasaklar. Özellikle 90. madde, üye devletlerin vergi 
yasalarının ayırımcılık yapmama prensibine uymasını sağlamayı 
öngörmektedir. Buna göre vergi önlemleri doğrudan ya da dolaylı olarak, 
yerli bir ürünün rakiplerine karsı korunmasını sağlayamaz. Tek pazarın 
malların serbest dolaşımını sağlama hedefine dayanan bu prensiple, aynı 
nitelikteki ürünler arasında farklı vergi uygulamaları yasaklanmaktadır.  

2 Ekim 1997’de imzalanıp, 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması da bütçe açıkları ve kamu borçları ile ilgili önemli 
sınırlamalar getirmiştir. Antlaşmanın 104. maddesine göre, kamu açıklarının 
durumunun, ek protokolde belirtilen referans değerleri dikkate alınarak 
değerlendirileceği ve ilgili ülke hakkında bu referans değerlerine ne ölçüde 
yaklaşıldığı göz önüne alınarak bir rapor hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. 
Hazırlanan rapor Konsey’e sunulacak ve Konsey, üye ülkenin kamu 
açıklarının ek protokolde belirlenen referans değerleri kriterine uymasını bu 
ülkeden isteyecektir. Peki bu kriterlere verilen süre zarfında uyulmazsa ne 
olur? İlgili  ülke ne gibi yaptırımlarla karşılaşacaktır? Bu soruların cevabı, 
kamu açıkları konusunda getirilen sınırlamaların önemi bakımından dikkate 
değerdir.  

Bu kriterlere uymayan ve Konsey’in uyarılarına rağmen verilen zaman 
zarfında durumunu değiştirmeyen ülkelerle ilgili olarak, Konsey’in bu 
durumu kamu oyuna açıklamanın yanı sıra; 

• İlgili üye devletten, hisse ve tahvil çıkarmasından önce, konsey 
tarafından belirlenecek ek bilgilerin yayınlanmasını istemek, 

• Avrupa Yatırım Bankası’nı ilgili üye devlete karşı kredi 
politikalarını gözden geçirmeye davet etmek, 

• İlgili üye devletten, konsey aşırı kamu açığının düzeltildiği 
görüşünü verene kadar belirli bir meblağı faizsiz olarak topluluğa 
vermesini istemek, 

• Uygun miktarda para cezası uygulamak  
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şeklinde yaptırımlar uygulayabilecektir. Söz konusu üye ülkenin kamu 
borçlarında belirlenen ölçülerde iyileşme olduğu ve bunun sonucunda 
yaptırımlara son verilmesi yönünde alınacak kararlarda da üçte iki oy 
çokluğu gibi nitelikli bir oylama kuralı öngörülmüştür. Antlaşmanın 121. 
maddesi ile de “kamu finansman durumunun sürdürülebilirliği 104. maddede 
belirtilen şekilde, kamu açığı olmayan bütçenin gerçekleşmesiyle ortaya 
çıkacaktır” hükmü düzenlenmiş ve yukarıdaki sınırlamalar bu şekilde ayrıca 
kuvvetlendirilmiştir.  

AB bünyesinde tam anlamıyla ABD’dekine benzer bir vergi ve 
harcama sınırlaması henüz gerçekleştirilememekle birlikte, AB’ne üye 
birçok ülkede vergi ve harcama sınırlamaları uygulanmaktadır. AB üyesi 
ülkelerden İsviçre, Almanya ve Polonya’da anayasal sınırlamalar şeklinde 
uygulanırken; İsveç, İspanya ve İngiltere’de yasal sınırlamalar şeklinde 
uygulanmaktadır. İsveç’te temel maliye politikası kuralı olarak uygulanan 
vergi ve harcama sınırlamaları, İspanya’da bütçe sınırlamalarını destekleyici 
ek kural olarak uygulanmaktadır. (OECD, 2002:132-134).  

5. Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Sonuçları 

Vergi ve harcama sınırlaması uygulamaları, uygulanmaya başladığı 
1970’li yıllardan günümüze kadar bütçe açıklarının azalması, mali disiplinin 
sağlanması ve istikrarlı maliye politikaları bakımından başarılı sayılabilecek 
sonuçlara neden olmuş önemli mali enstrümanlardandır. Uygulandığı ülke 
veya eyaletlerde, kamu harcamalarının ve vergi yükünün ciddi oranlarda 
azalmasına neden olmuştur. Bu tür sınırlamalar, genellikle denk bütçe kuralı 
ile birlikte uygulandığı için, mali disiplinin ve bütçe denkliğinin sağlanması 
yönünde güçlü bir maliye politikası aracı olmuşlardır.   

Vergi ve harcama sınırlamalarının önemli bir bölümü kamu 
harcamalarına yöneliktir. Dolayısıyla bu sınırlamaların ne ölçüde başarılı 
olduğunun anlaşılabilmesi için, sınırlama öncesi ve sınırlama sonrası 
dönemlerdeki kamu harcamalarında meydana gelen değişimin incelenmesi 
gerekmektedir. ABD’de Cato Institute’de Dean Stansel (Stansel, 1994:5-6) 
tarafından yapılan bir araştırma, sınırlama öncesi ve sınırlama sonrası 5 
yıllık dönemde kamu harcamalarındaki durumu ortaya koymaktadır. Buna 
göre, harcama sınırlaması uygulayan 18 eyaletin sınırlama öncesi toplam 
eyalet kişi başına harcama büyüklüğü ABD ortalamasının %0,8 üzerinde 
iken, harcama sınırlaması uygulanan 1992 sonrası 5 yıllık dönemde bu oran 
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ABD ortalamasının %2,9 altına düşmüştür. Ayrıca kişi başına reel kamu 
harcaması oranı, sınırlama öncesinde %7,1 iken, 5 yıllık süre sonunda bu 
oran %1,8’e gerilemiştir. Kişi başına eyalet kamu harcamalarında reel 
anlamda %5,3’lük bir azalma söz konusu olmuştur.   

Vergiler açısından bakıldığında ise, 5 yıllık dönemde vergi sınırlaması 
uygulayan eyaletlerde, eyalet kişi başına vergi yükü miktarı, vergi 
sınırlaması uygulamayan eyaletlere göre önemli ölçüde azalmıştır. Vergi 
sınırlaması öncesi bu eyaletlerde kişi başına eyalet vergileri %5,5 artış 
oranına sahipken, araştırmaya konu edilen 5 yıllık dönemde bu oran vergi 
sınırlaması uygulamayan eyaletlerin ortalamasının %12,5 altına düşmüştür. 
(Stansel, 1994:8). Kişi başına eyalet vergilerinde reel anlamda %18’lik bir 
azalma söz konusu olmuştur.   

Poulson tarafından 2005 yılında yapılan başka bir araştırmada ise, 
vergi ve harcama sınırlaması uygulayan eyaletlerin optimal sınırlama 
bazında performansları değerlendirilmiştir. (Poulson, 2005:6-8). Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, vergi ve harcama sınırlamasını en iyi 
uygulayan eyalet Colorado olmuştur. 5 ayrı kriterde ve 0-5 puan arasında 
yapılan değerlendirme sonucunda, vergi ve harcama sınırlaması uygulayan 
30 eyaletten 6’sı 20 puanın üzerinde bir değere ulaşmış, 7 eyalet ise 10 
puanın altında bir performans göstermiştir. Aynı çalışmada, vergi ve 
harcama sınırlamalarının en etkili ve başarılı uygulamalarının, seçmen 
girişimine bağlı ve anayasal düzeyde sınırlama uygulayan eyaletlerde 
gerçekleştiği ortaya konmuştur. En az etkili sınırlama türü olarak ise sadece 
vergi sınırlaması içeren uygulamalar gösterilmiştir. (Poulson, 2005:2)   

6. Sonuç 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren geleneksel iradi maliye politikaları 
(discretionary fiscal policy) yerini giderek artan bir biçimde kurallara-dayalı 
maliye politikasına (rule-based fiscal policy) bırakmaktadır. Günümüzde 
Gerek ABD’de, gerek Kanada’da ve gerekse AB üyesi birçok ülkede, vergi 
ve harcama sınırlamalarına gidilmesinin en önemli sebepleri bütçe açıkları, 
hızla artan kamu harcamaları ve devletin ekonomideki ağırlığının giderek 
büyümesidir. Sayılan bu sebeplerin önüne geçmek için uygulamaya konan 
maliye politikası kurallarının içinde vergi ve harcama sınırlamaları önemli 
bir yere sahiptir.  Vergi ve harcama sınırlamalarının ortaya çıkardığı etkilerin 
ve sonuçların ayrıntılı olarak analiz edilmesi bu politikaların ne ölçüde 
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başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu anlamamız için önem taşımaktadır. 
Ancak genel olarak ifade etmek gerekirse, vergi ve harcama sınırlamalarının 
devlet başarısızlıklarının (governmental failure) ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olacak önemli mali enstrümanlar olduğunu söylememiz 
mümkündür.  

EK- Amsterdam Anlaşmasında Yeralan Başlıca Mali Kurallar  

Madde 90 

Hiçbir Üye Devlet, diğer Üye Devletler’in ürünlerine, kendi benzer 
ürünlerine doğrudan ya da dolaylı olarak uyguladığından daha yüksek 
herhangi bir iç vergiyi, doğrudan veya dolaylı olarak koyamaz. 

Ayrıca, hiçbir Üye Devlet diğer Üye Devletler’in ürünlerine, diğer 
ürünlere dolaylı koruma sağlayacak nitelikte herhangi bir iç vergi koyamaz. 

Madde 101 

1. Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) ve (bundan sonra “ulusal 
merkez bankaları” olarak adlandırılacak olan) Üye Devletler’in merkez 
bankalarının, Topluluk kurumları ya da organlarına, Üye Devletler’in 
merkezi idarelerine, bölgesel, mahalli ya da diğer kamu otoritelerine, kamu 
hukukuna tabi diğer organlara, veya kamu işletmelerine kredili hesap ya da 
herhangi bir türde kredi imkanı sağlamaları ve AMB’nin ya da ulusal merkez 
bankalarının doğrudan yukarıda sayılanlardan borçlanma araçlarını satın 
almaları yasaktır. 

2. 1. paragraf, merkez bankaları rezervlerinin kullandırılması 
çerçevesinde, ulusal merkez bankaları ve AMB tarafından özel kredi 
kurumları gibi aynı muameleye tabi tutulacak kamu kredi kurumlarına 
uygulanmaz. 

Madde 102 

1. Topluluk kurumlarının ya da organlarının, Üye Devletler’in 
merkezi idarelerinin, bölgesel ya da mahalli otoritelerinin, kamu hukukuna 
tabi diğer organlarının ya da diğer kamu işletmelerinin, mali kurumlara 
girişlerinde ayrıcalık tanıyan ihtiyat amaçlı olmayan bütün önlemler yasaktır. 

2. Konsey, 1 Ocak 1994 tarihinden önce, 252. Madde’de yer verilen 
usul uyarınca, 1. paragrafta yer verilen yasaklamaları uygulamak amacı ile 
tanımlamaları belirler. 
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Madde 103 

1. Belirli bir projenin birlikte uygulanmasına yönelik karşılıklı mali 
garantiler dışında, Topluluk, bir Üye Devlet’in merkezi idarelerinin, bölgesel 
ya da mahalli otoritelerinin, kamu hukukuna tabi diğer otoritelerinin ya da 
diğer kamu işletmelerinin taahhütlerini üstlenemeyeceği gibi bunlardan 
sorumlu da değildir. Belirli bir projenin birlikte uygulanmasına yönelik 
karşılıklı mali garantiler dışında, bir Üye Devlet diğer bir Üye Devlet’in 
merkezi idarelerinin, bölgesel ya da mahalli otoritelerinin, kamu hukukuna 
tabi diğer organlarının, ya da diğer kamu işletmelerinin taahhütlerini 
üstlenemeyeceği gibi bunlardan sorumlu da değildir. 

2. Konsey, gerek duyulduğu takdirde, 252. Maddde’de yer verilen 
usul uyarınca hareket ederek, 101. Madde’de ve bu Madde’de yer verilen 
yasaklamaların uygulanması amacıyla tanımlamaları belirleyebilir. 

Madde 104 

1. Üye Devletler aşırı kamu açıklarından kaçınırlar. 

2. Komisyon, önemli hataları ortaya çıkarmak için Üye Devletler’in 
bütçe durumu ile kamu borç stoklarındaki gelişmeyi izler. Özellikle 
aşağıdaki iki kriter temelinde bütçe disiplinine uyulup uyulmadığını inceler:  

a) planlanan ya da fiili kamu açığının gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranının bir referans değerinin:  

-söz konusu oran önemli ve sürekli bir biçimde azalarak referans 
değerine yakın bir seviyeye gelmedikçe; ya da  

-referans değerinin geçilmesi istisnai ve geçici olmadıkça ve söz 
konusu oran, referans değerine yakın olmadıkça; geçiyorsa;  

b) kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının bir referans 
değerini aşması, bu oran yeterince azalmadığı sürece ve referans değerine 
tatminkar bir ölçüde yaklaşmadan gerçekleşiyorsa. 

Referans değerleri, bu Antlaşma’ya ekli olan aşırı kamu açığı 
prosedürüne ilişkin Protokol’de belirlenmiştir. 

3. Eğer bir Üye Devlet bu kriterlerin her ikisinin ya da birinin 
gereklerini yerine getirmiyorsa, Komisyon bir rapor hazırlar. Komisyon’un 
raporu aynı zamanda kamu açığının kamu yatırımı harcamalarını aşıp 
aşmadığını da inceler ve Üye Devlet’in orta vadedeki ekonomik durumu ile 
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bütçe durumu da dahil olmak üzere diğer bütün ilgili faktörleri de dikkate 
alır. 

Komisyon, kriterlerde öngörülen koşullara uyulmuş olsa dahi, bir Üye 
Devlet’te aşırı kamu açığı riski olduğu düşüncesindeyse, bu durumda da bir 
rapor hazırlayabilir. 

4. 114. Madde’de öngörülen Komite, Komisyon’un raporu hakkında 
görüş verir. 

5. Eğer Komisyon bir Üye Devlet’te aşırı kamu açığı olduğu ya da bu 
tür bir açığın ortaya çıkma riski bulunduğu kanaatindeyse, Konsey’e görüş 
sunar. 

6. Konsey, Komisyon’un tavsiyesi üzerine, nitelikli çoğunlukla ve 
ilgili Üye Devlet’in sunmak isteyeceği gözlemlerini dikkate alarak, genel bir 
değerlendirme yaptıktan sonra aşırı bir kamu açığının olup olmadığına karar 
verir. 

7. Konsey, 6. paragraf uyarınca aşırı bir kamu açığının olduğuna karar 
verirse, ilgili Üye Devlete belirli bir süre içinde bu duruma son vermesi için 
tavsiyelerde bulunur. 8. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydı ile, bu 
tavsiyeler kamuya açıklanmaz. 

8. Konsey, verilen süre içinde tavsiyelerine cevaben etkili hiçbir 
eylemde bulunulmadığını tespit ederse, bu tavsiyeleri kamuya açıklayabilir. 

9. Eğer bir Üye Devlet, Konsey tavsiyelerini uygulamaya 
koymamakta direnirse, Konsey, ilgili Üye Devlet’in, durumun düzeltilmesi 
için gerekli gördüğü açığın azaltılmasına yönelik önlemleri, belirli bir süre 
zarfında alması için karar alabilir. 

Bu durumda Konsey, ilgili Üye Devlet’ten, belirli bir takvim 
dahilinde, bu Üye Devlet’in yapmakta olduğu düzeltme çabalarını 
inceleyebilmek için raporlar sunmasını isteyebilir. 

1.  226 ve 227. Maddeler’de öngörülen dava açma hakları, bu 
Madde’nin 1’den 9’a kadar olan paragrafları çerçevesinde kullanılamaz. 

2.  Bir Üye Devlet 9. paragraf uyarınca alınan bir karara uymadığı 
sürece, Konsey, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını uygulamayı 
ya da duruma göre bunları artırmayı kararlaştırabilir: 

-ilgili Üye Devlet’ten, hisse ve tahvil çıkarmasından önce, Konsey 
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tarafından belirlenecek ek bilgilerin yayınlanmasını istemek; 

-Avrupa Yatırım Bankası’nı ilgili Üye Devlet’e karşı kredi politikasını 
gözden geçirmeye davet etmek;  

-ilgili Üye Devlet’ten, Konsey aşırı kamu açığının düzeltildiği 
görüşünü verene kadar belirli bir meblağı faizsiz olarak Topluluğa vermesini 
istemek;  

-uygun miktarda para cezası uygulamak. 

Konsey Başkanı alınan kararlar hakkında Avrupa Parlamentosu’na 
bilgi verir. 

3.  Konsey ilgili Üye Devlet’teki aşırı kamu açığının düzeltildiğine 
kanaat getirdiği ölçüde, 6-9. ve 11. paragraflarda yer verilen kararlarını 
tamamen ya da kısmen kaldırır. Konsey’in daha önce tavsiyelerini kamuya 
ilan etmesi durumunda, 8. paragrafta yer verilen kararın kaldırılmasıyla 
birlikte, bu Üye Devlet’te aşırı kamu açığının artık var olmadığını da 
kamuya ilan eder. 

4.  Konsey, 7-9, 11 ve 12. paragraflardaki kararlarını alırken, 
Komisyon’un tavsiyesi üzerine, 205. Madde’nin 2. paragrafı uyarınca 
ağırlıklandırılan ve ilgili Üye Devleti temsil eden oylar hariç olmak üzere, 
üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile hareket eder. 

5.  Bu Madde’de tanımlanan usulün uygulanmasına ilişkin ek 
düzenlemeler, bu Antlaşma’ya ekli, aşırı kamu açığı prosedürü hakkında 
Protokol’de belirlenmiştir. 

Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa Paramentosu ile 
AMB’ye danıştıktan sonra, oybirliğiyle söz konusu Protokolü değiştirecek 
uygun düzenlemeler yapar. 

Bu paragrafın diğer hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Konsey, 
Komisyon’un önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu’na danıştıktan sonra, 
1 Ocak 1994 tarihinden önce nitelikli çoğunlukla, söz konusu Protokol 
hükümlerinin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kural ve tanımları saptar. 

Madde 121 

1. Komisyon ve APE, Ekonomik ve Parasal Birliğin 
gerçekleştirilmesine yönelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Üye 
Devletler tarafından kaydedilen ilerlemeler hakkında Konsey’e rapor 



 120

verirler. Bu raporlar ulusal merkez bankalarının statüleri de dahil olmak 
üzere, özellikle her Üye Devlet’in mevzuatının, bu Antlaşma’nın 108 ve 109. 
Maddeleri’yle ve AMBS Statüsü’yle uyumlu olup olmadığını içerir. 
Raporlar aynı zamanda Üye Devletler’in aşağıdaki kriterleri hangi ölçüde 
sağladıklarını dikkate alarak, yüksek seviyeli sürekli bir uyumun gerçekleşip 
gerçekleşmediğini inceler: 

-fiyat istikrarının yüksek düzeyde gerçekleşmesi; bu, fiyat istikrarı 
anlamında en iyi performansa sahip en çok üç Üye Devlet’in enflasyon 
oranına yakınlıkla ortaya çıkacaktır;  

-kamu finansmanı durumunun sürdürülebilirliği; bu, 104(6). Madde 
anlamında bir kamu açığı olmayan bütçenin gerçekleşmesiyle ortaya 
çıkacaktır;  

-en az iki yıl boyunca bir Üye Devlet parasının, bir diğer Üye Devlet 
parası karşısında devalüe edilmeksizin Avrupa Para Sistemi’nin kur 
mekanizmasında öngörülen normal dalgalanma marjlarına uyması;  

-Üye Devlet tarafından sağlanan uyumun sürekliliği ve uzun vadeli 
faiz hadleri seviyesine yansıyacak şekilde Avrupa Para Sistemi kur 
mekanizmasına katılımı. 

Bu paragrafta yer verilen dört kriter ve uyulması gereken ilgili süreler, 
bu Antlaşma’nın ekinde yer verilen bir Protokol’de ayrıntılandırılmıştır. 
Komisyon’un ve APE’nin hazırlayacağı raporlar, aynı zamanda ECU’nün 
gelişimini, piyasaların entegrasyonunun sonuçlarını, cari ödemeler dengesi 
durumunu ve gelişimini ve birim ücret maliyetleri ile diğer fiyat 
göstergelerinin incelenmesini de içerir.  

2.  Bu raporlardan hareketle Konsey, Komisyon’un tavsiyesi üzerine, 
nitelikli çoğunlukla karar vererek: 

-her bir Üye Devlet’in tek parayı uygulamak için gerekli koşulları 
yerine getirip getirmediğini;  

-Üye Devletler’in çoğunluğunun tek parayı uygulamak için gerekli 
koşulları yerine getirip getirmediğini; değerlendirir ve vardığı sonuçları 
tavsiyeler halinde Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde toplanan 
Konsey’e iletir. Avrupa Parlamentosu’na danışılır ve görüşü, Devlet ve 
Hükümet Başkanları seviyesinde toplanan Konsey’e iletilir. 
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ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN ABD’DE VERGİ 
VE HARCAMA SINIRLAMALARI: 

BAŞLICA UYGULAMALAR 

 

Neslihan KOŞAR* 

 

1. Giriş 

Mali disiplin mekanizmalarının tarihsel gelişimi içerisinde resmi vergi 
ve harcama sınırlamaları yeni uygulamaya konulan bir düzenleme olarak 
önem taşımaktadır. 1970 yılı sonrasında, yaşanan vergi isyanları sonucu 
ortaya çıkan vergi ve harcama sınırlamaları ABD’de ilk kez 1973 yılında 
uygulanmaya başlanmıştır. Düzenlenen bu vergi ve harcama 
sınırlandırmaları, yasal ya da anayasal ölçütler içermektedirler. Bir kısmı 
yasama organı tarafından kanunlaştırılan sınırlamaların bir kısmı ise 
inisiyatif boyunca ve referandum yoluyla yasalaştırılmaktadır. Bu kapsamda 
vergi ve harcama sınırlamalarıyla vergilerin toplanması ve harcamaların 
yapılması üzerine getirilen kısıtlamalar, uygulamadaki birçok olumsuz 
sonucun giderilmesinde potansiyel etkiye sahip olmaktadır. Ayrıca bazı 
uygulamalarda vergi ve harcama sınırlama kanunları gereğince genel ya da 
belirli bir ölçüde oluşan birikim fazlalığının vatandaşlara iadesi 
gerekmektedir. Çalışmada bu çerçevede, ABD’de vergi ve harcama 
sınırlamalarının kapsamı ve gelişimi hükümet kararları üzerine etkileriyle 
birlikte ele alınarak, yerel düzeyde vergi ve harcama sınırlama türleri, 
ABD’de mevcut ve optimal vergi ve harcama sınırlarının özellikleri ile vergi 
ve harcamalara getirilen anayasal sınırlamaların ABD eyaletleri kapsamında 
incelenmesine yer verilecektir. 

1.1. Anayasal İktisat Perspektifinden ABD’de Vergi ve Harcama 
Sınırlamalarının Kapsamı ve Gelişimi 

Vergi ve harcama sınırlamaları, kamu otoritelerinin karar verme 
yetkileri üzerine kısıtlamalar getirmektedir. ABD vergi ve harcama 
sınırlamalarında da esas alınan, yerel yönetimlerin yasal iradelerine 
dayanarak sahip oldukları vergi toplama ve harcama yapma yetkilerini 
yürüttükleri eyaletler kapsamında, vergi ve harcamalar üzerine getirilen 
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sınırlamalardır (Bunch, 1989:497-498). Vergi ve harcama sınırlamalarıyla 
vergilerin toplanması ve harcamaların yapılması üzerine getirilen 
kısıtlamalar, uygulamadaki birçok olumsuz sonucun giderilmesinde 
potansiyel etkiye sahip olmaktadır. Ayrıca bazı uygulamalarda vergi ve 
harcama sınırlama kanunları gereğince genel ya da belirli bir ölçüde oluşan 
birikim fazlalığının vatandaşlara iadesi gerekmektedir. Böyle durumlarda 
vergi gelirlerinden sağlanan genel birikim fazlalıklarının yerleştirilebileceği 
bir bütçe dengeleme fonunun benimsenmesinin vergi ve harcama 
sınırlamalarının etkinliğinin artmasına büyük katkı sağlayacağı 
savunulmaktadır (Wagner-Sobel, 2006:178).  

ABD’de en etkili vergi ve harcama sınırlarının, gelir fazlalıklarının 
vergi indirimleri ve kesintileri yoluyla veya ihtiyat fonu ya da bütçe 
dengeleyici fon uygulamalarıyla dağıtıldığı yöntemler olduğu kabul 
edilmektedir. Bu şekilde hem devletin aşırı büyümesinin önüne geçilmekte 
hem de konjonktürel dalgalanmalara karşı bütçe dengesi kontrol altında 
tutulabilmektedir. Ancak diğer yandan da söz konusu acil durum ve bütçe 
dengelemeye yönelik birikimlerin varlığı vergi ve harcama sınırlamalarının 
devletin büyümesini önlemeye yönelik etkinliğini azaltmaktadır (Poulsaon, 
2005:3). Vergi sınırlamaları ile ilgili kanunların bütçe açıklarının giderilmesi 
üzerindeki düzenleyici etkisi özellikle eyalet düzeyindeki bütçe dengesinin 
sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede bazı vergi 
sınırlamaları yıllık vergi artışlarını, önceki vergilerin ya da mevcut 
gelirlerdeki artışın bir bölümüyle sabitlemektedir (Poterba, 1996:398).  

Ayrıca ABD yasama organı, planlanan kaynak aktarımlarının 
gerçekleşmesinde harcama sınırı koyma ya da bütçe üst sınırı oluşturma 
yetkisine sahiptir ve birçok eyalette belirli ölçüde bu sınırlamalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çerçevede Amerika eyaletleri, para basma yetkileri 
olmadığından, bütçenin iyi yönetilememesi halinde federal hükümet 
tarafından içinde bulundukları zor durumdan kurtarılmayı beklemektense 
göç yolunu tercih etmektedirler. Bu duruma gerek kalmaması için de 
uygulamada sert sınırlamalarla karşı karşıyadırlar. Bu düzenlemeler 
kapsamında birçok eyalet, bütçe denkliğinin sağlanması, yılsonunda oluşan 
açıkların hızla kapatılması ve bir sonraki yıla devir uygulamasının 
kaldırılması gibi sınırlamalara yer vermiştir (Primo, 2006:271).     

ABD’de vergi ve harcama sınırlamaları, 1970’lerde ortaya çıkan vergi 
isyanları süresince hükümetin aşırı büyümesini kontrol altına almak 
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amacıyla geliştirilen mekanizmalar olarak önem kazanmıştır. California’da 
bu kapsamda “Teklif 13” düzenlemeleri belirlenmiştir. Bu düzenlemeler 
kapsamında servet vergileri üzerine özellikle yerel gelirlere uygulanacak 
sınırlamalar getirilmiştir. Uygulanacak vergi ve harcama sınırları, gelir ve 
harcamalardaki artış ile nüfus artışı, enflasyon, kişi başına gelir ve önceki yıl 
gelir endeksleri gibi sayısal hedeflerin birleşimine bağlı olarak 
belirlenmektedir. Vergi ve harcama sınırlamalarının bağlayıcılığı, yasamaya 
ilişkin düzeltmelerin anayasal çerçevede yürütülmesi ve getirilen 
sınırlamaların seçmen onayı olmaksızın kaldırılamamasına bağlıdır. 
Yasamaya ilişkin karar değişikliklerin yapılmasında her ne kadar nitelikli oy 
çokluğu aranıyor olsa da bazı anayasal düzeltmelerin yasma organının basit 
çoğunluğu ile çiğnenebildiği görülmektedir. Colorado’da uygulanan TABOR 
(Taxpayer Bill of Rights) benzeri vergi ve harcama sınırlamaları vatandaş 
inisiyatifine bağlı olarak gelişmesine rağmen resmi temellerini yasama 
organından almaktadır. ABD’de sekiz vergi ve harcama sınırlaması, 
inisiyatif usulüne göre ve anayasal temellere dayandırılarak düzenlendiği 
halde söz konusu düzenlemelerin yarısı, Connecticut, Iowa, Indiana, 
Louisiana, North Carolina, New Jersey ve Wisconsin gibi vatandaş 
inisiyatifinin uygulanmadığı eyaletlerde kanunlaştırılmıştır. (Alderete-
Gordon-Sonstelie, 2006:3-4).   

1.1.1. Vergi ve Harcama Sınırlamalarına Yönelik Hipotezler   

Vergi harcama bütçeleri ile kamusal kararların bölümler itibarıyla 
alınması sağlanarak, maliye politikalarının ve alınan kamusal kararlar 
çerçevesinde tahsis edilecek olan vergi temelli harcama miktarları ile 
doğrudan harcamaları ikame edici bütçe politikalarının etkinliğine katkıda 
bulunulmaktadır. Sağlanacak bu şeffaflık ile vergi harcama bütçesi ve 
doğrudan harcama bütçesinin birleşmesi sağlanarak vergilerin etkin ve 
eksiksiz dağılımı gerçekleştirilebilecektir (Mikesell,2002:34). Vergi ve 
harcama literatüründe hükümet gelir ve harcamaları arasındaki ilişkiye bağlı 
olarak dört farklı hipotez geliştirilmiştir. Bunlardan ilki, vergilerdeki artış 
yoluyla devletin kullanılabilir kaynaklarında meydana gelen artışın hükümet 
harcamalarındaki artıştan kaynaklanan bütçe açıklarının sınırlandırılmasında 
etkili olacağıdır. Bu noktada gelirlerin harcamalar üzerinde olumlu etki 
yaratması ve kabul edilebilir harcamaların dikkate alınması önem 
taşımaktadır. İkinci yaklaşım ise, ilkinden farklı olarak harcama kararlarının 
vergi politikası ve harcama taleplerini karşılamaya yönelik gelirler üzerine 
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getirilecek sınırlamalarla alınmasının daha etkili olacağıdır. Üçüncü 
yaklaşım olarak mali eşleme hipotezi ile vergi ve harcama kararlarının eş 
zamanlı olarak sunulduğu ve hükümet programlarının marjinal fayda-maliyet 
analizleri yapılarak kabul edilebilir vergi ve harcama sınırının belirlendiği 
savunulmaktadır. Dördüncü olarak kurumsal ayrım hipotezi ile de gelirler 
harcamaların dağılımından bağımsız olarak toplanmaktadır (Payne, 
2003:304). 

1.1.2. Vergi ve Harcama Sınırlamaları ve Ortanca Seçmen 

Kamu tercihi teorisyenlerinin geçen 20 yıl süresince ileri sürdükleri 
ortanca seçmen ve Leviathan modelleri vergi ve harcama sınırlamalarının 
uygulanması bakımından çeşitli sonuçlar doğurmuştur. İlk olarak vergi ve 
harcama sınırlamalarının gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çıkan mevcut 
bütçe ve politika uygulamalarının ortanca seçmen tercihlerini tam anlamıyla 
yansıtmadığı savunulmaktadır. Bir diğer ortanca seçmen görüşü olarak da 
vergi ve harcama sınırlarının, hükümet tarafından daha geleneksel ve katı bir 
biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Leviathan 
modelinde seçmenler, politikacıların bütçeyi aşan harcama artışlarına karşı, 
vergi ve harcama sınırlamalarını birer araç olarak kullanmaktadırlar 
(Glickman-Painter, 2004:39-40). Buchanan, Wagner, Peacock-Wiseman ve 
Niskanen gibi birçok ekonomist, devlet gelirlerinin genişlemeye elverişli bir 
yapı sergilediğini savunmuşlardır. James M. Buchanan, gelirlerdeki 
genişlemenin, politik sistemlerde yapılan harcamaların gerçek fiyatının 
seçmenlerden saklanabilmesi için etkili bir yöntem olduğunu belirtmiştir. 
Diğer savunucular da yine kamusal talepte meydana gelen artışın, devlet 
harcamalarını da arttırdığını ileri sürmüşlerdir (Bowler-Donovan, 2004:190).  

Seçmenler genellikle refahlarını maksimize edecek vergi ve harcama 
kararlarının kanunlaşmasını beklerler. Bu nedenle sahip oldukları oy hakkı 
ve seçim mekanizması aracılığıyla vergi ve harcama oranları üzerinde 
önemli bir kontrol yetkisine sahiptirler (Gordon-Wilson, 2001:2). Bu 
kapsamda vergi ve harcama sınırlamalarının oylanarak seçim mekanizması 
yoluyla geçerlilik kazanması, talep yönünü oluşturan ortanca seçmen 
görüşleri ile politik sürecin arz yönü arasındaki etkileşimi yansıtmaktadır. 
Ortanca seçmen anayasal sonuçlar doğuracağına inandığı sınırlamalara 
yönelik oy kullanmayı tercih etmektedir. Getirilen bu sınırlamalar, 
harcamaların toplam düzeyini azaltmaktan çok hükümet harcamalarının özel 
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bölümleri itibarıyla savurgan ve istenmeyen artışlarının önüne geçilmesini 
amaçlamaktadır (Alm-Skidmore, 1999:490).      

1.2. ABD’de Vergi ve Harcama Sınırlamaları’nın Hükümet 
Kararları Üzerine Etkisi 

ABD’de vergi ve harcama sınırlamalarının hükümet kararları üzerine 
nasıl etki edeceği tespit edilirken iki farklı bütçe modeli geliştirilmiştir. 
Bunlardan ilki vergi ve harcama sınırlamalarının olmaması durumunda; 
karar alıcıların fonksiyonlarını tarafsız olarak yürütebilmeleri için hükümet 
tarafından sunulması gereken hizmetlere yönelik bir model iken ikincisi 
tahsil edilemeyen potansiyel vergi miktarının ve kullanılamayan vergi 
kapasitesinin de hesaplamalara dahil edildiği modeldir. Karar alıcıların vergi 
ve harcama sınırlamaları konusunda kullanılamayan vergilendirme 
kapasitesini de dikkate almaları, eş zamanlı olarak bütçe büyüklüklerinin 
belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin sunumuna yönelik etkin tahsisin 
gerçekleştirilmesi şeklinde algılanmakta ve yetkililerce kullanılmayan vergi 
kapasitesi üzerine getirilecek sınırlamalar yerine toplam mevcut vergi 
kapasitesi üzerine getirilecek sınırlamalar daha fazla tercih edilmektedir. Bu 
kapsamda, vergi ve harcama sınırlamalarının gerekliliğini gösteren iki temel 
neden bulunmaktadır. Bunlardan ilki, potansiyel bütçe büyüklüğünde 
meydana gelecek düşüş iken diğeri kullanılamayan vergileme kapasitesinin 
vergi ve harcama sınırlamaları olmaması halinde yol açacağı fiyat etkisidir. 
İlk kez 1976 yılında, 108 yerel idare üzerinde gerçekleştirilen uygulama ilk 
olumlu etkilerini New Jersey’de yerel yönetim bütçesinin tahsisi ve asli 
kamusal hizmetlerin sunumuna yönelik olarak göstermiştir (Bunch, 
1989:497-498).   

ABD’de vergi ve harcama sınırlamaları, hükümetlerin özellikle 
bütçeleme süreçlerinde yapacakları büyük harcamaları sınırlamakta ve bir 
anlamda harcama yetkililerinin ellerini bağlamaktadır. Bu nedenle hükümet 
yetkilerinin ve vergilerdeki artışın sınırlandırılmasından yana olan 
vatandaşlar ve politikacılar vergi ve harcama sınırlaması tekliflerini şiddetle 
savunmaktadırlar. Ancak uygulamaya konulan bu vergi ve harcama 
sınırlamaları tam anlamıyla hangi kamusal programın ya da gelir kaynağının 
sınırlandırılacağını belirtmekte yetersiz kalmaktadır. Bu bakımdan ön planda 
olan eğitim, kamusal güvenlik gibi bazı hizmetlerin sürdürülebilmesi için 
harcamalarda önceki sınırlara oranla artış görülmesi kabul edilebilmektedir. 
Vergi ve harcama sınırlamaları ile gelirler, harcamalar ve borçluluk düzeyi 



 129

birlikte ele alınmakta ve hükümet faaliyetleri de bu çerçevede 
yürütülmektedir. Ancak yerel hükümetlerin sahip oldukları yeni kurumsal 
yapı ile özellikle belediyelerin ve özel bölgelerin varlığı, hükümetlere vergi 
ve harcama sınırlamalarının uygulanmasında bazı zorunlu hizmetler için 
esneklik sağlayabilmektedir (Bowler-Donovan,2004:190). 

2. Yerel Vergi ve Harcama Sınırlama Türleri ve ABD Uygulaması 

Yerel vergi ve harcama sınırlamaları üç şekilde analiz edilmektedir. 
Bunlardan ilki, genel gelirlerdeki ve harcamalardaki artışı temsili değişken 
faktörlere bağlamak, ikincisi servet vergisi oranlarındaki artışları temsili 
değişken faktörlerle belirlemek, üçüncüsü de servet vergisi oranları üzerinde 
yeni ya da yeniden sınırlayıcı düzenlemelerin yine ilgili değişken faktörler 
eşliğinde yürütülmesidir (Skidmore, 1999:88). Merkezi hükümetler yerel 
hükümetler üzerinde birçok vergi ve harcama sınırlaması uygulamaktadırlar 
ve bu sınırlama türleri bağlayıcılıklarının olup olmamasına göre farklılık 
göstermektedir. Servet vergilerinin toplanması ile gelirler ve harcamalar 
üzerinde meydana gelen artışların sınırlandırılmasında belirlenen üst 
oranlara bağlı kalınmaktadır (Shadbegian, 1999:222). 

Genel servet vergisi oranları üzerine getirilen sınırlamalar en kapsamlı 
sınırlamalar içinde yer almaktadır. Servet vergisi oranları için belirlenen üst 
sınırlar ancak seçmen onayı ile ve tüm yerel yönetimler için geçerli olacak 
şekilde aşılabilmektedir.  Özel servet vergisi oranları üzerine getirilen 
sınırlandırılmalarda ise okul bölgeleri ve ilçeler ya da sınırlı hizmet alanları 
gibi özel yargı bölgeleri için geçerlilik özelliği bulunmakla birlikte genel 
servet vergisi oranları üzerine getirilen sınırlamalar da uygulanmaktadır. 
Getirilen bu sınırlamalar ile servet vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki 
payı yıllık olarak ve belirlenen bir yüzde ile sınırlı tutulmuştur. Genel gelir 
ve harcamalardaki artışın sınırlandırılmasında ise toplanabilecek gelir 
miktarı ile mali yıl boyunca yapılacak olan harcamaların üst sınırı genellikle 
enflasyon oranına endekslenerek belirlenmektedir (Joyce-Mullins, 
1991:241). Tablo 1’de ABD’de belirtilen vergi ve harcama sınırlama 
türlerinin eyaletler bazında nasıl uygulandığına yer verilmiştir.   
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Tablo 1: ABD’de Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Genel Görünümü 
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Arizona Var Var Var Var Var Var 
Arkansas Var Var Var Yok Var Yok 
California Var Var Yok Var Var Var 
Colorado Var Var Var Var Var Var 
Delaware Yok Yok Var Yok Yok Yok 
Florida Var Var Yok Yok Var Var 
Kentucky Yok Yok Var Yok Var Yok 
Louisiana Yok Yok Var Yok Var Yok 
Michigan Var Var Var Yok Var Var 
Mississipp
i 

Yok Yok Var Yok Yok Yok 

Missouri Yok Yok Var Yok Var Yok 
Oklahoma Var Var Yok Yok Var Var 
Oregon Var Var Yok Yok Var Var 
South 
Dakota 

Yok Yok Var Yok Var Var 

Washingt
on 

Yok Yok Var Yok Var Yok 

Nevada Yok Yok Var Yok Var Yok 
Georgia Yok Var Yok Yok Var Var 
Kaynak: Anderson, 2006:688. 

 

Vergi matrahlarındaki artışın sınırlandırılması ile de servet değerleri 
üzerinde kendiliğinden ya da idari olarak gerçekleşen artışların ya da yerel 
yönetim gelirlerinde vergilerin yeniden tahakkuku sebebiyle meydana gelen 
artışların kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Tam bilgilendirme ve 
doğru vergilendirme anlayışı kapsamında da vergi oranları üzerindeki artışın 
kanunlaşmadan önce yasama yetkililerince görüşülerek doğru tespitlerin 
yapılması öngörülmektedir (Mullins-Wallin, 2004:6-7). 

ABD’de yerel düzeydeki vergi ve harcama sınırlamalarının vergi 
oranları ve gelirler şeklinde yapılan ayrımı ile uygulanmakta olan kurumsal 
sınırlama ölçütleri şunlardır; 

• Tüm yerel hükümetlerce servet vergisi oranlarında sınırlamaya 
gidilmesi, 

• Servet vergisi oranları üzerindeki sınırlamaların yerel 
hükümetlerin belediyeler, ilçeler, özel bölgeler ve okul bölgeleri 
gibi özel türlerine ya da görevleri itibarıyla tabi oldukları özel bir 
ayrıma göre belirlenmesi, 
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• Servet vergisi toplanması ve sağlanan gelir üzerine getirilen 
sınırlamalar, 

• Genel gelirlerdeki artışın sınırlandırılması, 

• Genel harcamalardaki artışın sınırlandırılması, 

• Vergi matrahındaki artışın sınırlandırılması, 

• Vergilemeyle ilgili tam bilgiye sahip olunmasıdır (Mullins, 
2004:123).  

Vergi ve harcama sınırlamaları mali disiplinin mekanizmasının 
tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul edilmektedir ve federal düzeyde 
inisiyatif yöntemi ile birlikte uygulanarak harcamalar üzerinde kısıtlayıcı 
etkide bulunmaktadır. Ayrıca vergi ve harcama sınırlamaları eyaletler 
arasında yapısal farklılıklar göstermekle birlikte, bütçe dengesinin 
sağlanabilmesi için ön koşul olarak kabul edilmektedir (Bails-Tieslau, 
2000:259).  

3. ABD’de Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Özellikleri 

John Matsusaka tarafından beş yıllık veriler çerçevesinde yapılan bir 
araştırma sonucu, ABD’nin vatandaş inisiyatiflerine yer verilen eyaletlerinde 
yerel harcamaların birleştirilerek, eyalet düzeyinden daha düşük seviyede 
gerçekleştirildiği ve eyalet sistemine göre vergiler ve vergisel yükümlülükler 
konusundan daha az güven sağladığı sonucuna varılmıştır. Seçmen 
inisiyatiflerinin kullanıldığı temsili sistemlerde elde edilen mali sonuçlar ile 
eyalet sistemi çerçevesinde ulaşılan sonuçlar arasında önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. Örneğin; seçmen inisiyatiflerine yer verilen sistemlerde 
%5’lik bir seçmen inisiyatifi ile seçmen inisiyatiflerine yer verilmeyen 
sistemlere oranla resmi ve yerel harcamalar ile toplanan vergiler üzerinde 
marjinal olarak ortalama %4’lük bir azalış sağlanabilmektedir. Seçmen 
inisiyatifleri ile oluşturulan vergi ve harcama sınırlamalarının hükümet 
kararları üzerindeki yapısal etkilerinin daha güçlü olduğu görülmektedir. 
1994 yılında Stansel tarafından yapılan bir analizde politikacılar tarafından 
yürürlüğe konulan vergi ve harcama sınırlamalarının daha belirsiz, daha az 
kısıtlayıcı ve daha kolay saf dışı bırakılabilecek uygulamalar olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Michael New ise 
2001 yılında, ABD’de seçmen inisiyatifleriyle uygulamaya konulan vergi ve 
harcama sınırlamalarının temel özelliklerini; söz konusu vergi ve harcama 
sınırlamasının türü, yerel idarelerdeki gelişimi, yasal statüsü ve gelir 
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fazlalığına yönelik durumu olarak dört başlık altında incelemiştir (Clemens-
Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:18).  

3.1. Uygulanan Sınırlama Türleri  

ABD’de kullanılan sınırlama türlerinden ilki gelirlerdeki büyüme esas 
alınarak gerçekleştirilen vergi ve harcama sınırlarıdır. Bu kapsamda hükümet 
harcamalarındaki artış kişisel gelirlerdeki büyüme ile sınırlanmaktadır. 
Ayrıca kişi başına vergi ve harcama artışını önlemeye yönelik bir diğer 
kısıtlama da enflasyon ve nüfus artışı dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. 
Seçmen tercihlerinin %29’unun onayı ile dikkate alınan ölçütler ve getirilen 
sınırlamalar hükümet harcamalarının kısılmasında yasama organı 
uygulamalarına oranla daha büyük etki göstermiştir. Kamu ekonomisinin 
özel ekonomiden daha hızlı büyümesinin ve bu sebeple vergi ve harcama 
sınırlamalarına gidilmesinin nedeni olarak kişisel gelirlerdeki artışı 
gösterilmekte ve bu kapsamda ABD’de uygulamaya konulan 18 vergi ve 
harcama sınırlamasının 14’ünün kişisel gelirdeki büyümeyi önlemeye 
yönelik olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu sınırlamanın nüfus 
artışına dayalı sınırlamalara oranla daha az etkili olduğu sonucuna varmıştır 
(Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:18).    

3.2. Yerel İdarelerdeki Gelişimi 

Yerel idarelere yönelik yetki devri ve sorumlulukların yerel 
yönetimlerce paylaşılması resmi sınırları daraltacağından vergi ve harcama 
sınırlarının kendiliğinden doğmasını sağlamıştır. Bu konuda yapılan 
araştırmalar, ABD’de uygulamaya konulan 18 vergi ve harcama 
sınırlamasının 5’inin, finansmanına izin verilmeyen yerel harcamaların 
sınırlanarak kontrol altına alınmasında etkili olduğu sonucunu vermiştir 
(Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis,2001:18).        

3.3. Yasal-Anayasal Statü ve Kanunlara Uygunluk 

Vergi ve harcama sınırlamalarını birbirinden ayıran bir diğer unsur da 
yasal ve anayasal temellere dayalı olup olmadığıdır. Bu anlamda yasama 
organı tarafından uygulanan vergi ve harcama sınırlamaları anayasal 
temellere dayandırıldığından etkinliği fazla olmakla birlikte söz konusu 
anayasal düzenlemelerin dışına çıkılması ve değiştirilmesi oldukça güçtür. 
Belirlenen vergi ve harcama sınırlamaları ile ilgili kurallar üzerinde herhangi 
bir değişikliğe kolaylıkla gidilememektedir (Clemens-Fox-Karabegovic-
Leroy-Veldhuis, 2001:18).     
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 Vergi ve harcama sınırlamalarının yasal ya da anayasal olup 
olmaması büyük önem taşımaktadır. Anayasal düzeyde kabul edilen vergi ve 
harcama sınırlamalarının değiştirilmesi güçtür. Ayrıca anayasal sınırlamalar 
getirilmesiyle, kanun koyucuların kanun maddelerinin tanımları üzerinde -
belirlenen sınırlamaları değiştirme amacıyla- yapacakları değişikliklerin 
önüne geçilmiş olunmaktadır (Stansel, 1994:14). Gündem koyucu ve ortanca 
seçmen modelleriyle vergi ve harcama sınırlamaları üzerinde dört önemli 
türü üzerinde durulmaktadır. Bunlar sırasıyla; ilave vergilerin seçmen 
isteklerini karşılamaya yönelik olması, hükümet bünyesinde seçmen onayı 
olmadan yapılan harcama artışların sınırlandırılması, ilave vergiler için 
nitelikli oy çokluğu şartının aranması ve vergi oranlarındaki artılar üzerine 
mutlak sınırlamalar getirilmesidir (Spry, 1997:88).        

3.4. Gelir Fazlası Durumu 

Gelirlerde belli seviyelerin üzerinde artış görülmesi halinde olması 
gerekenin üzerindeki gelir fazlalığı, vergi mükelleflerine tahsis edilmekte ya 
da toplu indirimlere gidilmesi yoluyla iadesi sağlanmaktadır. Fazlalıkların 
iadesinin sonraki yıllara devri halinde de acil vergi indirimi uygulamalarına 
yer verilmektedir. Vergilerin tahsilatında belirlenen seviyeye ulaşılması 
durumunda toplanılmasına son verilerek gelir fazlası oluşmasının önüne 
geçilmektedir (Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:18). Tablo 
2’de ABD’de eyaletler bazında gerçekleşen vergi ve harcama sınırlamalarına 
yer verilmiştir. 
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Tablo 2: ABD’de Eyaletler Bazında Vergi ve Harcama Sınırlamaları 

Eyalet Yıl (Y)/ 
(A) 

(H)/ 
(G) 

Sınırlamanın Temel Özelliği 

Alaska 1982 A H Enflasyon ve nüfus artışına göre yıllık olarak 
belirlenmektedir. 

Arizona 1978 A H Eyalet toplam kişisel gelirinin %7.41’nden fazla olamaz. 
California 1979 A H Yıllık harcama tutarı nüfus ve kişi başına düşen gelire 

bağlıdır.  
Colorado 1991 Y H Eyalet toplam kişisel gelirinin %5’i ya da önceki yıl 

ödeneğinin %6’nın üzerinde olması ile sınırlıdır.  
Connecticut 1991 Y H Eyalet kişisel gelir toplamının 5 yıllık ortalaması veya bir 

önceki yıl enflasyon artışından büyük olan ölçüsünde 
sınırlıdır. 

Delaware 1978 A G+H Harcamalar gelir tahmininin %98’i ile sınırlıdır.  
Florida 1994 A G Gelir, son 5 yılın eyalet kişisel gelir büyüklüğünün 

ortalaması ölçüsünde sınırlıdır.  
Hawaii 1978 A H Son üç yıl kişisel gelir ortalamasından daha az olmalıdır. 
Idaho 1980 Y H Eyalet toplam kişisel gelirinin %5.33’ünü aşamaz. 
Indiana 2002 Y H Harcama miktarı iki yıllık periyotlar için belirlenen formüle 

göre hesaplanır. 
Iowa 1992 Y H Belirlenen tahmini gelirin %99’u ile sınırlıdır. 
Louisiana 1993 Y H Harcamalar 1992 ödenekleri+ Eyalet yıllık kişi başına gelir 

büyüklüğü ile sınırlıdır. 
Maine 2005 Y H 10 yıllık kişisel gelir ortalaması veya azami %2.75 oranı ile 

sınırlıdır. Formül eyalet vergi yükü değişimine bağlıdır. 
Massachuset
ts 

1986 Y G Ortalama 3 yıllık eyalet gelir toplamını aşamaz. Devlet 
alımlarındaki artış +%2 ile sınırlıdır. 

Michigan 1978 A G Geçmiş yıl eyalet kişisel gelirinin % 9.49’unun üzerinde 
%1’lik bir artış ile sınırlıdır. 

Mississippi 1982 Y H Tahmini gelirin %98’i ile sınırlıdır. Yasal sınır meclis oy 
çokluğu ile değiştirilebilir. 

Missouri 1980 A G Geçmiş yıl eyalet topla gelirinin %5.64’ü ile sınırlıdır. 
Montana 1981 Y H Eyalet kişisel gelirine bağlı bir endeksle sınırlıdır. 
Nevada 1979 Y H Harcama teklifleri, eyalet nüfusu ve enflasyon oranındaki 2 

yıllık büyüme ile sınırlıdır. 
New Jersey 1990 Y H Eyalet kişisel geliri ile sınırlıdır. 
North 
Carolina 

1991 Y H Eyalet kişisel gelirinden daha az veya %7 ile sınırlıdır. 

Ohio 2006 Y H Enflasyon ve nüfus artışının %3.5’i veya üzeri ile sınırlıdır. 
Oklahoma 1985 A H Harcamalar yıllık büyümenin %12’si olarak enflasyon için 

sınırlandırılmaktadır. 
Oregon 2000 A G Gelir tahmininin %2’den fazla olan kısmı mükelleflere geri 

ödenir. 
Rhode 
Island 

1992 A H Tahmini gelirin % 98’i ile sınırlıdır. 

South 
Carolina 

1980 A H Eyalet geçmiş yıl toplam kişisel gelirlerin %9.5’i veya 
kişisel gelir ortalamasından büyük olan ile sınırlıdır. 

Tennessee 1978 A H Eyalet toplam kişisel gelir büyüklüğü ile sınırlıdır. 
Texas 1978 A H 2 yıllık ödenekler eyalet toplam kişisel gelir büyüklüğü ile 

sınırlıdır. 
Utah 1989 Y H Nüfus ve enflasyon büyüklüğünü içeren bir formül ile 

sınırlıdır. 
Washington 1993 Y H Geçmiş 3 yıl enflasyon ortalaması+nüfus büyüklüğü ile 

sınırlıdır. 
Wisconsin 2001 Y H Kişisel gelir büyüklüğü oranında sınırlıdır. 

Kaynak: National Conference of State Legislatures, 2007. 
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ABD’de vergi ve harcama sınırlamalarının yasal ve anayasal düzeyde 
uygulanmasında nüfus, enflasyon oranı, geçmiş yıllara ait gelir ve harcama 
gerçekleşmeleri, gelir ve harcama tahminleri, büyüme oranı, kişi başına gelir 
gibi ölçütler ile bu ölçütlere bağlı olarak oluşturulan farklı formüllerden 
yararlanılmaktadır. Vergi ve harcama sınırlarının seçmenler ya da yasama 
organı tarafından onaylanması da uygulanma aşamasında önem taşımaktadır. 
ABD’de vergi ve harcama sınırlamalarının seçmen onayı ile 
gerçekleştirildiği beş eyalette harcamalardaki artış ulusal ortalamaya kıyasla 
düşüş gösterirken, vergi ve harcama sınırlarının yasama organlarınca 
belirlendiği sekiz eyalette göreli olarak ulusal ortalamanın üzerinde bir artış 
gözlenmiştir (Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis,2001:18).    

Vergi ve harcama sınırlamalarından beklenen başarı sağlanmasına 
rağmen Nevada gibi bazı eyaletlerde söz konusu sınırlamaların kolaylıkla saf 
dışı bırakılabiliyor olması yasama organı ve bütçe takdirinin dikkate 
alınmadığını göstermiştir. Getirilen düzenlemeler dahilinde sadece kendi 
yöneticileri tarafından belirlenen ve istenen çerçevede hareket edilmesi 
olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalar, yine Oklahoma 
dışındaki bazı eyaletlerin vergi ve harcama sınırlarının gerektirdiği 
ölçütlerden özel durumlarından dolayı feragat edebildiklerini göstermiştir 
(Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis,2001:18).    

4. Optimal Vergi ve Harcama Sınırlarının Özellikleri ve ABD 
Uygulaması  

Vergi ve harcama sınırlamalarından beklenen etkinlik ancak optimal 
koşulların gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir. Bu kapsamda optimal 
vergi ve harcama sınırlarının özellikleri şöyle sıralanmaktadır; 

• Seçmenler tarafından kabul edilmiş olmalıdır, 

• Referandum yoluyla seçmenler tarafından onaylanmalıdır, 

• Anayasal temellere dayanmalıdır, 

• Harcama ve gelirler genişçe tanımlanmalıdır, 

• Devlet harcamalarının sınırı, enflasyon ve nüfus artışına göre 
belirlenmelidir, 

• Eyaletlerin gelir ve harcamalarını da içine almalıdır, 
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• Hükümet harcamalarının belirlenen sınırı aşması halinde vergi geri 
ödemeleri yapılmalıdır,  

• Hükümetin vergi toplama ve harcama yapma yetkisi söz konusu 
sınırlamalar kapsamında yürütülmelidir. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen vergi ve harcama sınırlamalarının bütçe 
içerisindeki büyüklüğü %56 olarak tespit edilmiştir. Vergi ve harcama 
sınırlamaları ile getirilen kural kanun ve kural esaslı düzenlemeler, hükümet 
harcamalarının ve sağlanan gelirlerin sınırlandırılmasında ve devletin 
büyümesini önlemede önemli birer araç olmaktadırlar. ABD uygulamasına 
baktığımızda ise Colorado ve Washington’da diğer eyaletlere oranla vergi ve 
harcama sınırlamaları daha sıkı şekilde uygulanmaktadır (Clemens-Fox-
Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:18).  

5. ABD’de Vergi ve Harcamalara Getirilen Anayasal Sınırlamalar 

Etkili bir vergi ve harcama sınırlamasının olabilmesi için uygulamanın 
kanuni bir sınırlamadan ziyade anayasal bir düzeltme olması gerekmektedir. 
Kanuni sınırlamalar, Washington “Initiative 601” uygulamasında da olduğu 
gibi etkili sonuçlar doğurduğu halde kanun koyucular tarafından mali 
disiplinin sağlanması yönündeki uygulamalara daha çok önem verilmektedir. 
Yasama organı katı bir şekilde tek bir gelir kaynağına yoğunlaşmakta 
(California’da servet üzerinden alınan vergilere getirilen sınırlamalar gibi) 
ve o gelir üzerinde düşük oranda harcama sınırlaması gerçekleştirmektedir. 
Böylelikle yük diğer gelir mekanizmaları üzerine de aktarılabilmektedir. 
Vergi ve harcama sınırlarının anayasal düzeyde gerçekleştirilebilmesi ve 
beklenen sonuçlara ulaşılabilmesi için seçmen onayı ve mali saydamlık ön 
koşullardır. Seçmen sahipliği ise kamu sektörünün birimleri ve çıkar 
gruplarının faaliyetleri itibarıyla her zaman istenilen sonucu veremediğinden 
anayasal vergi ve harcama sınırlamaları öncelikle destekleyici mükellef 
sahipliğini esas almaktadır (Melen, 2006:2). ABD Anayasası, kurumlar 
vergisi oranını %5 ile sınırlamaktadır. Ancak yasama organının bu teklifi 
kanunlaştırabilmesi için 3/5’lik bir oy çokluğu gerekmektedir. Oran artışı 
ancak %60’ın üzerinde bir seçmen katılımıyla gerçekleşebilmektedir 
(Waisenen, 2007:11-12). Tablo 3’de ABD eyaletleri bazında, gelir ve 
harcamalara ilişkin düzenlemelerin nitelikli çoğunluk ve seçmen onayı 
şeklindeki ayrımına yer verilmektedir. Uygulanan vergi türleri bakımından 
da ele alındığında nitelikli çoğunluk kuralının getirilecek vergi ve harcama 
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sınırlamalarının etkinliğinin sağlanması ve belirlenen oranlar üzerinde 
değişikliklere gidilmesi ihtimalini güçleştirmesi bakımından önem 
taşımaktadır.  

Tablo 3: 2007 Yılı Vergileri Arttırmada Nitelikli Çoğunluk Kural 

 
Eyaletler 

 
Uygulama 

Yılı 

İnisiyatif 
(İ)/Referandum 

(R) 

Nitelikli 
Çoğunluk 

Kanunu İçin 
Gerekli Oy 

Sayısı 

 
Uygulanan 

Vergi 
Türleri 

Arizona 1992 İ 2/3 Tüm Vergiler 
Arkansas 1934 R 3/4 Satış ve alkol 

vergileri hariç 
tüm vergiler 

California 1979 İ 2/3 Tüm Vergiler 
Colorado 1992 İ 2/3 Tüm Vergiler 
Delaware 1980 R 3/5 Tüm Vergiler 
Florida 1971 R 3/5 Kurumlar 

Vergisi 
Kentucky 2000 R 3/5 Tüm Vergiler 
Louisiana 1966 R 2/3 Tüm Vergiler 
Michigan 1994 R 3/4 Servet 

üzerinden 
alınan yerel 

vergiler 
Mississippi 1970 R 3/5 Tüm Vergiler 
Missouri 1996 R 2/3 Tüm Vergiler 
Oklahoma 1992 İ 3/4 Tüm Vergiler 
Oregon 1996 R 3/4 Tüm Vergiler 
South 
Dakota 

1996 R 3/5 Tüm Vergiler 

Washington 1996 R 2/3 Tüm Vergiler 
Nevada 1996 İ 2/3 Tüm Vergiler 

Kaynak: National Conference of State Legislatures, 2007. 

 
Bu kapsamda ABD’de vergi ve harçların belirlenen yıllarda yasama 

organı tarafından oylanarak arttırıldığı görülmektedir. Olağanüstü hallerde 
yasama organı 2/3’i oy çokluğu ile vergileri arttırabilme yetkisine sahiptir. 
Ortalama 70 milyon doların üzerinde gerçekleşecek vergi artışları için 
seçmen onayı gerekmektedir. Gerçekleştirilen vergi artışlarının gelir ürettiği 
ve harcama sınırlarını aşmadığı da yasama organının 2/3 oy çokluğu ile 
onaylanmaktadır. Vergi oranlarının 2/3 nitelikli oy çokluğu ile arttırılmasına 
yönelik uygulama yerini 2005 yılında geçici olarak basit çoğunluk ilkesine 
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bırakmıştır. Ancak söz konusu süreç 30 Haziran 2007 tarihinde dolmuş ve 
nitelikli oy çokluğu prensibine geri dönülmüştür (Waisenen, 2007:11-12). 

5.1. ABD Vergi ve Harcama Sınırlamalarına Yöneltilen Eleştiriler 
Vergi ve harcama sınırlamalarının devletin büyümesinin önüne 

geçemediğine dair ilk eleştiriler 1984 yılında Daphne A. Kenyon ve Karen 
M Benker’in “Vergi ve harcama sınırlamalarının, ABD’nin birçok eyaletinde 
vergi ve harcamaların artışı üzerinde sınırlayıcı olmadığı” yönündeki makale 
çalışmalarıyla gündeme gelmiştir. 1989 yılında Marcia Howard tarafından 
söz konusu sınırlamaların vergiler üzerindeki etkilerinin kabul edilebilir 
olduğu ancak harcamalar üzerindeki sonuçlarının sağlam temellere 
dayandırılamadığı öne sürülmüştür. Benzer şekilde 1990 yılında da Dale 
Bails tarafından vergi ve harcama sınırlamalarının etkilerinin uygulandığı 
süreç itibarıyla geçerli olacağı ve kısa süreli güncel sonuçlar doğuracağı, 
resmi eyalet vergi ve harcamaları dikkate alındığında ise yetersiz kalacağı 
savunulmuştur. Philip Joyce ve Daniel Mullins 1991 yılında, vergi ve 
harcama sınırlamalarının vergi gelirlerindeki artışı önlemede daha az etkili 
olduğunu ve sosyal refahın sağlanmasında göreli olarak yetersiz kaldığı 
vurgulamışlardır. Son olarak bir diğer eleştiri de 1996 yılında Ronald 
Shadbegian tarafından vergi ve harcama sınırlamalarının, hükümetin 
boyutunda ve büyümesinde önemli bir etkiye sahip olmadığı şeklinde 
yöneltilmiştir (Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:16-17). 

5.2. Eleştirileri Reddeden Görüşler 
2001 yılında Michael New tarafından vergi ve harcama 

sınırlamalarına yöneltilen eleştirilere karşılık olarak yapılan kapsamlı bir 
araştırma ve gerçekleştirilen analiz, söz konusu eleştirilerin üç farklı 
sebepten dolayı yerinde olmadığını göstermiştir. Bunlardan ilki; eleştirileri 
öne sürenlerin büyük bir kısmının zaman ölçütünü dikkate almaması ve 
uygulama sonuçlarını bir yıl gibi kısa bir süre için değerlendirmiş 
olmalarıdır. Sadece kısa bir dönem göz önünde bulundurularak yapılacak bir 
değerlendirme uygulamanın etkinliğinin ölçülmesi bakımından yetersiz 
kalmaktadır. İkinci yanılgı ise, eyalet bütçelerinde denkliğin 
sağlanamamasına yönelik vergi ve harcama sınırlamaları dışındaki 
faktörlerin dikkate alınmaması şeklinde gerçekleşmektedir. New son olarak, 
vergi ve harcama sınırlamalarının etkinsizliğine yönelik yapılan eleştirilerde, 
uygulanan sınırlama türlerinin dikkate alınmamasından kaynaklanan bir 
yanılgının varolduğunu savunmaktadır. Hangi tür vergi ve harcama 
sınırlamasının uygulandığı elde edilecek sonuçlar ve uygulanan eyalet 
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bakımından önem taşımaktadır. Vergi ve harcama sınırlamalarının hükümet 
tarafından mı yoksa yasama organı tarafından mı kabul edildiği, anayasal ya 
da yasal nitelikte olup olmadığı, yerel hükümetleri kapsayacağı durumlarda 
söz konusu sınırlamaların nasıl güçlendirileceği, optimal vergi ve harcama 
sınırlarının belirlenmesinde önemli göstergeler olarak kabul edilmiştir 
(Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:16-17). 

6. Anayasal İktisat Perspektifinden ABD’ de Vergi ve Harcama 
Sınırlamalarının Eyaletler Bazında İncelenmesi 

İlk kez 1921 yılından itibaren Arizona ve 1979’dan itibaren de 
California Eyaletlerinde uygulanmakta olan vergi ve harcama sınırlamaları 
daha sonra Colorado’da kabul edilmiş ve uygulamaya başlanmıştır 
(Brown,2000:31-33). ABD’de vergi ve harcama sınırlamalarının uygulandığı 
eyaletlerde, uygulamadan beklenen etkinliğin sağlanmasında geçerli olan 
sınırlama türlerinin birbirleri ile etkileşimi ve bir sınırlama türünün diğerine 
oranla daha fazla etkiye sahip olması büyük önem taşımaktadır. Genel olarak 
ABD eyaletleri kapsamında vergi ve harcama sınırlamaları 
değerlendirildiğinde, Güney Carolina ve Tennessee gibi eyaletlerde 
harcamalar üzerindeki artışlar eyalet kişisel gelirinde meydana gelen artışa 
bağlanmakla birlikte uygulama bakımından Güney Carolina sınırlamaları, 
önceki üç yıl kişisel gelir artış oranının hesaplanması ve ekonomideki 
düşüşün de dikkate alınmasıyla belirlenmektedir (Bails, 1990:230). Bu 
kapsamda vergi ve harcama sınırlamalarının bazı eyaletlerdeki uygulamaları 
şöyledir.  

6.1. Arizona 
Arizona, ekonomisinin genel büyüme düzeyi üzerinde elde edilen 

gelirin dağılımını engelleyen bir tür vergi ve harcama sınırlamasına sahiptir. 
Bu kapsamda yasma organı eyalet gelir oranının, ilgili mali yıla ilişkin 
kişisel gelir artış oranının %7’si kadar aşılması halinde o mali yıla ilişkin 
tahsis yapmamakta ve ilgili mali yıl için ekonomik hesap komisyonunca 
değerlendirmede bulunulmaktadır. TABOR (Taxpayers Bill of Rights) 
düzeltmesi, Arizona’da da harcamaların kısılmasına yönelik en etkili 
sınırlama yöntemi olarak kabul edilmektedir. TABOR ile vergi ve 
harcamaların üst sınırını değil tabanını belirleyerek harcamalar üzerinde 
etkili olmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede TABOR kurallarının tam anlamıyla 
uygulanmasının, genel ekonomi içindeki kamu sektörü payını azalttığı 
görülmektedir. 1992 yılında Arizona’da başlayan ilk uygulama ile resmi ve 
yerel düzeydeki vergiler toplamının ulusal ortalamanın %12.2’nin altında 
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olduğu tespit edilmiş ve 2002 yılı itibarıyla de bu oran %20.8 olarak 
belirlenmiştir. TABOR düzeltmelerinin daha önceden uygulamaya konulmuş 
olması resmi ve yerel hükümetlerin 2002 yılında ulusal ortalamanın %23 
aşağısında olmasını sağlayacağı kabul edilmiştir. Arizona’da geçtiğimiz otuz 
yıl boyunca, sahip olduğu toplam gelir kaynaklarında genel kişisel 
gelirlerdeki artıştan daha yavaş, nüfus ve enflasyon artışlarındansa basit bir 
oranda önde olacak şekilde bir değişim izlenmiştir. (Hoffman-Hogan, 
2005:11-18)  

6.2. California 
California’da vergi ve harcama sınırlamaları uygulaması devletin 

büyümesinin önüne geçilebilmesi için oldukça geniş tutulmuş ve bu 
kapsamda mali disiplinin sağlanmasına büyük önem verilmiştir. Vergi ve 
harcama sınırlamalarının etkinliğinin belirlenmesinde, resmi gelirlerde 
görülen fazla artış sonucu sağlanan gelirin mükelleflere iadesi ile enflasyon 
ve nüfus artış oranına bağlı kalınması iki temel unsur olarak kabul 
edilmektedir. Bu çerçevede birçok vergi ve harcama sınırlamasının 
başlangıcında olduğu gibi California’da da ilk kez 1976 yılında kişisel gelir 
artışı modeli esas alınmıştır. Washington ve Colorado’da esas alınan 
enflasyon ve nüfus artış oranına bağlı kalmaktan çok California’da kişisel 
gelirdeki artışın nüfustan daha hızlı gerçekleşeceği varsayımıyla kişisel gelir 
artışı uygulamasına öncelik verilmiştir. Ancak yine de kişisel harcamalardaki 
artışlara göre kontrol altına alınan resmi harcamaların devletin 
küçültülmesinde yeterli olamadığı görülmüştür. Colorado, Michigan, 
Missouri, ve Oregon’da da olduğu gibi California’da da sınırları aşan fazla 
gelirin vergi mükelleflerine iadesi uygulaması söz konusudur. Resmi yasa 
koyucular gelirlerin belirlenen sınırları aştığını gördükleri anda hükümete 
gelir akışını durdurmak adına bazı vergileri kesme yoluna gitmektedirler. Bu 
uygulama ile mükelleflere dönemsel indirimlerden çok sürekli kesintiler 
şeklinde gelir aktarımları sağlanmaktadır. Çünkü servet vergileri üzerinde 
indirime gidilebilirken alım-satım vergileri için bu uygulama oldukça zor 
olmaktadır (New, 2003:6-7).   

Yapılan analizler, California’da gerileme dönemlerinde vergi ve 
harcama sınırlamalarının enflasyon ve nüfus artışına göre şekillendirildiğini 
göstermiştir. Belirlenen sınırın altında kalınması halinde gerileme 
dönemindeki dengesizliği giderebilmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen 
yerel ve bölgesel harcamaların kişi başına 115 dolar olarak belirlenmesi 
kabul edilmiştir. Bu kapsamda vergi ve harcama sınırlamalarının iyi 
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tasarlandıkları takdirde, hükümetin resmi olarak büyümesini önleyen bir 
enstrüman olduğu sonucunu veren 53 istatistik bulunmaktadır (New, 2003:6-
7). California’nın “Teklif 13” reformu, hükümete karşı bir vergi isyanını 
uyarmıştır. Ayrıca uygulama ile hükümet harcamalarının kısılması üzerinde 
mükelleflerin de inisiyatif sahibi olduğu bir uygulama olarak önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda servet üzerinden alınan vergilerde yapılan 
düzenlemeler ve mali disiplinin sağlanmasına yönelik uygulamalara hız 
verilmesine rağmen istenilen etkinliği sağlanamaması California’da 1990’lı 
yıllar itibarıyla hükümet harcamalarındaki artışa bağlı kriz ortamının 
doğmasına neden olmuştur (Downes-Figlio, 1999:1).  

Vergi ve harcama sınırlamalarından beklenen etkinliğin 
sağlanabilmesi için, bütçedeki büyümenin sınırlanmasının yanında politika 
uygulayıcıları tarafından gereksiz programların tespit edilerek 
sonlandırılması ya da özelleştirilmesi yoluyla harcamaların hafifletilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda süresi dolan programların sonlandırılmasına ve 
ayrılan ödeneklerin kapatılmasına yönelik mekanizmalara yer verilmesi 
ABD genelinde doğru bütçe kalemlerine odaklanılması ve vergi 
mükelleflerine gereken önemin verilmesi bakımından önem taşımaktadır 
(New, 2003:6-7) .  

6. 3. Colorado 
Colorado geçen 25 yıl içerisinde üç ayrı dönem itibarıyla vergi ve 

harcama sınırlaması gerçekleştirmiştir. Bunlardan ilki 1977 yılında 
uygulanmış ve yerel idareye ayrılan ödenek miktarında önceki mali yıla 
oranla %7’nin üzerinde bir artış görülmesi halinde ilgili sınırlamanın 
getirileceği 1979 yılında kanunlaştırılmıştır. Daha sonra 1983 yılında tekrar 
gözden geçirilen kanunun yürürlükte kalma süresi belirsiz olarak 
uzatılmıştır. 1980’lerin ortalarında Colorado ekonomisinin, enerji ve inşa 
sanayinin çöküşü sırasında uygulanan vergi ve harcama sınırlamaları gelir ve 
harcamaların kontrol altında tutulmasını sağlamıştır. 1991 yılı itibarıyla 
harcamalar için ayrılan ödeneklerde %6’nın üzerine çıkmamak şartı ile 
eğitim ve federal düzeydeki kamu hizmetlerinin sunulması ile ilgili 
muafiyetleri de kapsayan sınırlamalara yer verilmiştir. Colorado 
vatandaşları, vergi sistemindeki etkinsizlikleri gidermek için yerel vergiler 
üzerindeki sınırlamalara oy pusulalarıyla katkıda bulunmaktadırlar. Bu 
kapsamda Mükellef Hakları Bildirgesinin kabul edilmesi, aynı zamanda birer 
vergi mükellefi olan seçmenlerin vergi ve harcama sınırlamaları üzerindeki 
etkinliğini artırmıştır (New, 2001:12).  
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Vergi sınırlamaları konusunda, fazla miktarda tahsil edilen vergilerden 
elde edilen gelirlerin ilgili miktarlar nispetinde mükelleflere iade edilmesi 
uygulaması da ilk kez Colorado ve California’da gerçekleştirilen bir 
uygulamadır. 13 eyalet yerel gelir ve harcamaları üzerine sınırlamalar 
koymayı kabul etmemekte, 34 eyalet ise özellikle servet üzerinden alınan 
vergiler ve benzeri yükümlülükler üzerinde değişik oranlarda 
sınırlandırmalara gitmektedir. Vergi ve harcama sınırlamalarının yerel 
idarelerin gelişimine olan etkileri değerlendirildiğinde 1976 ve 1985 yılları 
arasında 19 eyaletin vergi ve harcama sınırlamalarını belirleyip gözden 
geçirerek kanunlaştırdığı görülmektedir. Söz konusu sınırlamalar eyaletlerin 
toplam gelirlerindeki artışa olumsuz etkide bulunmamıştır. Yerel yönetim 
bütçeleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucu vergi ve harcama 
sınırlamaları uygulayan 29 eyaletin gelir ve harcama dilimlerinde belirli 
ölçüde azalış görülmüştür. 1970 ve 1990 yılları arası merkezi idarenin yerel 
idare üzerindeki kontrol yetkisinin kısıtlanarak idari özerklik kazandırılması 
yolunda önemli gelişmeler izlenmiştir. Vergi ve Harcama sınırlamalarının 
uygulanmasıyla birlikte mali özerklik, yerel idareden merkezi idareye dikey 
olarak değişim göstermekte ve ilgili birçok mali programın finansmanı ile 
ilişkili tüm sorumluluklar da beraberinde merkezi yönetime 
devredilmektedir. California, Massachusetts ve Oregon gibi eyaletlerde de 
merkezi idareler arası söz konusu mali yapılanma vergi ve harcama 
sınırlamaları ile birlikte yürütülmektedir. Sonuç olarak Colorado eyalet 
idaresince uygulanan vergi ve harcama sınırlamaları, ekonomik 
dalgalanmaların kontrolünün sağlanması ve kişi başına düşen gelir 
miktarının önceki dönemlere oranla artış göstermesi gibi olumlu etkiler 
göstermiştir (Brown, 2000:31-33). 

TABOR düzeltmesi ülkede uygulanan en etkili vergi ve harcama 
sınırlama modeli olarak devletin büyümesini sınırlamaktadır. Diğer 
sınırlama türlerinden farklı olarak TABOR ile vergi ve harcamaların üst 
sınırını değil tabanını belirleyerek harcamalar üzerinde etkili olmaya 
çalışılmıştır. TABOR düzeltmesi ile vergilerin gelecekteki artış oranları 
üzerinde nüfus ve enflasyon oranlarındaki geçmiş yıl artışları da dikkate 
alınarak hesaplama yapılmaktadır. Mevcut gelirlerin durgunluk nedeniyle 
belirlenen sınırların altında kalması halinde gelecek yılın beklenen artışları 
yenilerine eklenerek enflasyon ve nüfus artışının gerisinde kalınması 
önlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, TABOR düzeltmesi, aşırı vergi ve 
harcama gerçekleşmelerini takip eden durgunluk dönemlerinde vergi 
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sınırlama politikalarına uyumun bir göstergesi niteliğindedir (Rubin, 
2005:49).  

Colorado’da yerel yönetimlerin sahip olduğu yetki ve sorumlulukların 
genişliği sonucu kamu harcamalarında meydana gelen artış ulusal idarece 
çeşitli sınırlandırmaların getirilmesini gerekli kılmıştır. Yasama Konseyine 
ait bir inceleme raporu sonuçlarına göre Colorado’da vergi yükü dağılımı 
kişi başına düşen gelirin 1000 dolarına karşılık gelmektedir. Colorado vergi 
sisteminin temellerini satış vergisi ve kullanım vergisi oluşturmaktadır. 
Ayrıca merkezi ve yerel yönetimlerin kişisel gelir vergisi ve yerel servet 
vergileri adı altında topladıkları vergiler de bulunmaktadır. Merkezi 
hükümetin gelir ve harcamaları ulus tarafından kendiliğinden 
sınırlanmaktadır. Yerel idarenin vergi tahsilatıyla ilgili düzenlemeleri diğer 
eyaletlerdeki uygulamalarla ilişki içerisinde yürütülmektedir. Ayrıca 
Colorado’da seçmenler oy kullanma hakları ile politikacılar üzerinde ve 
hükümet tarafından gerçekleştirilen vergi ve harcamaların 
sınırlandırılmasına yönelik alınacak kararlarda inisiyatif sahibidirler. 
Seçmenlerin aynı zamanda birer vergi mükellefi olmalarından da 
kaynaklanan seçmen inisiyatifi, Colorado’da 1970’den itibaren, vergi ve 
harcamalar üzerine getirilen yasal ve anayasal sınırlamalara ilave olarak 
uygulanmaya devam etmektedir. Özellikle uygulamanın yürürlükte olduğu 
ilk altı yıl mükelleflere yapılan geri ödemelerle birlikte, ekonominin güçlü 
olduğu dönemler olması itibarıyla önemli gelişmeler gözlenmiştir. Ancak 
2000 yılı itibarıyla içine girilen durgunluk dönemi mükellef haklarının ve 
sahip oldukları inisiyatifin vergi ve harcama sınırlamaları üzerindeki etkisini 
azaltmıştır. 2003 mali yılına girilmesiyle birlikte Yasama organı tarafından 
13 milyar dolarlık bütçenin 1 milyar doları önceki yılı dengelemek amacıyla 
ayrı tutulmuştur. Ayrıca yapılması gereken ödemelerin bir kısmı da sonraki 
mali yıla ertelenerek gelişmekte olan Colorado ekonomisi dengede 
tutulmaya çalışılmıştır. 2003 yılı itibarıyla Colorado eyalet bütçesinin 
harcama kalemleri yönünde oldukça düşük bir seviyede artış gözlendiği ve 
sağlık eğitim gibi sosyal hizmetlerin finansmanına yönelik görülen söz 
konusu artışın da vergi artırımına gerek kalmadan karşılanabildiği 
seçmenlerce kabul görmüştür (James-Wallis, 2004:18-31).   
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6.4. Florida 
Vergi ve harcama sınırlamalarına yönelik uygulamaların ilki, 1994 

yılında Florida vatandaşları tarafından öne sürülen, yeni bir vergi konulması 
veya vergi oranlarındaki artışın seçmenlerin oy pusulalarında da yer alması 
ilişkin düzenleme olmuştur. Yapılan düzenleme, Florida Anayasa 
Mahkemesi tarafından seçmen inisiyatifinin sadece oylama ile 
sınırlandırılamayacağı gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Ancak seçmen 
inisiyatifi kapsamında geliştirilen bir uygulama olarak oy pusulalarında 
resmi gelirlerin, kişisel gelir artışı ile sınırlanmasına dair düzeltmeye yer 
verilmiştir. Florida’da vergi ve harcama sınırlamalarının bir ölçütü olarak 
yerel ve bölgesel yönetimler tarafından toplanan ve borç servislerine ayrılan 
paylar gibi gelirin birkaç bileşeni uygulamadan ayrı tutulmuştur. Uygulanan 
sınırlamaların önceki yılı kapsayıp kapsamayacağına önem verilmeksizin, 
cari yıl gelir artışı ne düzeyde olursa olsun miktarın kişisel gelir artışıyla 
sınırlı tutulacağı kararlaştırılmıştır. Seçmen inisiyatifi ve tercihlerinin vergi 
ve harcama sınırlarının belirlenmesinde ve katı sınırların çizilmesinde, 
Florida yasama organı ve Anayasa Mahkemesince bilinçli olarak 
etkinsizleştirilmeleri, söz konusu uygulamaların “Modern günün peri 
masalı” şeklinde anılmasına neden olmuştur (Poulsaon, 2004:13).   

6.5. Georgia 
Georgia vergi mükellefleri 1970 yılından itibaren kişisel gelirlerinin 

%8.7’si oranında bir vergi yükü ile karşı karşıya iken 1990’lara gelinmesiyle 
bu vergi yükünün hissettirilmeden %10.2’ye yükseldiği görülmüştür. 
Georgia’nın resmi ve yerel vergi yükü, 1990’dan 2001 durgunluk dönemine 
kadar %9,8’lik bir seyir izlemiştir. Hükümet harcamalarındaki artışın 
önlenmesinde Georgia kontrol mekanizmasının yetersiz kalması, vatandaşlar 
tarafından mevcut vergi yükünün azaltılmasına yönelik reform 
çalışmalarının yürütülmesini gündeme getirmiş ve bu uygulama ile 
politikacılar üzerinde sınırlayıcı bir baskı da sağlanabilmiştir. İlk vergi ve 
harcama sınırlaması olarak gelişim gösteren bu uygulama çerçevesinde, 
hükümet harcamalarındaki genişleme sınırı yaklaşık 1 milyon dolar olarak 
2005 yılı yasama organı görüşmelerince kanunlaştırılmıştır. Georgia’da 
devletin büyümesine yönelik uygulamaya konulan vergi ve harcama 
sınırlamaları yanında “Bütçe Dengeleme Fonu” ile de hükümet harcamaları 
üzerinde dengeleyici bir etki sağlanmaktadır. Bu çerçevede Georgia vergi ve 
harcama sınırlamalarının anayasal çerçevede düzenlenmesi gerektiği, kanuni 
düzenlemelerin değişikliklere açık olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca 
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kamusal harcamaların türleri belirlenerek nitelikleri itibarıyla eğitim 
harcamaları gibi aktarımlar muaf tutulması gerektiği savunulmuştur. 
Getirilecek vergi ve harcama sınırlamalarının resmi ve yerel harcamaların 
her ikisini de kapsayacak nitelikte olması, yerel harcama seviyesinin 
artmasını önleyici bir uygulama olarak tercih edilmektedir (Stephenson, 
2007:1-2).       

Vergi ve harcama sınırlamaları bu kapsamda nüfus artışı ve gelir 
büyümesi ile orantılı olarak düzenlenmiştir. Belirlenen sınırların aşılması ise 
nitelikli oy çokluğu ya da referandum yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu 
uygulama yerel yönetimlerde sadece referandum ile gerçekleştirilebilirken, 
resmi hükümetlerde nitelikli oy çokluğu şartı aranmaktadır. İhtiyat fonunun 
Georgia’da da uygulanmaya başlamasıyla, toplanan fazla vergiler vergi 
mükelleflerine geri ödenmeye başlanmıştır. Resmi düzeydeki geri 
ödemelerde resmi gelir vergisi oranı baz alınırken, yerel düzeydeki geri 
ödemelerde ise emlak vergisi oranları esas alınmıştır. Georgia vergi ve 
harcama sınırlamaları politikacılar tarafından düzenlendiğinden, vatandaşlar 
üzerindeki ağır vergi yükünün azaltılmasında istenilen etkinlik 
sağlanamamıştır. Bu açıdan Georgia vergi ve harcama sınırlamaları diğer 
eyaletlere oranla istenilen uygulama sonuçlarını verememiştir (Stephenson, 
2007:1-2)      

6.6. Güney Carolina 
Güney Carolina’ya getirilen anayasal düzeydeki vergi ve harcama 

sınırlamaları ile kötü bütçe yönetimi ve harcama yapısına karşı alınan 
önlemlere ek olarak getirilen kısıtlamalar, harcama kategorilerini de 
kapsayacak türde ve değiştirilemeyecek şekilde düzenlenen uygulamalardır. 
Hükümet harcamalarındaki kısa dönemli düşünce yapısından kaynaklanan 
artışların yarattığı etkinin giderilmesi için gerekli bir uygulama olarak kabul 
edilmektedir. Kanuni düzeltmeler ile getirilen sınırlamalar tek bir gelir 
kaynağına odaklandığından ağır vergi yükünün farklı gelir mekanizmalarına 
kaydırılmasına neden olmakta ve sınırlamalardan beklenen etkinliğin 
sağlanmasına engel teşkil etmektedir. Belirlenen vergi ve harcama 
sınırlamalarının özel kesim ekonomik faaliyetlerindeki gelişimi 
engellememesi için düzenli bir şekilde uygulanmaması gerekmektedir. Vergi 
toplanmasında oluşan fazlalıkların geri ödeme mekanizmalarınca iadesinde 
adil, düzenli ve acil olarak hareket edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu 
çerçevede Güney Carolina vergi ve harcama sınırlamaları ile hükümet 
bünyesinin sınırlandırılarak açık pazarda gelişme imkanı sağlayacak daha 
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büyük ekonomik yatırımlara fırsat verilmesi, kaynakların finansmanı ve 
sorumlulukların yürütülmesinde dikey kaymaları ve yatay değişmeleri 
engelleyecek nitelikte olmasına önem verilmiştir. Yine bu kapsamda bütçe 
dengesinin sağlanmasına yönelik faaliyet gösterecek olan mali kuruluşlara 
mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde büyük önem 
verilmektedir (Mellen, 2006:1-5). 

6.7. Indiana   
Indiana’da uygulamaya konulan vergi ve harcanma sınırlamaları daha 

çok servet vergileri üzerinde ferahlatıcı bir etki sağlamıştır. Bu kapsamda 
1974 yılında gerçekleştirilen “Büyük Bowen Vergi Hareketi” çerçevesinde 
diğer yerel gelir kaynaklarının da kullanımı teşvik edilmiş ve gerçekleştirilen 
vergi reformu ile tüm yerel gelir vergilerinin %1’i ayrıcalıklı tutulmuştur. 
Gelir vergisi uygulamasını kabul etmiş olan ilçe ve sivil üniteler, servet 
üzerinden alınan vergilerin toplanmasında mutlak bir tavana sahip olacaktı. 
Ancak yargı organlarının bu sınırlamaya onay vermemesi üzerine 
vergilendirilecek değerdeki artışa bağlı bir sınırlama uygulamasına 
geçilmiştir. Sivil üniteler üzerindeki sınırlamalar, 1977 yılında uygulanmaya 
başlamış ve özellikle vergi toplama yetkisinin sınırlandırılmasına büyük 
önem verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak gelir vergisi uygulamasının 
benimseyip benimsemeyen ilçeler ayrımına gidilerek bir düzenleme 
yapılmıştır. Yapılan bu yeni değerlendirme sonrasında, servet vergilerinin 
toplanılmasında 1978 yılı için %5, 1979 yılı için %8 ve 1980 yılı için de 
1979 yılı sabit oranı düzeyinde bir artış kabul edilmiştir. Sivil üniteler, servet 
vergilerini değer artış katsayılarına göre tahakkuk ettirmektedirler. Bu 
katsayı, belirlenen değerin yıllık artış ortalamasının, yeniden değerleme 
yılları hariç olmak üzere önceki üç bütçe yılının üzerinde olmasına göre 
belirlenmektedir. Bu değer artış katsayıları en az  %5 ve en çok %10 ile 
sınırlı tutulmaktadır. Her yıl yerel hükümetlerin %90’ı vergilerin 
toplanmasında %5’lik bir değer artışı gösterirken, Indiana’da bu değer 
artışının 3 yıllık ortalamasının %5’in altında kaldığı görülmüştür (An 
Information Report,1995:29).    

Ayrıca okul bölge sınırlamaları tekrar gözden geçirilerek daha az 
kısıtlayıcı sınırlamalara yer verilmiştir. Bu çerçevede resmi finansman 
sağlanması yönünde kurumsallaştırıcı formüllere yer verilmiştir. 1993’ten 
itibaren okul bölgelerine ayrılan genel harcama fonlarında yeniden 
değerleme yılları ayrı tutulmak koşulu ile son iki yılın artış ortalamasının 
üzerinde vergi toplanması ile ilgili düzenlemeler getirilerek; federal 
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yardımların etkilerinin azaltılması, yeni kolaylıklar sağlanması ve 
referandum gibi uygulamalara yer verilmiştir. Yerel vergilerin 
toplanmasında gerçekleşecek değer artışları için, maksimum bir üst sınır 
belirlenmiştir. 1993 için, maksimum izin verilebilir vergi toplama seviyesi 
belirlenen değerin her 100 doları için 0,08 dolar olarak tespit edilmiştir. 
Gelirler üzerine getirilen düzenlemeler çerçevesinde, yeni okul hizmetleri ya 
da yerel referandum gelirleri vergi toplanmasında kabul edilebilir artış 
kapsamına alınmıştır (An Information Report, 1995:29).   

6.8. Massachusetts 
Massachusetts vergi ve harcama sınırlamalarının ilki 1980 yılında 

‘Teklif 2½’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yerel servet vergilerinin 
oranı, gerçek servet değerlerinin %2,5’i ile sınırlanmış ve vergi aralığı emlak 
vergisi için 347-550 milyon dolar, araba kullanım vergisi için 200 dolar 
olarak belirlenmiştir. Vergi oranları üst sınırı aşan ilçe ve kasabalara 
oranlarını düşürmeleri için 3 yıllık ek süre tanınmıştır. Nominal yıllık emlak 
vergisi artışı %2,5 ile sınırlanmıştır. Oranın arttırılması ancak mukimlerin 
onayı ile gerçekleşebilmektedir. 1981 yılında yeni anayasa ile birlikte servet 
vergileri üzerinde yıllık %2,5’lik bir artışa izin verileceği kanunlaştırılmıştır. 
Sınırlama üzerinde yapılacak %2,5’lik bir artışta ise seçmenlerin 2/3’lik oy 
çokluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. %2,5’in üzerinde gerçekleştirilecek 
sınırlamalar için de yine vatandaşların söz konusu tarhiyata onay vermesi 
gerekmektedir Ancak servet vergileri için piyasa değerinin %2,5’inin 
aşılması söz konusu olmamaktadır (Deler- Stallmann, 2007:505-506).  

1986 yılına gelindiğinde ise, yeni bir düzenleme olarak ücret ve 
maaşlardaki artışlar üzerine sınırlamalar getirilmiştir. Eyalet gelirlerinin 
%5’ine kadar gerçekleşen artışlar, ihtiyat fonu tarafından yönetilecek ve 
ilave miktarların mükelleflere iade edilecektir. Mevcut gelirlerdeki beklenen 
kaybı sağlamak için piyasa değerine direnen birçok yerde yeniden 
değerlemeye başvurulmuştur. 1990 yılı öncesi durgunluk döneminde yerel 
yönetime yapılan eyalet yardımlarındaki artış, durgunluk sonrası 2 yıl 
içerisinde %30’luk bir düşüş göstermiştir. Yardımların tekrar toplanması ile 
yeniden dengelenen oran, 2002 krizi ile birlikte sonraki dönemler için tekrar 
düşüş göstermiştir (Deler- Stallmann, 2007:505-506).   

6.9. Michigan 
Michigan’da vergi ve harcama sınırlamaları ile ilgili ilk uygulama 

1978 yılında gelir büyümesine karşı kişisel gelir üzerinden belirlenen sabit 
bir oranın sınır kabul edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Söz konusu 
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uygulama, bir önceki yıl kişisel geliri veya geçmiş üç yılın kişisel 
gelirlerinin ortalaması dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Michigan 
gelir idaresince geri ödenmektedir. Mevcut gelirin belirlenen oranı %1 veya 
üzeri aşması halinde fazlalık gelir vergi mükelleflerine iade edilmektedir. 
Yıllık kişisel gelirin %2’nin üzerinde artış göstermesi halinde toplam gelirde 
de aynı oranda artışa yol açmakta ve artan miktar otomatik olarak genel 
bütçeden ihtiyat fonuna aktarılmaktadır. Kişisel gelirdeki artışın %0’ın 
altında kalması halinde eksik miktar, ilgili fon bütçesinden genel bütçeye 
transfer edilmektedir. Söz konusu fonundan işsizlik seviyesinin %8’in 
üzerine çıktığı durumlarda yararlanılabildiği gibi acil durumlarda da nitelikli 
oy çokluğu ile transfer sağlanabileceği kanunlaştırılmıştır. 2000 yılı 
öncesinde yaşanan durgunluk döneminde ihtiyat fonunda o yılın resmi 
harcamalarının %13,2’sine karşılık gelen, yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir 
birikim sağlanmıştır. İlgili fona yapılan aktarımlar 2000-2008 dönemi için 
32 milyon doları eğitim, 25 milyon doları da su kirliliği kontrolünü sağlamak 
yönelik olarak devam etmektedir. Ancak bu durum kanun koyucuların 
istedikleri zaman acil bir durum öne sürerek ilgili fondan kaynak transfer 
etmelerine imkan sağlamaktadır. Tüm bu yıpranmalara rağmen vergi ve 
harcama sınırlamaları ve söz konusu ihtiyat fonu uygulamasının özellikle 
durgunluk dönemlerinde Michigan bütçesinin dengelenmesine önemli 
katkıda bulunduğu kabul edilmektedir (Poulsaon, 2004:13-14).   

6.10. Missouri 
Missouri’de vergi ve harcama sınırlamalarının ilk uygulaması 1980 

yılında Hancock düzenlemesi ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu düzenleme 
ile resmi gelirlerdeki artışın, kişisel gelirlerdeki büyüme ile sınırlandırılması 
yoluna gidilmiştir. Vergi gelirleri kişisel gelirdeki büyümenin bir göstergesi 
olarak kabul edilmiş ve belirlenen sınırın aşılması halinde vergilerde 
indirime gidilerek, gelir fazlası üzerinden mükelleflere geri ödemelerde 
bulunulmuştur. Ancak yine de Hancock düzenlemesi gelir ve harcamaların 
sınırlandırılması konusunda yeterince etkili olamamış ve belirlenen sınırların 
altına düşülememiştir. Kanun koyucuların mevcut sınırlamalar üzerinde 
yasal düzeltme taleplerinde bulunmaları belirlenen hedeflerden sapmalara 
sebep olmuş ve uygulamanın işlerliğini kaybetmesine yol açmıştır. 
Başlangıçta gelirin artan miktarının %2’si muaf tutulurken zamanla bu oran 
%18’e ulaşmış ve kamusal gelirlerdeki artış kişisel gelirlerdeki artışın iki 
katına kadar yükselmiştir. Kanun koyucunun ve mahkemelerin Hancock 
düzenlemesi kanunlaşmasını geciktirerek vergi ve harcama sınırlamalarının 
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etkinliğinin azalmasına ve aşınmasına imkan vermişlerdir (Poulsaon, 
2004:12).    

 Hancock düzenlemesi ile %1’in üzerinde bir alım-satım vergisi 
uygulamasına geçilerek servet vergileri üzerinden elde edilecek gelirin ve 
eğitim hizmetleri için ayrılan payın yarısına el konularak sınırlama 
kapsamına alınmıştır. Ayrılan gelir Missouri bütçe ofisi ve resmi 
denetçilerce yönetilmiş ve yapılan bu oransal artışı seçmenler tarafından da 
onaylanarak, dengeleyici etkisi Missouri yasama organınca kabul edilmiştir. 
Ancak zamanla politikacıların kişisel çıkarları yolunda söz konusu sınırlama 
ve uygulamalara müdahalede bulunmaları ve ilgili mahkemelerin bu duruma 
onay vermesi vergi ve harcama sınırlamalarının etkinliğini azaltmıştır. 
Missouri vatandaşları, vergi yükünü arttırıcı yöndeki maliye politikalarını 
araç olarak kullanan düzenlemelere karşılık tepkilerini oy pusulalarında dile 
getirmişlerdir. Böylece seçmen onayı olmadan vergi oranlarında herhangi bir 
değişikliğe gidilemeyeceği anayasal olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 
fakülte, hapishane, okul, halk sağlığı, karayolu ve altyapı hizmetleri gibi 
harcamalarda 1 milyon dolardan 5 milyon dolara kadar arttırılacak bir 
kesintiye gidilmesine yönelik sınırlamalar gerçekleştirilmiştir. Kamu 
gelirlerindeki resmi büyüme oranı kişisel gelirlerdeki artışın %1’in üzerinde 
çıkarsa elde edilen gelir fazlalığı vergi mükelleflerine iade edilmektedir  
(Poulsaon, 2004:12).    

6.11. Ohio 
1973 yılı ortalarından 1980 yılı başına kadar artan enflasyon oranları 

özellikle emlak vergisine karşı isyanı ortaya çıkarmıştır. Ohio’nun vergi ve 
harcama sınırlaması ile ilgili ilk uygulaması “House Bill 920”, 1976 yılında 
kanunlaştırılmıştır. “House Bill 920” uygulaması ile yer verilen inisiyatif 
dilekçesi ile California’da olduğu gibi kamusal faaliyetlerin öncelikli satın 
alma haklarına anayasal sınırlamalar getirilmiştir. “House Bill 920” gerçek 
servet vergileri üzerindeki yerel seçmen onayındaki artışı, gerçek servet 
gelirleri içindeki oylamaya sunulmayan vergi artışlarını yasaklayarak 
sınırlandırmaktadır. “House Bill 920” sınırlamaları, servet vergileri 
üzerindeki artış oranını, vergi alımlarındaki artışı enflasyona karşı koruyarak 
sınırlandırmaktadır. Yine “House Bill 920” kapsamında yer verilen yerel 
okul sınırlamaları üzerine çarpıcı etkileri olduğu gözlenmiştir. Okul 
harcamalarındaki artış, eyalet veya federal manda yönetimlerinde 
kaydedilenlerin sayısında ya da yeni merkez veya işletme giderlerindeki 
artışa karşılık eğitmenlerin sabit bir gelirle çalışmaları öngörülür. Servet 
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vergileri, enflasyon artışına izin vermediğinden yerel okul bölgelerinin baş 
gelir kaynağını oluşturmaktadır (Hill-Sattler-Duritsky-Obrien-Robey, 
2006:15-16).     

1970 yılı boyunca önceki yıllarda da olduğu gibi emlak vergisi 
oranları, iki haneli enflasyon oranları nedeniyle hızla artış göstermiştir. 
Bunun üzerine ev sahipleri tarafından hükümet üzerinde ilgili vergi 
oranlarının düşürülmesine yönelik baskılar artmaya başlamıştır. Kanun 
koyucular politik göstergelerin hızla artan vergi oranlarına işaret ettiğini ve 
bu durumun vergi isyanlarını tetikleyici bir etkide bulunduğunu görerek 
1976 yılında “House Bill 920”yi kabul etmişlerdir. 1980 Ohio Anayasası 
tarafından oylanan “House Bill 920” ile üç kademeli bir gerçek servet vergisi 
sistemi geliştirilmiş ve bu çerçevede vergi toplamada yeni uygulamalar 
düzenlenmiştir. Anayasada yer verilen düzenleme ve yasamanın uygun 
bulması ile eyalet düzeyindeki ve yerel düzeydeki servet vergilerinin üst 
sınırının piyasa değerinin %1’i olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Emlak 
vergisini belirlenme yetkisinin eyalet inisiyatifinden alınmasından itibaren 
bu yetki yerel yönetimlerde bulunmaktadır. İhtiyaçlara göre anayasal 
düzeyde belirlenen emlak vergisi oranının üzerine çıkılabilmesi ancak 
seçmen onayı ile gerçekleşebilmektedir. Belirlenen üst limitin %1’i, emlak 
vergisinin anayasal sınırlar içinde %10’luk kısmına karşılık gelmektedir. Bu 
kapsamda “House Bill 920” daha çok anayasada yer almayan sınırlamaları 
düzenlemektedir. Kanunlarda yer verilen anayasal düzeydeki iç sınırlamalar, 
servet değerinin piyasa rayicine göre artış göstermektedir. Ayrıca anayasal 
sınırlamalar dışında toplanan yol ve servet vergileri üzerinde de 
düzenlemeler yapmaktadır (Hill-Sattler-Duritsky-Obrien-Robey, 2006:37-
41).     

“House Bill 920” düzenlemeleri ile özellikle okul bölgelerinde 
uygulanacak üç farklı sonuç doğmuştur. İlk olarak gerçekleştirilen 
düzenleme, vergilendirilen bölgelerdeki yeni artışların ve özellikle okul 
bölgelerinde vergilerin, seçmen faaliyetlerinden önce performans 
uygulamalarının başı olarak toplanmasıdır. İkinci olarak, seçmenler toplam 
vergi yükleri üzerinde tekrar oylama yapılması yoluna giderek yerel servet 
vergilerinde ve okullar için yapılan düzenlemelerde tercihlerini yeniden 
belirtmektedirler. Üçüncü ve son düzenleme ise okul fonlarının 
belirlenmesinde servet vergi gelirlerinden elde edilen kazancın, “House Bill 
920” sınırlamaları getirilmeden önceki cari değere göre formüle edilmesi 
olarak açıklanmıştır. Bu sonuçlar söz konusu bölgelerdeki servet 
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değerlerinin hızla arttığının ya da okul fonu değerlerinde yüksek artışların 
izlendiğini göstermektedir. Ayrıca Ohio’da hükümetin tüm harcama 
kalemlerine uygulanabilecek bir vergi ve harcama sınırlaması şiddetle 
savunulmaktadır. Bu kapsamda Ohio Anayasası’na yapılan vergi ve harcama 
sınırlamalarının düzeltilmesine yönelik teklif yıllık harcama sınırlarının bir 
formüle bağlanmasını kapsamaktadır. Söz konusu formül harcama 
sınırlarının ancak, enflasyon ve nüfus artış oranlarındaki artış ya da devlet 
harcamalarının %3,5’lik bir artışın birleştirilmesiyle arttırılabileceğini 
göstermektedir. Ohio’nun düzeltme teklifi Colorado’nun TABOR 
uygulamasından birkaç noktada ayrılmaktadır. Colorado TABOR 
uygulamasının durgunluk dönemleri boyunca bütçesinin büyük bir 
bölümünü, getirilen üst sınırların etkilerinin yıllarca sürmesi nedeniyle yok 
ettiği görülmüştür. Bu kapsamda Ohio vergi ve harcama sınırlamalarında 
yapılan yeni düzenlemelerle, yıllık maksimum %3,5’lik bir artışa imkan 
verilmiş ve bütçede harcanmayan gelirlerin saklanması uygulamasına 
gidilmiştir. Saklanan bu birikimin bütçe büyüklüğünün %15’ini aşması 
halinde sınırı aşan miktar mükelleflere geri ödenmektedir. Ayrıca Ohio 
Vergi ve harcama sınırı teklifi, yerel hükümet gelirlerinden yapınla 
harcamaların %5’lik bir bölümünün garanti kapsamında oluğu ve eyalet 
yönetimi tarafından yapılan gelir artışını destekleyici nitelikte olmayan yerel 
düzeydeki harcamaların sınırlandırılabileceği kabul edilmiştir (Hill-Sattler-
Duritsky-Obrien-Robey, 2006:37-41).  

6.12. Oregon 
Oregon’da 1979’dan itibaren kişisel gelirde artış gözlenmesi ve 

bütçede önceki iki mali yıla oranla %2’nin üzerinde bir artış gerçekleşmesi 
halinde vergi ve harcamalar üzerinde sınırlamalara gidilmektedir. Yapılan 
vergi ve harcama sınırlamalarında nüfus artışının da dikkate alınması 
uygulama sonrası seçmenlere yapılacak olan geri ödemeler açısından da bir 
ölçü kabul edilmektedir. Ayrıca özellikle 1990’lı yıllarda, yasama organının 
ve yerel vergi sisteminin yetersizliklerinin giderilmesi yolunda özel kesimin 
maliye politikalarını birer araç olarak kullanması ve etkinliğini arttırması 
izleyen yıllarda uygulanması öngörülen bir yöntem olarak önem 
taşımaktadır. Oregon’da vergi ve harcama sınırlamalarının destekçisi olan 
seçmen grubunun genellikle yaş, cinsiyet, eğitim, mesleki durum gibi sosyo-
demografik ve kişisel çıkarları bakımından ortak paydaya sahip kesimler 
olduğu vurgulanmıştır. Vergi ödeme bilincinin, bireysel harcamalara 
ayrılacak payı azaltması nedeniyle mükellefler üzerine tam olarak 
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yerleşememesi önemli bir sorun olmakta ve Oregon yasarlında özellikle ele 
alınmaktadır. Bu kapsamda Oregon geniş tabanlı alım satım vergilerinin 
uygulanmadığı sayılı eyaletler arasındadır. Kişisel gelir vergisi ve kurumlar 
vergisi yerel idarelerce finansman aracı olarak kullanılan ve teklifleri 
seçmenlerce yapılan vergiler arasındadır. Oregon’da ‘Measure 5’ adı altında 
yapılan düzenlemeler sonucu gelir durumunun yüksek ya da düşük olmasına 
göre uygulanan kazanç vergisi kamusal hizmetlerin sunumuna yönelik 
harcamaların ve beraberinde yerel gelirlerin de artmasına neden olmuş ancak 
söz konusu artış vergi yükünü arttırmamıştır. Söz konusu ‘Measure 5’ 
uygulamaları kapsamında önem taşıyan bir diğer uygulama da yargı 
merciinin dahi belirlenen vergi oranlarını değiştirme yetkisine sahip 
olmamasıdır (Thompson-Green, 2004:74-83).  

Yerel idarelerin yetki genişliğini kontrol altına almak için merkezi 
idare tarafından getirilen dört farklı sınırlama türü bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki ‘oransal limit’tir. Oransal limit, yerel seçmenlerin oyu olmaksızın 
tahakkuk eden servet değerine karşı uygulanan maksimum oran olarak kabul 
edilmektedir. İkinci olarak ‘zorunlu limit’ ise, servet vergilerinin yargı 
iradesiyle arttırılmasından elde edilen maksimum gelir üzerinden yıllık 
yüzdelik artışlar dahilinde alınmasına izin verilen orandır. Üçüncü 
sınırlandırma türü olarak ‘harcama limiti’, Mali yıl süresince izinsiz olarak 
gerçekleştirilen harcama miktarı üzerinden yıllık artış yüzdesi dikkate 
alınarak kanunlaştırılan orandır. Son olarak tam bilgilendirme kuralı 
gereğince, önceki mali yılla karşılaştırmalı olarak ne ölçüde artış göstereceği 
ve bunun yerel idare ve seçmenler tarafından ne derece onay göreceği 
dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda uygulamaya konulan bu yöntemlerden 
oransal limit, zorunlu limit ve tam bilgilendirme kuralı yerel gelirlerin 
özellikle de servet vergilerinin kontrolüne yönelik iken harcama sınırlaması, 
yerel harcamaların denetimine yönelik bir yöntem olarak önem taşımaktadır 
(Raimondo, 1983:37)  

Vergilendirme yetkisi ve uygulama bakımından vergi ve harcama 
sınırlamalarının, birleşik devletler üzerinde daha güçlü bir etkiye yol açtığı 
kabul edilmektedir. Bu kapsamda karşılaşılan performans düşüklükleri gibi 
sorunlar da ilgili sınırlamalar gereği tasarlanan düzenlemelerin yasama 
organınca onaylanmaması, ancak halkoyu ile kabul görmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda geçmiş çeyrek asır boyunca Amerika da 
nitelikli çoğunluğun sağlandığı bir seçim mekanizması, seçmen inisiyatifi, 
denk bütçe, vergi ve harcama sınırlamaları gibi uygulamalarla mali disiplini 
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garanti altına alarak, hükümet savurganlıklarına karşı vatandaşı korumayı 
amaçlamıştır. Belirlenen hedefler çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve 
getirilen sınırlamalar, devletin büyümesi önünde önemli birer engel teşkil 
etmiştir. Vergi ve harcama sınırlamalarının Amerika uygulamasında ve ilgili 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde öncelikle mali disiplini sağlamaya 
yönelik ölçütlere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra denk bütçe anlayışı ve 
borçlanmaya gidilmesi halinde dikkate alınması gereken ölçüler de vergi ve 
harcama sınırları kapsamında ele alınmıştır. Hükümet faaliyetlerinin 
kurallara dayalı sınırlanması başta vergi ve harcama sınırlamaları olmak 
üzere, denk bütçe anlayışı, nitelikli çoğunlukla seçime gidilmesi, resmi 
referandum uygulaması ve seçmen inisiyatifinin genişliği şeklinde 
sıralanmaktadır (Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 2001:16-17). 

1969 ve 1994 yılları arasında mali disiplinin sağlanmasına yönelik 
belirtilen unsurların yer verilmesine göre 49 eyalet üzerinde yapılan bir 
araştırma, vergi ve harcama sınırlamaları, denk bütçe anlayışı, nitelikli 
çoğunlukla seçime gidilmesi, resmi referandum uygulaması ve seçmen 
inisiyatifi genişliği esas alındığı takdirde kişi başına yapılan harcama 
miktarının, uygulamanın dikkate alınmadığı eyaletlere oranla ortalama 473 
dolar daha az olduğunu vermiştir. Bu da vergi ve harcama sınırlamaları 
üzerinde mali disiplin mekanizmalarının etkili olduğunu göstermektedir. 
Diğer yandan denk bütçe ve nitelikli çoğunlukla oylama gibi yöntemlerin 
kamu sektörünün büyümesiyle mücadelede tek başına etkili olamayacağı ve 
bu noktada da vergi ve harcama sınırlamalarına ihtiyaç duyulduğu 
savunulmaktadır. Kişi başına harcama ortalaması, vergi ve harcama 
sınırlamalarının uygulandığı eyaletlerde ABD ortalamasının üzerinde bir 
oranda %6,4’ün aşağısına düşerken, vergi ve harcama sınırlamalarının 
uygulanmadığı eyaletlerde uygulananlara oranla kişi başına harcamalarda 
yaklaşık 41 dolarlık bir düşüş görülmektedir. Ayrıca vergi ve harcama 
sınırlamaları yürürlüğe girmeden önceki beş yıl için eyaletlerde kişi başına 
harcama seviyesi ABD ortalamasının üzerinde %0,8 iken düzenlemelerin 
yürürlüğe girmesinden itibaren geçen beş yıl süresince bu oran ABD 
ortalamasının aşağısında %2,9 seviyesine gelmiştir. Bu kapsamda vergi ve 
harcama sınırlamalarının yürürlükte olduğu eyaletlerin hükümetin 
büyümesini sınırlandırmada, yürürlükte olmayan eyaletlere oranla daha etkin 
oldukları sonucuna varılmıştır (Clemens-Fox-Karabegovic-Leroy-Veldhuis, 
2001:16-17).  
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Resmi vergi ve harcama sınırlamalarının, vergi mükellefi vatandaşlar 
tarafından inisiyatif ve referanduma dayalı anayasal bir çerçevede 
yürütülmesi, etkinliğinin artması açısından önem taşımaktadır. Diğer 
eyaletler belirlenen sınırın aşılamasını önlemeye yönelik çeşitli uygulamalar 
geliştirirken, Oregon bu kapsamda belirlenen sınırın üzerinde toplanan 
vergilerin aşan miktarı oranında mükelleflere geri iadesini sağlayarak 
dengeyi sağlamaktadır (Poulson-Kaplan, 1992:121).   

6.13. Washington 
Washinton eyaletinde 20 yıl süresince iki kez vergi ve harcama 

sınırlaması uygulaması gerçekleştirilmiş ve vatandaşların da desteğiyle 
uygulamaya konmuştur. Bu sınırlamalardan ilki 1979 yılında, ‘Initiative 62’ 
adı altında kişisel gelirdeki artış oranında eyalet gelirlerinde gözlenen artış 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası yaşanan durgunluk dönemi 
sonrasında da yine söz konusu sınırlamaların etkisi devam etmiş ve 
harcamalar konusunda belirlenen ölçünün üzerine çıkılmamıştır. 1993 
yılında harcamalarda görülen 1 milyar dolarlık artış, 1994 ve 1995 mali 
yılları içerisinde dikkate alınarak denge sağlanmış ve harcamalar belirlenen 
sınırların altına düşürülebilmiştir. İkinci olarak yürürlüğe giren ve ‘Initiative 
62’ düzenlemeleri önceki uygulamadan farklı olarak resmi harcamalar 
üzerinde daha kısıtlayıcı bir etkiye sahiptir (New, 2001:13). 

Yasama organının, yerel yönetimlere yeni programlar uygulanması 
için yüklediği sorumluluklar da dikkate alınarak, hükümetlerin asli 
görevlerinin dışında gerçekleştirilen harcamalar üzerinde de kısıtlamalara 
gidilmiştir. 1994 yılında Washington yasama organı vergi ve harcama 
sınırlamalarının etkinliğini arttırmak ve uyumunu sağlamak amacıyla 1996 
mali yılı için geçerli olacak bir tamamlayıcı bütçe uygulamasına karar 
vermişlerdir. Bir defaya mahsus olmak üzere, idari ve sosyal nitelikli 
harcamalarda kesintiye gidilerek, bu bölümlerden arttırılan miktar okul ve 
yol yapımı gibi hizmetlere yönlendirilmiş ve söz konusu uygulamalar 1996 
mali yılı bütçesi dışında tutulmuştur (New, 2001:13). 

Harcamaların belirlenen aralıklarda gerçekleştirilmesi ve istenilen 
düzeyde azaltılması 1996 ve 1997 mali yıllarında hedeflenen harcama 
sınırlarının altında kalınmasını sağlamıştır. Daha sonraki senelerde de 
yasama yetkilileri eyalet gelirlerinde artış izlenmesi halinde toplanan 
vergilerde indirime giderek dengeyi sağlamaya çalışmışlardır. Bu kapsamda 
1998 ve 1999 yıllarında sırasıyla 38.5 ve 19.7 milyon dolar olmak üzere 
vergi gelirleri üzerinde kesintiye gidilmiştir (New, 2001:13).  
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Harcama sınırlamalarının Washington eyaletinde uygulamaya 
başlanmasından itibaren seçmenler vergi yüklerinin hafifleyeceği ve refaha 
ulaşacaklarına dair güven duymuşlardır. 1998 yılında vergi ve harcama 
sınırlamalarıyla ilgili yeni bir model olarak tesis edilen ‘Initiative 695’ 
uygulaması ile motorlu taşıt vergilerinde 30 dolara kadar bir indirime 
gidilerek vergi mükellefleri üzerindeki 256 milyon dolarlık yük 
kaldırılmıştır. 1999 yılında da yine seçmenlerin söz konusu motorlu taşıt 
vergisinin tamamen kaldırılmasına yönelik oy kullanmaları üzerine yapılan 
ikinci bir düzenleme ile mükelleflerin vergi yüklerinde 1,1 milyar dolarlık 
ikinci bir azalış gerçekleşmiştir. Yapılan tüm düzenlemelere rağmen 
Colorado Mükellef Hakları Bildirgesi (TABOR)’nin Washinton ‘Initiative 
601’ uygulamasına oranla daha etkin olduğu kabul edilmektedir. Çünkü 
‘Initiative 601’ kanuni bir ölçü iken, TABOR anayasal bir düzenleme olarak 
yürürlüğe girmiştir. 2000’li yıllar itibarıyla her ne kadar eyalet 
harcamalarında bir artış gerçekleştirilmek istenildiyse de nitelikli 
çoğunluğun ve yasma yetkililerinin kararı ve ilgili guvernörlerin uyarıları ile 
yapılan harcamaların belirlenen vergi ve harcama sınırların altına 
düşürülmesi sağlanmıştır (New, 2001:13).   

6.14. Wisconsin 
Wisconsin, vergi ve harcama sınırlamalarını uygulamaya başladığı 

yıllar itibarıyla özellikle Colorado ve daha birçok eyalette, yerel 
harcamaların sınırlandırılmasında etkin sınırlama yöntemlerinden biri olarak 
kabul edilen, mükellef haklarının korunmasına (TABOR-Taxpaeyr’s Bill Of 
Rights)  yönelik düzenlemelere büyük önem vermiştir. Yerel vergi ve 
harcama sınırlamaları özellikle, Wisconsin Eyaletinin önemli bir gelir 
kaynağı olan servet vergileri üzerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yine 
TABOR benzeri bir düzenleme olarak uygulamaya konulan Wisconsin 
mükellefleri koruma düzeltmeleri WTPA (Wisconsin Taxpayer Protection 
Amendment) iki temel sebebe dayanmaktadır. Bunlardan ilki; Wisconsin 
mukimlerinin vergi ödeme yeteneklerinin üzerine çıkan vergi yüklerinin 
ağırlığı ikincisi ise, eyalet düzeyinde ekonomik büyümeyi engellemesidir 
(Deler- Stallmann, 2007:519-520).      

Wisconsin’de diğer eyalet uygulamalarından farklı olarak 
vatandaşların siyasi tercihlerine büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede 
vergi yükünün hafifletilmesine yönelik öncelikle düzenleyici vergilerin 
ikinci olarak da pratik vergi uygulamasına yer verilmiştir. Böylece emek ve 
sermaye üzerinden sağlanacak faydanın artacağı, kaliteli eğitim ve altyapı 
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hizmetleri ile koruyucu hizmetlerin etkinliğinin de arttırılabileceği 
savunulmaktadır. Servet vergilerinin dondurulması gibi bir vergi sınırlaması 
ile de eyalet ekonomisini destekleyici bir finansman önlemi alınmış 
olacaktır(Deler- Stallmann,2007:519-520).     

Wisconsin’de mevcut vergi ve harcama sınırlamaları servet vergileri 
üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilçe ve belediyeler sınırlı 
miktarda vergi toplayabilmektedir. İlçe ve belediyeler söz konusu vergi 
oranını belirlenen sınırın %2’sinden fazla arttıramamaktadırlar. Seçim 
bölgelerinin finansmanına yönelik borç ve vergi artırımı kararları belirlenen 
vergi ve harcama sınırlamalarının dışında tutulmaktadır. Nüfusu 2000’in 
altında olan bölgelerde belirlenen sınırların aşılması durumunda 
gerçekleştirilen yıllık yerel toplantılar sonucunda yeni kararlar 
onaylanabilmektedir. Ancak diğer ilçe ve belediyelerde bu sınırların 
kaldırılması ancak yerel referandum ile gerçekleştirilebilmektedir. 
Wisconsin yerel idaresinin alım-satım vergileri üzerinde ihtiyari sınırlama 
yetkileri olmadığı gibi eyalet kapsamında vergilerin ne şekilde tahsil 
edileceği ve yükümlülük sınırlamaların nasıl olması gerektiği de mevcut 
kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Belirlenen vergi sınırlarının aşılması, aşılan 
miktarın her doları için yapılan resmi yardımlarda bir azalışla 
cezalandırılacaktır (Deler- Stallmann, 2007:520-521).    

Wisconsin’de okul bölgeleri için servet vergileri üzerinden elde edilen 
gelirlerin öğrenci başına 241 dolara kadar arttırılmasına izin verilmektedir ve 
bu artış enflasyonla oranlanmaktadır. Pratikte yıllık servet vergisi artışlarının 
%2’si oranında artışa izin verilmektedir. Vergi ve harcama sınırlamalarının 
zorlaştırıcı faktörü, önerilen sınırlamanın nitelikli bir ekonomik teklif olup 
olmamasıdır. Wisconsin’de vergi ve harcama büyüklüklerinin tespit 
edilmesinde iki temel yöntemden yararlanılmaktadır. Bunlardan ilki, resmi 
ve yerel hükümet maliyesinin ABD nüfus sayımı büro verileri ile cari yıl 
ayrıntılı vergi ve harcama verileridir. İkincisi ise, ekonomik analiz bürosu 
tarafından geliştirilen bölgesel ekonomik bilgi sistemi verileri olarak 
belirlenmiştir. Wisconsin’de gelirin kapsamını alım-satım vergileri, gelir 
vergileri, servet üzerinden alınan vergiler ve harçlar oluşturmaktadır (Deler- 
Stallmann, 2007:521-522).    

Uluslararası yardımlar, federal hükümet bağışları veya diğer 
eyaletlerden gelirin yardımlar gelir kapsamına girmemektedir. Wisconsin’de 
genellikle vergiler, ulusal ortalamanın %10,4’ünü aşan eyalet toplam kişisel 
gelirinin %11,5’i için toplanmaktadır. Wisconsin vergi yükü ağırlığı 
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bakımından eyalet sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır. 
Wisconsin’de vergi yükü ulusal ortalaması 3447 dolar olmasına karşı, kişi 
başına 3714 dolar olarak belirlenmiştir. Bu veriler Wisconsin’in sıralanmada 
on üçüncü sıraya düşmesine neden olmuştur. Wisconsin’de vergi ve harcama 
sınırlamalarını alım satım vergilerine doğru kaydırmaktadır (Deler- 
Stallmann, 2007:519-523).   

7. Sonuç 
Anayasal vergi ve harcama sınırlamaları, halkın yasamanın 

kapasitesine ve seçim politikasına olan inancını yitirmeye başlamasıyla 
ortaya çıkmıştır. Gerçekte anayasal sınırlamalar üzerindeki bu görüşler, 
seçmenin kendi mali işlerindeki inisiyatifi ele alması yolundaki çabasının bir 
ürünüdür. Ekonomik sorunların çözümü için, siyasal ve mali sürece ilişkin 
kuralların ve yasal çerçevenin yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu çerçevede anayasal sınırlamaları içeren bir reform 
önerilmiş ve mali sürece ilişkin kuralların iyileştirilmesinin şart olduğu 
vurgulanmaktadır. Devletin vergilendirme ve harcama yetkilerinin 
sınırlandırılması, hem bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, hem 
de mali otoritenin daha adil hareket etmesi ile birey üzerindeki otoritesinin 
meşru temeller çerçevesinde güçlendirilmesi için gereklidir. Vergi ve 
harcama sınırlamaları, kamu otoritelerinin karar verme yetkileri üzerine 
kısıtlamalar getirmektedir. ABD vergi ve harcama sınırlamalarında da esas 
alınan, yerel yönetimlerin yasal iradelerine dayanarak sahip oldukları vergi 
toplama ve harcama yapma yetkilerini yürüttükleri eyaletler kapsamında, 
vergi ve harcamalar üzerine getirilen sınırlamalardır. 

Vergi ve harcama sınırlamalarıyla vergilerin toplanması ve 
harcamaların yapılması üzerine getirilen kısıtlamalar, uygulamadaki birçok 
olumsuz sonucun giderilmesinde potansiyel etkiye sahiptir. Ayrıca bazı 
uygulamalarda vergi ve harcama sınırlama kanunları gereğince genel ya da 
belirli bir ölçüde oluşan birikim fazlalığının vatandaşlara iadesi 
gerekmektedir. Böyle durumlarda vergi gelirlerinden sağlanan genel birikim 
fazlalıklarının yerleştirilebileceği bir bütçe dengeleme fonunun 
benimsenmesi vergi ve harcama sınırlamalarının etkinliğinin artmasına 
büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. En etkili vergi ve harcama sınırlarının 
gelir fazlalıklarının, vergi indirimleri ve kesintileri yoluyla veya ihtiyat fonu 
ya da bütçe dengeleyici fon uygulamalarıyla dağıtıldığı yöntemler olduğu 
kabul edilmektedir. Bu şekilde hem devletin aşırı büyümesinin önüne 
geçilmekte hem de konjonktürel dalgalanmalara karşı bütçe dengesi kontrol 
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altında tutulabilmektedir. Ancak diğer yandan da söz konusu acil durum ve 
bütçe dengelemeye yönelik birikimlerin varlığı vergi ve harcama 
sınırlamalarının devletin büyümesini önlemeye yönelik etkinliğini 
azaltmaktadır.  

ABD’de vergi ve harcama sınırlamaları, 1970’lerde ortaya çıkan vergi 
isyanları süresince hükümetin aşırı büyümesini kontrol altına almak 
amacıyla geliştirilen mekanizmalar olarak önem kazanmıştır. Bu 
düzenlemeler kapsamında servet vergileri üzerine özellikle yerel gelirlere 
uygulanacak sınırlamalar getirilmiştir. Uygulanacak vergi ve harcama 
sınırları, gelir ve harcamalardaki artış ile nüfus artışı, enflasyon, kişi başına 
gelir ve önceki yıl gelir endeksleri gibi sayısal hedeflerin birleşimine bağlı 
olarak belirlenmektedir. Vergi ve harcama sınırlamalarının bağlayıcılığı, 
yasamaya ilişkin düzeltmelerin anayasal çerçevede yürütülmesi ve getirilen 
sınırlamaların seçmen onayı olmaksızın kaldırılamamasına bağlı olmaktadır. 
Vergi sınırlamaları ile ilgili kanunların bütçe açıklarının giderilmesi 
üzerindeki düzenleyici etkisi özellikle eyalet düzeyindeki bütçe dengesinin 
sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede bazı vergi 
sınırlamaları yıllık vergi artışlarını, önceki vergilerin ya da mevcut 
gelirlerdeki artışın bir bölümüyle sabitlemektedir. 
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ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN AMERİKA’DAKİ 

VERGİ VE HARCAMA SINIRLAMALARI: 

UYGULAMA SONUÇLARI∗ 
 

İsmail KİTAPÇI** 
 

“Bir gücü sınırlayamazsak o gücün kötüye kullanımını da önleyemeyiz.” 
 F.A. von HAYEK    

1. Giriş 

1930’lu yıllarla birlikte dünya genelinde yaygın hale gelen 
Keynesyen iktisadın açık finansman politikaları kamu mali yönetimi 
açısından vergi ve kamu harcamaları bileşenleri üzerinde devletin 
Leviathan bir tekele sahip olmasını sağlamıştır. Bu durumun kamu 
maliyesinde ortaya çıkardığı sorunun ismi bellidir: mali disiplinsizlik. 
Özellikle geleneksel maliye politikalarının iradi ve takdiri uygulamalarının 
hüküm sürdüğü dönemlerde kamu harcamalarının finansmanının vergiler 
yerine borçlanma ve emisyon yoluyla karşılanması (vergilemeden harcama 
yapma alışkanlığı) sürekli kamu harcamalarının artmasını sağlamış, bütçe 
açıklarının zamanla kronikleşmesi ekonomik ve mali alanda vergi ve borç 
yükünün artmasına neden olmuştur. Kamu maliyesindeki bu tür mali 
disiplinsizlik uygulamaları 1970’li yıllardaki stagflasyon sürecinin de 
etkisiyle iyice açığa çıkmıştır. 

Bu doğrultuda 1970’li yılların sonlarına doğru kamu maliyesinde 
hükümetlerin iradi uygulamalarından vazgeçilerek mali alanda 
sınırlandırmalara gidilmesi söz konusu olmuştur. 1980’li yıllarda 
Amerika’da ortaya çıkan devletin mali alandaki bu yetki sınırlandırmaları 
zamanla AB ve IMF gibi uluslarüstü kuruluşların programlarında da yer 
almıştır. Fakat bu konuda ABD hem vergi ve harcama sınırlamalarını 
yürürlüğe koyan ilk ülke olması hem de başarılı uygulama sonuçlarıyla 
sınırlamaların etkinliğini gösterme açısından öncü konumdadır. 

Bu çalışmada literatürde “vergi ve harcama sınırlamaları” (tax and 
expenditure limits) adıyla bilinen mali kuralların teorik çerçevesi ve 
                                                 
∗ Bu çalışma I. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı’nda (11-12 
Eylül 2008, İzmir) bildiri olarak sunulmuştur. 
** Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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ekonomi politiği Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat perspektifinden ele 
alınarak Amerika’da uygulanan vergi ve harcama sınırlamaları 
uygulamaları ve bu uygulamaların sonuçları bazı eyaletlerdeki uygulamalar 
ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. 

1.1. Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Teorik Çerçevesi ve 
Ekonomi Politiği 

Yaklaşık son 30 yıldır Amerika’da hem federal hem de yerel 
hükümetin mali yapılarında radikal değişimler yaşanmaktadır. Bu 
değişimlerin çoğunun ekonomi alanında olduğu gibi aynı zamanda 
seçmenlerin referandum hakkı ve yasama gücünün artırılması şeklinde de 
gerçekleştiği görülmüştür. Özellikle halkın mali konularda karar alabilme 
yetkisi vergi ve harcama sınırlamalarının halkın onayına sunulmasıyla 
gerçekleşmiştir (Glickman ve Painter, 2004:36). 

Mali kuralların bir kısmını oluşturan vergi ve harcama sınırlamaları 
(TEL) vergilerin ve/ veya harcamaların yıldan yıla ne kadar 
artırılabileceğini belirleyen bütçe ile ilgili kurallar bütününü 
oluşturmaktadır. Vergi ve harcama sınırlamaları yasal düzeyde olabileceği 
gibi anayasal düzeyde de gerçekleşebilmektedir. Yasal sınırlamalar yasama 
süreciyle şekillenebilirken vatandaşlar tarafından oybirliğinin sağlanması 
koşuluyla diğer bir deyişle doğrudan demokrasi mekanizması kullanılarak 
anayasal düzeyde de gerçekleşebilir (Poulsen, 2004:2). Nitekim bazı vergi 
ve harcama sınırlamaları basit çoğunluk oylamasıyla geçersiz sayılırken 
bazıları da nitelikli çoğunluk oylaması, valilerin onayı ve referandum 
mekanizmaları yoluyla yürürlüğe girmiştir (Glickman ve Painter, 2004:9). 
Özellikle vergi ve harcama sınırlamaları yerel hükümetler üzerinde 
bağlayıcı nitelikte olmuştur (Poterba ve Rueben, 1995:384). Diğer taraftan 
yasal düzeyde gerçekleşen vergi ve harcama sınırlamaları daha zayıf 
kalmış ve zamanla niteliğini kaybetmişlerdir (Krol, 2007:432).  

Vergi ve harcama sınırlamalarıyla ilgili uygulamaların ilk olarak 
Amerika’da 1970’lerin sonuna doğru başladığı görülmektedir. Fakat 
Amerika’da vergi ile ilgili gelişmelerin arka planına bakıldığında özellikle 
vergi sınırlandırmaları konusunda halkın baştan beri istekli olduğu 
anlaşılmaktadır. Zira İngiliz kolonisi olan Amerika’nın bağımsızlık 
mücadelesini verirken “temsilsiz vergi olmaz” şeklinde bir anlayış 
geleneğine sahip olması Amerikan vatandaşlarının geçmişten günümüze 
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vergi konusundaki hassasiyetini açıkça ortaya koymaktadır. 1976’da 
başlayan vergi ve harcama sınırlamaları uygulamaları 1978’den 1990’a 
kadar çıkartılan 58 farklı yasayla seçmenlerin önüne sunulmuştur. 
Bunlardan %40’ı halkın onayından geçerek yürürlüğe konmuştur (Alm ve 
Skidmore, 1999:481-482). 

Gerçekleşen bu vergi ve harcama sınırlamaları birçok araştırmacı 
tarafından kaleme alınmış ve özellikle bu sınırlamaların federal ve yerel 
hükümetler üzerindeki etkileri ve halk tarafından niçin desteklendiği 
üzerinde durulmuştur (Alm ve Skidmore, 1999:481-482). Merriman 
tarafından kaleme alınan “Belediye Bütçeleri’nin Kontrolü” (In Control Of 
Municipal Budgets) adlı eserde bu sınırların değişik türleri açıklanmakla 
beraber yerel hükümet yöneticilerinin bu sınırlamalara nasıl tepki verdiği 
de anlaşılmaya çalışılmıştır (Bunch, 1989: 497).  

Diğer taraftan Poterba (1994) vergi sınırlamaları ile bütçe açıkları 
arasındaki ilişkiye dikkat çekerek vergi ve harcama sınırlamaları 
uygulamalarında farklı kriterlerin uygulanmasının (nitelikli çoğunluk, 
referandum, kişisel gelir artışları) gelir ve harcama düzeyleri açısından 
farklı sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymuştur (Poterba, 1996:398). 
Nitekim Colorado gibi anayasal düzeyde uygulanan ve halkın doğrudan 
katılımının sağlandığı vergi ve harcama sınırlamaları uygulamaları yasal 
düzeyde uygulanan vergi ve harcama sınırlamaları uygulamalarına göre 
daha etkin olmuştur.  

Aynı zamanda vergi ve harcama sınırlamalarının politikacıların 
hareketleri üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Poterba (1994), 
bütçe açığındaki 1 dolarlık artışın sınırlamaların uygulandığı eyaletlerde 
0,47 dolar vergi artışına, sınırlamaların uygulanmadığı eyaletlerde ise 1,03 
dolar vergi artışına neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Vergi ve harcama 
sınırlamaları vergiyi yükseltmeyi daha zorlaştırmasına rağmen bir alandaki 
harcama sınırlandırmaları bütçenin diğer alanlarında daha fazla harcamayı 
cesaretlendirebileceğinden taraftarlarının uyanık olması gerekmektedir. 
Örneğin, Bennet ve Dilorenzo (1982), garantisi olmayan borçlar tarafından 
finanse edilen bütçe dışı harcamaların vergi ve harcama sınırlamalarına 
geçişin takibini artırdığını ortaya çıkarmıştır (Simmons, 2001:144). 

Genel olarak ifade etmek gerekirse; kamu mali yönetiminde vergi ve 
harcamalara bir sınır koyulmasında çok çeşitli etkenler bulunmaktadır. 
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Bunlar; mali disiplin ve dengenin tesis edilmesi, makro ekonomik istikrarın 
sağlanması, devletin aşırı büyümesinin engellenmesi, mali 
sürdürülebilirliğin temini, vergi yükünün azaltılması suretiyle toplam 
piyasa üretiminin arttırılması, kamu harcamaları ile ilgili olarak 
vatandaşların memnuniyetsizliklerinin azaltılması, çıkar gruplarının 
lobicilik faaliyetlerinin azaltılması, devletin savurganlaşmasının ve siyasi 
popülizmin önüne geçilmesi olarak ifade edilebilir (Aktan vd., 2007:168-
171). 

1.2. Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Perspektifinden Vergi ve 
Harcama Sınırlamalarının Teorik Çerçevesi ve Rasyoneli 

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisinin kurucusu 1986 Nobel 
İktisat ödülü sahibi James Buchanan’ın kamusal gelirlerdeki artışların 
nedenini politikacıların kamu harcamalarının gerçek maliyetlerini 
seçmenlerden saklamalarına dayandıran görüşleri vergi ve harcamalar 
konusunda sınırlamaların adeta gerekçesini oluşturmaktadır (Bowler ve 
Donovan, 2004:190). Diğer bir deyişle politikacılar borçlanma seçeneğini 
elinde bulundurdukları sürece artan harcamaları artan vergilerle finansman 
yoluna gitmeyeceklerdir (Tempelman, 2006:563). Bu durumda oy 
maksimizasyonu içerisinde olan politikacılar kamu harcamalarını normal 
kamu gelirleriyle finanse etmenin kendilerinde yaratacağı olumsuz etkileri 
ortadan kaldırmak için borçlanma ve para basımı gibi “vergilemeden 
harcama yapma” mekanizmasını işleteceklerdir.  

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi özellikle bütçe 
mekanizmasının mali politikaları önemli bir şekilde etkilediğini ortaya 
koymaktadır. Diğer bütçe kurallarının yanı sıra vergi ve harcama 
sınırlamaları politikaları federal ve yerel harcama düzeylerinde bir artışa 
yol açabilmektedir. Ancak politikacılar devlet harcamaları üzerinde 
diğerlerine nazaran daha önemli ve güçlü bir sınırlama oluşturan vergi ve 
harcama sınırlamalarına daha çok önem vermek durumundadırlar. Bu vergi 
ve harcama sınırlandırmaları konusunda en etkili yöntemler şu şekilde 
ifade edilebilir (Poulson, 2004:1, Clemens vd., 2003:19). 

• Yasal olmaktan ziyade anayasal düzeyde olması. 

• Ekonomik olayların genelini ölçmekten ziyade devlet 
harcamalarının enflasyon hızı ve nüfus artışı gibi faktörler göz 
önünde bulundurularak bir sınırlandırılmaya gidilmesi. 
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• Vergi ve harcama sınırlarının üzerinde bir gelir sağlanırsa 
bunların vatandaşlara iade edilmesi. 

• Denk bütçe kuralı ve diğer bütçe kuralları ile sıkı bir ilişki 
içerisinde olması. 

• Referandum yoluyla seçmenler tarafından onaylanması. 

• Yerel düzeyde (belediyeler) harcama ve gelirleri de barındırması. 

• Harcamaların ve gelirlerin geniş bir şekilde tanımlanması. 

Genel olarak Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat felsefesi vergi ve 
harcama sınırlamalarını politik iktisat açısından oyunun kuralları olarak 
nitelendirmektedir. Oyunun kurallarına ne kadar bağlı kalınırsa ve oyunun 
kuralları politikacılar tarafından etkin bir şekilde uygulanırsa uygulama 
başarısı da o kadar fazla olacaktır. Fakat gerek Amerika’daki gerekse 
dünyadaki diğer vergi ve harcama sınırlamaları uygulamalarının zaman 
zaman politik müdahalelerle karşılaştığı, yasal prosedürlerin kolaylıkla 
değişebildiği; bu durumun da sınırlamalardaki başarı şansını azalttığı 
görülmüştür. 

Özellikle mali alanda vergilere ve kamu harcamalarına sınırlar 
getirilmesini zorlaştıran bir faktör de 1980’lerden önce demokrasi ve seçim 
mekanizmasının ekonomik politik alanda yanlış tezahür etmesidir. Kamu 
harcamaları ve vergi bileşenleri üzerindeki Leviathan Tekeli’ne ve 
politikacılar tarafından uygulanan yanlış politikalara karşı demokrasinin bu 
sorunu “Seçimle gelen seçimle gider” gibi bir dar mantık ile cevaplamaya 
kalkması politikacıların vergi ve harcama alanını daha da genişletmiştir. 
Böylelikle önceki yıllara ait olan vergi ve borç yükü ileriki nesillere 
aktarılmıştır. Demokrasinin dar anlamda algılanmasının mali alanda 
yarattığı bu sıkıntılara 1980’li yıllarda Anayasal iktisadın verdiği cevap 
ortadadır: sınırlı devlet ve sınırlı demokrasi (demarşi). Anayasal iktisadın 
bu sınırlı devlet ve sınırlı demokrasi anlayışı dünya genelinde 
demokrasinin yeniden sorgulanmasını sağlamış aynı zamanda mali alanda 
da vergilere ve kamu harcamalarına sınırlar getirilerek ekonomi 
yönetimindeki iradi ve takdiri uygulamaların önüne geçilmesinde yardımcı 
olmuştur. 

1.3. Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Kapsamı  

Vergi ve harcama sınırlamaları ile ilgili karar mekanizması talep 
yönlü ve arz yönlü faktörler dikkate alınarak çalışmaktadır. Burada talep 
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faktörünü farklı zamanlardaki seçmen faktörü oluştururken arz yönünü ise 
seçmenlerin politikacıları ve bürokratları gözlemleme yeteneği 
oluşturmaktadır (Alm ve Skidmore, 1999:484). Vergi ve harcama 
sınırlamaların kapsamının daha çok politik karar alıcılarla politik karar 
vericilerin birbirine daha yakın oldukları bir zeminde yani yerel düzeyde 
gerçekleştiği görülmüştür. Vergi ve harcama sınırlamalarının kapsama 
alanının genişlemesi, gerçekleşmesi beklenen sonuçların etkinliği üzerinde 
belirleyici bir role sahiptir. Uygulamaya konulacak olan vergi ve harcama 
sınırlamaları, genel devlet harcamaları ve vergilerini de kapsamalıdır 
(Aktan vd., 2007:173). Fakat vergi ve harcama sınırlamalarının 
uygulanmasında öncelikli amaç yerel düzeyde toplanan emlak vergileri 
üzerinde olmuştur (Mullins, 1991:241-242). Diğer taraftan Dean Stansel de 
vergi ve harcama sınırlamalarının kapsamı konusunda vergi ve harcama 
sınırlamalarının sadece eyaletler düzeyinde değil tüm kamu harcamalarını 
dikkate alacak bir şekilde uygulanmasının alınacak başarılı sonuçlarda 
etkili olacağı kanaatindedir (Thompson ve Gren, 2004:83).  

1.4. Vergi ve Harcama Sınırlaması Uygulamasına Götüren 
Gerekçeler 

Amerika’da 1950-1990 yılları arasında kamusal harcamalar %480 
oranında artış göstermiştir. Kamu harcamalarındaki artışın nüfusun artış 
oranıyla aynı paralelde gitmemesi birçok sıkıntıyı da beraberinde 
getirmiştir. Nitekim 1970’den 1980’e kadar olan süreçte kamu harcamaları 
nüfustan 2,5 kat daha fazla artmıştır. 1980’den 1990’a kadar olan süreçte 
ise kamusal harcamalardaki artış nüfus oranındaki artışın 4 katı üzerine 
çıkmıştır. Özellikle 1980’den sonra enflasyonun etkisiyle çoğu eyalet 
bütçesinin büyüklüğü iki kat artış göstermiştir (Stansel, 2004). 

Tablo1: 1970-1980 ve 1980-1990 Yılları Arasında Amerika’daki Nüfus 
Artış Oranı ve Kamu Harcamaları Artış Oranlarındaki Yüzdelik 
Değişim 

Yıllar  1970-1980 arası 1980-1990 arası  
Nüfustaki Arış Oranı        % 11 % 10 
Kamusal Harcamalardaki Reel 
Artış Oranı 

       % 28 %  42  

Kaynak :Dean Stansel, Taming Leviethan: Are Tax And Spending Limits The 
Answer?, http://www.cato.org/pubs/pas/pa-213.html Erişim Tarihi: 23/11/2007 
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Kısacası başta Amerika’da olmak üzere dünya genelinde 1970’li 
yıllarda kamu mali yönetimindeki geçmişten gelen mali disiplinsizlik 
uygulamalarına bir de dünyayı saran stagflasyon dalgası eklenince kamu 
ekonomisini yönetmek daha da güç hale gelmiştir. Bu dönemde ülkelerin 
yönetilebilir ve sürdürülebilir bir kamu ekonomisi yaratma amacı başta 
harcama sınırlamaları olmak üzere vergi sınırlamalarının gündeme 
getirilmesinde etkili olmuştur.  

2.  Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Uygulanması  

Amerika’da 13 No’lu Önergenin ortaya çıkış süreci ve 
yasalaşmasıyla birlikte diğer eyaletlerde de vergi ve harcamayla ilgili 
sayısız sınırlamalara gidilmiştir. 1978-1980 yılları arasında 43 eyalet yerel 
emlak vergisi planlamalarına gitmiştir. 1978-1982 yılları arasında 15 eyalet 
gelir vergisi oranlarını düşürmüş, 10 eyalet kişisel gelir vergisini nüfus ve 
enflasyon gibi kriterlerle endeksleme yoluna gitmiş, 7 eyalet hediyelerden 
alınan vergileri 6 eyalet de mirastan kaynaklanan vergileri kaldırmıştır. 
Nitekim 1976’da New Jersey’de vergi ve harcama sınırlamaları yürürlüğe 
konmuş, bu tarihten 1982’ye kadar 20 eyalet vergi ve harcama sınırlaması 
uygulamalarına gitmiştir. 1983-1990 yılları arasında ise sadece 2 ülke bu 
tür sınırlamalara gitmiştir (Stansel, 1994).  

1976’dan beri yürürlüğe konulmaya başlayan vergi ve harcama 
sınırlamaları çoğunlukla kişisel gelir artışı göz önüne alınarak yapılmıştır. 
Fakat Colorado’da ve Washington’da nüfusun yıllık artışı oranı ve yıllık 
enflasyon artış oranı göz önüne alındığından dolayı uygulamada daha 
başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan vergi ve harcama 
sınırlamalarında gerek federal gerek yerel hükümet tarafından fazla gelir 
elde edilmesi durumunda vatandaşlara vergilerin iade edilmesi uygulaması 
“Vergi Mükellefleri Hakları Şartı” (TABOR: Taxpayer Bill Of Rights)  
uygulamaların başarı şansının artmasını sağlamıştır.  Özellikle Colorado, 
Michigan, Missouri, ve Oregan’daki vergilerin iadesi uygulaması 
vatandaşlar üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır (New, 2003:7). Zaten 
1990’lı yıllarda uygulamaya geçirilen “Vergi Mükellefleri Hakları Şartı” 
uygulamasından önceki yıllarda vergi ve harcama sınırlamalarındaki 
başarıların sınırlı kaldığı görülmüştür. 
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Tablo 2: Amerika’daki Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Uygulama 
Sonuçları 
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1978 17 12 5 1985 0 0 0 
1979 2 2 0 1986 7 3 4 
1980 13 4 9 1987 1 0 1 
1981 1 1 0 1988 5 1 4 
1982 4 2 2 1989 0 0 0 
1983 0 0 0 1990 3 0 3 
1984 5 0 5     

Kaynak: James Alm ve Mark Skidmore, Why Do Tax and Expenditure 
Limitations Pass in State Elections, Public Finance Review 1999; 27; 481, p.491. 

 Amerika’da uygulamaya konulan vergi ve harcama 
sınırlamalarında sayısal açıdan ortaya çıkan başarısız sonuçların daha çok 
bu sınırlamaların yapılış şekliyle ilişkili olduğu görülmüştür. Nitekim 
vatandaşların öncülük ettiği referandum gibi mekanizmalar yasalarla 
oluşturulan sınırlamalardan her zaman daha etkin olmuştur. Washington ve 
Colorado uygulamaları örnekleri bu görüşü destekler niteliktedir (New, 
2001:13). Zaten vergi ve harcama sınırlamalarında başarısız sonuçların 
alındığı eyaletlerde sınırlamaların daha çok kişisel gelir artış oranına 
bağlandığı, yasal prosedürlerle sıkça değiştirebildiği, politik baskılara 
maruz kaldığı görülmüştür. Aşağıdaki tabloda Amerika’daki vergi ve 
harcama sınırlamalarının yürürlüğe konuluş şekilleri yer almaktadır. 

Tablo 3: Amerika’daki Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Yürürlüğe 
Konuluş Şekilleri 

Sınırlama Türü Referandum Yasama 
Enflasyon Ve Nüfus 
Oranındaki Artış 

2(%29) 0(% 0) 

Gelir Artış Oranı 5(% 71) 5 (% 42) 
Diğerleri 0 (%0) 7 (% 58) 

Kaynak: Michael J. New, Limiting Government Through Direct Democracy, The 
Case Of State Tax And Expenditure Limitations, Policy Analysis No: 420, 
December 13, 2001, p.5. 

Amerika’da 2005 yılı itibarıyla 30 eyalet vergi ve harcama 
sınırlamasına gitmektedir. Bunlardan 18’i anayasal düzeyde 12’si ise yasal 
düzeydedir (Krol, 2007:432). 
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2.1. Harcama Sınırlamalarındaki Baskınlık 

Vergi ve harcama sınırlamalarına ilişkin uygulamalar daha çok 
harcama sınırlamaları üzerine odaklanmıştır. Özellikle harcama 
sınırlamaları konusunda “Ratcheting Effect” uygulaması ön plana 
çıkmıştır. Bu uygulama ile nüfus artışı ve enflasyon artış oranlarındaki 
artışın dikkate alınarak gelirlerdeki artışların harcama oranına bağlanması 
harcama sınırlamalarında Colorado başta olmak üzere birçok eyalette 
uygulamaların başarı şansını artırmıştır (James ve Wallis, 2004:30). 
Gerçekten de sınırlamaların yürürlüğe girmesiyle beraber Amerika’da 
kamusal harcamalarda düşüş gözlemlenmiştir. Vergi ve harcama 
sınırlamaları uygulamaya konulmadan 5 yıllık süre öncesinde kamu 
harcamaları artış oranı Amerika ortalamasının %0,8 üzerinde 
gerçekleşirken sınırlamalara ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinden 
sonraki 5 yıllık süreçte kamu harcamaları Amerika ortalamasının %2,9 
altında gerçekleşmiştir. Aynı şekilde vergi ve harcama sınırlamalarının 
yürürlüğe girdiği yılda bu sınırlamaları yürürlüğe koyan eyaletlerin kamu 
harcamaları Amerika’daki toplam kamu harcamaları ortalamasının  %6,4 
üzerinde gerçekleşirken 1992’de bu oran kamu harcamaları ortalamasının 
%1,7 üzerindedir (Stansel, 2004). 

2.1. Sınırlamaların Eksik Kalan Yanı:  Vergi Sınırlamaları  

Vergi ve harcama sınırlamaları konusunda harcama sınırlamaları ön 
planda olmuştur. Günümüzde sadece vergisel sınırlamalara giden eyalet 4, 
sadece harcama sınırlamalarına giden eyalet sayısı 23 iken hem vergi hem 
de harcama sınırlamalarına giden eyalet sayısı 3’tür. Yine de vergisel 
sınırlamalar sonucunda da olumlu sonuçların alındığı görülmüştür. Vergi 
sınırlamasının yürürlüğe girdiği tarihten önceki 5 yıllık süreçte vergi 
sınırlamasını yürürlüğe koyan eyaletlerin vergi miktarı vergi sınırlamasına 
gitmeyen ülkelerin vergi miktarı ortalamasının %5,5 üzerinde 
gerçekleşirken uygulamadan sonraki 5 yıllık süreçte vergi sınırlamasına 
giden ülkelerin vergi miktarı vergi ve harcama sınırlamasına gitmeyen 
ülkelerin ortalama vergi miktarının %12,5 altına düşmüştür. Yine aynı 
şekilde sınırlamaların yürürlüğe girdiği tarihte sınırlamaları uygulayan 
eyaletlerin vergi miktarı sınırlamaları uygulamayan diğer eyaletler 
ortalamasının %8,8 üzerindeyken sınırlamaların uygulamaya geçmesinden 
5 yıllık sonraki süreçte sınırlamaları uygulayan eyaletlerin vergi miktarı 
sınırlamaları uygulamayan eyaletlerin toplam vergi miktarı ortalamasının 
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%0,2 altına düşmüştür. (Stansel, 2004). Aynı zamanda kişi başına eyalet 
vergilerinde reel anlamda %18’lik bir azalma gerçekleşmiştir (Aktan vd., 
2007: 182). 

Amerika’da uygulanan bu vergi sınırlamaları harcama 
sınırlamalarının gerisinde kalmasına rağmen vergilemede Leviethan 
Tekeli’nin kırılması bakımından kamu mali anlayışındaki değişimlerde yol 
gösterici bir karaktere sahiptir. Özellikle Maastricht Kriterleri başta olmak 
üzere AB ve IMF gibi uluslarüstü kuruluşların programlarında mali 
alandaki sınırlamalara yer verilmesi bu görüşü destekler niteliktedir.  

2.3. Vergi ve Harcama Sınırlamalarının Uygulama Sonuçları 

Amerika’daki vergi ve harcama sınırlamaları uygulamaları hem 
federal hem de yerel hükümetleri etkilemiştir. Fakat daha çok bu 
sınırlamaların etkisi yerel düzeyde gerçekleşmiştir. 1962-1987 yılları 
arasındaki gelişmelere bakıldığında bu durum daha açık bir şekilde 
görülmektedir. Bu yıllar arasında yerel hükümetlerin vergi yapısının öz 
gelir kaynakları olan emlak vergilerinden katma değer vergisi, satış vergisi, 
gelir vergisi gibi çeşitli vergilere kaydığı görülmektedir. Özellikle emlak 
vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki 1962 yılında kapladığı 
%70’lik oran 1987’de %50’ye düşmüştür (Shadbegian, 1999: 221). 

Vergi ve harcama sınırlamaları uygulamaya konulmasında bu 
sınırlamaların daha çok federal hükümetin vergi ve harcamalarından ziyade 
yerel düzeydeki hükümetlerin vergi ve harcamalarında kısıntıya gidilmesi 
şeklinde anlaşılması uygulama sonuçlarından alınacak başarıların 
azalmasına neden olmuştur. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bu 
sınırlamaları uygulamaya koyan eyaletlerdeki harcama oranı Amerika’daki 
toplam kamu harcamaları ortalamasının 0,1 altında seyrederken 1991 
yılında Amerika’daki toplam kamusal harcamaların %4,4 üzerinde bir artış 
görülmüştür (Stansel, 2004). Diğer taraftan vergi ve harcama sınırlamaları 
Amerika’da yerel vergi yüklerinin de azalmasını sağlamıştır. 
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Tablo 4: 1970-2005 Yılları Arası Amerika’daki Yerel Vergi Yükü 
Değişimleri (%) 
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Ohaio 2.9 1 Nevada 0.6 16 
Arizona 2.2 2 Alaska 0.5 17 
Maine 2.2 3 Florida 0.4 18 
Louisiana 2 4 Utah 0.4 19 
Rhode Island 1.9 5 Delaware 0.3 20 
Connecticut 1.6 6 Idaho 0.3 21 
New Jersey 1.5 7 Maine 0.2 22 
Oklahoma 1.4 8 Michigan 0.1 23 
Texas 1.4 9 Oregon -0.1 24 
North 
Carolina 

1.3 10 Mississippi -0.3 25 

South 
Carolina 

1.2 11 Tennessee -0.4 26 

Hawaii 0.8 13 California -0,6 41 
Indiana 0.8 14 Colorado -0.5 28 
Montana 0.7 15 Washington -0.5 29 

Kaynak: E. Frank STEPHENSON, Limiting Government Spending in Georgia, 
(http://www.gppf.org/article.asp?RT=14&p=pub/Spending/TelGeorgia.htm), Erişim: 
12/10/2007. 

2.4. Vergi ve Harcama Sınırlamaları: Uygulama Örnekleri 

Amerika’da şu anda halen 26 eyalet vergi ve harcama 
sınırlandırmalarını uygulamaktadır. Özellikle Colorado’da anayasal 
düzeyde gerçekleşen ‘Vergi Mükellefleri Hakları Şartı’ uygulamaları vergi 
ve harcama sınırlamalarının Amerika uygulamaları içindeki en başarılı 
örneğini oluşturmaktadır. California ve Michigan eyaletlerindeki 
uygulamalar da diğer başarılı örnekleri oluşturmaktadır. 

2.4.1. Colorado Uygulaması ve “Vergi Mükellefi Hakları Şartı”  

Colorado’da vergi ve harcama sınırlamalarına ilişkin uygulamalar 
1982 yılında gayrimenkuller üzerinden alınan vergilerde azalmaya 
gidilmesiyle başlamıştır. Gayrimenkuller üzerindeki %30 olan vergi 
oranının %21 seviyesine düşürülmesi mülkiyet sahipleri üzerinde olan 
vergi yükünün ticaret sektörüne geçmesine neden olmuştur (Brown, 2000: 
30-46). 
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Amerika’daki en başarılı vergi ve harcama sınırlaması Colorado’da  
“Vergi Mükellef Hakları Şartı” (Taxpayer Bill of Rights)  olmuştur. 
Özellikle 1980 ve 1990’ların başlarında başını Douglas Bruce’ in çektiği 
vergi karşıtı uygulamalar vatandaşların vergilemede söz hakkı sahibi olma 
çabaları (oylamaların dikkate alınması) vergilerde bir düşüşe neden olmuş, 
1988 ve 1990’da yapılan uygulamalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Fakat 
1992 yılında “Vergi Mükellef Hakları Şartı” olarak ifade edilen (TABOR:  
Taxpayer Bill of Rights) uygulaması Washington kanununun aksine vergi 
ve harcama sınırlamalarına anayasal bir şart getirmesi bakımından büyük 
bir öneme sahiptir (Slivinski ve New, 2005:8). “Vergi Mükellef Hakları 
Şartı” temelde bir vergi sınırlaması olup üç temel bileşene dayanmaktadır. 
Bunlardan birincisi;  gelir ve harcamalardaki artışlarda enflasyon oranı ve 
nüfus artış oranının göz önüne alınması, ikincisi; gelir fazlalığı oluşması 
durumunda vatandaşlara vergilerin iade edilmesi, üçüncüsü ise yeni 
vergilerin gündeme gelmesinde, vergi oranlardaki artışlarda, süresi biten 
vergilerin uzatılmasında ve vergi ile ilgili yapılacak tüm düzenlemelerde 
basit çoğunluk oylamasıyla seçmenlerin onayının alınmasıdır (Hill, 
2006:29). 

Colorado’da “Vergi Mükellefleri Hakları Şartı”nın yürürlüğe 
girmesinden çok kısa bir süre içerisinde vergi gelirlerinde 1997 ve 2001 
yılları arasında ciddi azalmalar görülmüştür. 1997’de 139 milyon dolar, 
1998’de 563 milyon dolar, 1999’da 679 milyon dolar, 2000’de 941 milyon 
dolar, 2001’de 927 milyon dolar olmak üzere toplam 5 yıl içerisinde 3,2 
milyar dolarlık bir vergi düşüşü gerçekleşmiştir. Colorado’daki bu vergi 
azalmalarına rağmen 1995-2000 yılları arasında diğer ülkelere rağmen 
GSYİH’si en hızlı artış gösteren eyalet olmakla birlikte kişisel gelirin en 
hızlı arttığı 2. eyalet konumunda yer almıştır. 2001 yılında okul 
harcamalarında da artışlar yaşanmıştır (New, 2003:8-9). Ayrıca 2000-2001 
yılları arasında toplam vergi miktarında ciddi düşüşler olmakla birlikte 
1998’de %5 olan gelir vergisi oranı %4,63’e düşerken satış vergileri de 
%3’ten %2,9’a düşmüştür (James ve Wallis, 2004:26).  1997-2001 yılları 
arasında da Colorado’da 30.000 dolar kazancı olan birisi bu 5 yıllık süre 
içerisinde yaklaşık 1200 dolarlık bir vergi indirimiyle karşılaşmıştır 
(Slivinski ve New, 2005: 8). 
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Tablo 5: 1997-2001 Yılları Arasında Colorado’da 3000 Dolar elde eden 
bir kişinin Toplam Sağladığı Vergi Kazancı (Dolar) 

Yılar Federal Hükümet Yerel Hükümet 
1997 -- 60 
1998 -- 195 
1999 -- 212 
2000 -- 245 
2001 300 Dolar 187 
Toplam 300 Dolar 899 

Kaynak: Stephen Slivinski ve Michael J. New The Case for a Virginia Taxpayer’s 
Bill of Rights, A Virginia Institute for Public Policy Report, No.8, 2005, p. 8. 

 

Diğer taraftan Colorado’da 2000 yılında “Vergi Mükellefleri Hakları 
Şartı”nda yapılan 23 No’lu Değişiklik ile kişi başına düşen harcamalarla 
kişi başına düşen eğitim harcamaları arasında ilişki kurulmuştur. Bu 
uygulamaya göre 2011 yılına kadar kişi başına düşen harcamalarda ne 
kadarlık bir artış olmuşsa o yıl için geçerli olan enflasyon oranının bir 
fazlası oranındaki artış eğitim harcamaları için kullanılmış olacaktır. Bu 
durumda vergi gelirlerinde düşme söz konusu olsa bile bunun anayasal 
güvenceye alınmasından dolayı eğitim harcamalarına olumsuz bir 
yansıması olmayacaktır. Bu durumun olumlu yansımaları Colorado’da 
2001-2006 yılları arasında eğitim harcamalarında görülmüştür ( New ve 
Slivinski, 2005:5). 

Tablo 6: 2001 ve 2006 Yıllarında Colorado’daki Eğitim Harcaması 
Miktarı 

Mali Yıl Eğitim Harcaması Miktarı (Milyon Dolar) 
2001 2,048 Dolar 
2006 2,838 Dolar 
Toplam Artış 790 Dolar 
%’ lik Artış % 39 

 

Kaynak: Michael J. New, Stephen Slivinski, Dispelling The Myths The Truth 
About TABOR And Referandum C, Cato Institute Briefing Papers, No: 95, 
October 24, 2005, p.6 

2.4.2. California Uygulaması  

1960’lı ve 1970’li yıllarda uygulanan yüksek düzeydeki emlak 
vergisi oranları vergi ve harcama sınırlamalarının gündeme getirilmesinde 
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etkili olmuştur. 1972’de 6,7 milyar Dolar, 1978’de 11 milyar dolar emlak 
vergisi hasılatının gerçekleşmesi bunu destekler niteliktedir (New, 2003:2-
6). California’daki vergi sınırlandırmasına yönelik ilk girişim 1981 yılında 
halk tarafından 13 No’lu önergenin %65’lik bir oy çoğunluğuyla  
yasalaşması olmuştur.  

Fakat bu tür sınırlamalardan ilk planda başarı alınamamıştır. 1980-
1991 yılları arasında kişi başına düşen harcama sıralamasında California 7. 
sıradan 16. sıraya düşmüş, kişi başına düşen gelir sıralamasında ise 
9.sıradan 14. sıraya gerilemiştir. Nitekim 1987 yılında vergi ve harcama 
sınırlamaları istenilen etkiyi doğurmuştur. 1987 yılında California’da 
vatandaşlara toplam 1,1 milyar dolar vergi iadesi yapılmıştır ( New ve 
Slivinski, 2005:7). California’daki vergi ve harcama uygulamalarına ilişkin 
sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. 

• 1978’de 11 milyar dolar olan emlak vergisi hasılatı 1979 yılına 
gelindiğinde 6 milyar dolara düşmüştür. Bu durum ağır vergi 
yükü altında kalan mülkiyet sahipleri açısından olumlu bir sonuç 
ortaya çıkarmıştır. Aynı olumlu tablo genel satış vergilerinde 
gerçekleşmemiştir.  

• Calofornia’da stagflasyon sürecinin hemen arkasından 
gerçekleşen bu vergi sınırlaması (vergi azalması) hem federal 
hem de yerel düzeyde ağır vergi yükü içerisinde olan California 
ekonomisini olumlu yönde etkilemiş; sağlam bir ekonomik 
büyüme sağlamış ve istihdam da bu bakımdan olumlu 
etkilenmiştir.  

• 1979’da kabul edilen bir diğer önergeyle (4 No’lu) birlikte hem 
federal hem de yerel hükümetin vergi sınırlandırmaları nüfus 
artışı ve enflasyon oranı göz önüne alınarak yapılmaya 
başlanmıştır. Bu sınırlandırmalar kısa vadede olumlu sonuçlar 
yaratmıştır. Fakat daha sonra bu uygulama ortadan kaldırılmıştır. 
Şu anda bu sınırlamalar kişisel gelir artışı göz önünde 
bulundurularak yapılmaktadır.  

• Özellikle 1990’lı yıllarda vergi sınırlandırmaları karşısında 
çekilen finansman sıkıntısı nedeniyle vergi dışı kaynaklar 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum vergi sınırlandırılmasına 
rağmen harcamayla ilgili bir sınırlandırmanın olmamasından 
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kaynaklanmıştır. Diğer taraftan yerel düzeydeki bazı 
sınırlandırmaların anayasal olmak yerine yasal düzeyde kalması 
uygulama açısından sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. 
Aynı zamanda 1990’lı yıllarda California’da harcamaların 
sürekli artış eğilimi göstermesi sınırlamaların daha çok harcama 
sınırlamalarından ziyade vergilerdeki sınırlamalarla kaldığı 
görülmüştür. 

2.4.3. Michigan Uygulaması  

Amerika’da vergi ve harcama sınırlamalarına ilişkin en çarpıcı ve en 
olumlu sonuçların alındığı eyaletlerden birini de Michigan oluşturmaktadır. 
1978 yılında Michigan’da seçmenler tarafından “Headlee” adı verilen bir 
düzenlemeyle vatandaşların anayasal bir gelir sınırlamasına tabi tutulması 
sağlanmıştır. Bu yeni yasaya göre vatandaşlardan kişisel gelirlerinin 
%9,49’unu aşan kısımda bir vergi alınmasının söz konusu olmaması 
amaçlanmıştır. Aynı zamanda yerel hükümetin vergi yükünü artırmaya 
yönelik her türlü girişimi yasaklanmıştır. Emlak vergisi açısından da yıllık 
enflasyon oranının üzerinde bir artış söz konusu olmayacaktı. “Headlee” 
adı verilen düzenlemeyle birlikte “Bütçe İstikrar Fonu” (Budget 
Stabilization Fund) oluşturularak kişisel gelirlerden alınan vergilerin %2’si 
kadarı olağanüstü harcamalar için ayrılmıştır. “Headlee” düzenlemesinin 
diğer vergi ve harcama  sınırlamalarından ayrılan yönü ise sadece bir vergi 
sınırlaması olmasıdır (Hill, 2006:34-36).  

Michigan’daki bu anayasal sınırlamalar süreci 1990’lı yıllarda da 
desteklenmeye çalışılmıştır. Michigan’da bu kapsamdaki sınırlamalara bir 
diğer örnek de anayasal düzeyde bir sınırlama özelliği taşıyan Colorado’da 
da uygulama örneğine rastlanan “Vergi Mükellefleri Hakları Şartı” 
(Taxpayer Bill of Rights) uygulamasının 1990’da yürürlüğe girmesi 
olmuştur. Anayasal düzeyde gerçekleşen bu sınırlamalar sonucunda 
vergilerde meydana gelen düşüşler tüketim harcamalarında uyarıcı bir 
etkiye neden olmuş ve bölgesel iş maliyetlerini de azaltmıştır. Aynı 
zamanda hükümet harcamalarında da düşüşler yaşanmıştır (Sims, 2006:2).  

Michigan’daki vergi ve harcama sınırlamaları uygulamalarını genel 
olarak değerlendirmek gerekirse  sınırlamaların hem vergi hem de harcama 
yönüne eşit bir biçimde ağırlık vermesi nedeniyle Michigan başarılı 
sonuçların alındığı bir örnek özelliği taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda 
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Michigan’da 1990-2005 yılları arasında anayasal bir vergi ve harcama 
sınırlaması özelliği taşıyan Vergi Mükellefleri Hakları Şartı’nın özellikle 
kamu harcamaları açısından Michigan ekonomisi üzerinde yarattığı olumlu 
etkiler (kamu harcamalarındaki azalmalar) açıkça görülmektedir. 

Tablo 7: 1991-2005 Yılları Arasında Michigan’daki Harcama 
Sınırlamalarının Etkileri 

Yıllar Kamu 
Harcamalarındaki 

Azalma (Milyon Dolar) 

Yıllar Kamu Harcamalarındaki 
Azalma(Milyon Dolar) 

1991 -63 1999 -6,555 
1992 -167 2000 -6,847 
1993 -344 2001 -5,816 
1994 -2,210 2002 -5,501 
1995 -4,203 2003 -5,668 
1996 -4,502 2004 -5,606 
1997 -4,921 2005 -5,911 
1998 -5,680   

Kaynak : Richard G. Sims, The Long-Term Effects of TABOR on the Michigan 
Economy Sierra Institute on Applied Economics Carson City, Nevada, 
http://www.mea.org/tef/Michigan_TABOR_II.doc Erişim Tarihi: 25/10/2007 

 

3. Sonuç 

Geleneksel maliye politikalarının iradi ve takdiri uygulamalarının 
ekonomide yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla oluşturulan ve 
Anayasal İktisat felsefesinin en güçlü argümanları arasında bulunan vergi 
ve harcama sınırlaması uygulamaları 1990’lı yıllarda ABD’de oldukça 
etkili olmuştur. Gerçekleşen vergi ve harcama sınırlamaları 
uygulamalarının nüfus artışı ve  enflasyon oranı gibi hususların dikkate 
alınarak yapılması aynı zamanda fazla gelir elde edilmesi durumunda 
bunun vatandaşlara iadesinin olması vergi ve harcama sınırlamalarının 
etkinliğini büyük ölçüde artırmıştır. Bu noktada Colorado vergi ve harcama 
sınırlamalarına güzel bir örnek olma özelliği taşımaktadır. Diğer taraftan 
ABD’nin bazı yerlerinde vergi ve harcama sınırlamalarının başarısı sınırlı 
kalmıştır. Vergi ve harcama sınırlamalarında daha az başarıların alındığı 
eyaletlerde sınırlamaların daha çok kişisel gelir artış oranına bağlandığı 
vergi ve harcama sınırlamalarının sadece yerel düzeyde algılandığı, vergi 
sınırlamalarının ikinci planda yer aldığı; aynı zamanda yasal 
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prosedürlerdeki değişiklikler sonucu politik baskılara maruz kalındığı 
görülmüştür.  

Sonuçta vatandaşların öncülük ettiği referandum gibi 
mekanizmalarla anayasal düzeyde oluşturulan vergi ve harcama 
sınırlamaları yasalarla oluşturulan sınırlamalardan her zaman daha etkin 
sonuçlar ortaya koymuştur. Vergi ve harcama sınırlamalarının uygulama 
sonuçlarını  genel olarak değerlendirmek gerekirse vergi ve harcama 
sınırlamaları uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için oyunun 
kurallarının net bir şekilde ortaya konulması ve oyun başladıktan sonra 
oyunun kurallarının değişmemesi gerekmektedir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE MALİ KURALLAR1 
 

Besim Bülent BALİ*  
Mustafa ÇELEN** 

 

1. Giriş 

Son yıllarda kurala bağlı maliye politikası uygulamaları yönünde çok 
geniş bir bilgi birikimin oluştuğu, hatta iktisat literatürü içerisinde Virginia 
Okulu-Kamusal Tercih Ekolü yaklaşımlarının geniş ölçüde yer aldığı 
gözlenmektedir. Kurala bağlı maliye politikası uygulamalarının kendi 
içerisinde belli sorunlar taşıdığı da tartışılmaz bir gerçektir. Örneğin bu tür 
politikalar, ekonomik karar alma süreçlerini ve maliyetlerini arttırmakta, 
ortaya esneklik düzeyi düşük yapılar koymaktadır. Sonuç olarak kurala dayalı 
maliye politikalarının teorik düzeydeki öngörüleri ile pratik uygulamaları 
arasında tutarlılık sağlanmasında güçlükler meydana gelmektedir. Bunun en 
açık örneği Avrupa Birliği (AB) İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP) 
uygulamasıdır. 

Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir bölümünün tek para sistemine 
geçmesi ve para politikasını Avrupa Merkez Bankası’na teslim etmesi, buna 
karşılık maliye politikalarının tek tek ülkelerin tercihleri ile yönlendirilmesi 
ciddi sorunlar doğurabilmektedir. Birlik üyesi ülkelerin bu sorunları aşabilmek 
için buldukları yol ise, ulusal maliye politikalarının kural temelli olarak 
yeniden şekillendirilmesidir. Böylelikle ulusal maliye politikalarında 
görülecek uyumsuzluklar ve sapmalar kontrol edilebilecektir. Bu aynı 
zamanda kurala bağlı maliye politikası uygulamalarının ulus üstü bir yapıda 
test edilmesi anlamını da taşımaktadır.  İstikrar ve Büyüme Paktı içerisinde 
son yıllarda yaşanan sorunlar, kurala bağlı maliye politikalarının etkinliğinin 
sorgulanması sonucunu doğurmuştur. 

Bu makalenin amacı, AB ülkelerinde ortak ekonomik politikaların 
dizayn edilebilmesi için önerilen mali kuralları incelemeye çalışmaktır. 

                                                 
1 Bu çalışma, Besim Bülent Bali ve Mustafa Çelen, Kurala Bağlı Maliye Politikaları ve 
Avrupa Birliği Uygulaması. İstanbul: Beta Yayınları, 2007, ss. 93-119’a 
dayanmaktadır. 
* Doğuş Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
** Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Makale temelde altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde AB üyesi ülkelerde 
sayısal mali kurallar ele alınmaktadır. İkinci bölümde ekonomik ve parasal 
birlik içinde maliye politikasının yerine değinilmektedir. Üçüncü bölüm,  
“ideal” mali kuralların özellikleri çerçevesinde İstikrar ve Büyüme Paktı’nın 
değerlendirilmesine ayrılmıştır. Dördüncü bölüm,  yumuşak hukuk ve sert 
hukuk kavramları bağlamında İstikrar ve Büyüme Paktı’nın analizine 
yöneliktir. Beşinci bölüm, İstikrar ve Büyüme Paktı’nda yapılan 2005 tarihli 
reform çalışmalarını incelemektedir. Altıncı bölüm, İstikrar ve Büyüme 
Paktı’nın yeniden düzenlenmesine “ideal” mali kurallar penceresinden 
bakmayı amaçlamaktadır. Son bölüm ise çıkarılan sonuçlara ayrılmıştır. 

2. AB Üyesi Ülkelerde Sayısal Mali Kurallar 

Bilindiği gibi sayısal mali kurallar 1990’lı yıllarda popülerlik kazanmış 
ve gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda iradi maliye 
politikası uygulamalarına karşı bir alternatif olarak uygulama alanı bulmuştur. 
AB üyesi ülkeler de bu noktada istisna değildir. Sayısal mali kurallar bugün 
AB üyesi ülkelerin çoğunda, farklı biçimlerde ve farklı yönetim kademeleriyle 
ilişkilendirilerek varlığını sürdürmektedir (Schuknecht, 2004). Sayısal mali 
kuralların önemli bir bölümü merkezi hükümet üzerine konulmuştur. Görece 
yakın dönemde gerçekleşen bir gelişme ise, sayısal mali kuralların sosyal 
güvenlik kuruluşlarını da kapsaması ve böylelikle genel yönetimin (general 
government) de kurallara tabi olmasıdır. Bu gelişmeyi yaşlı kıtada sosyal 
güvenlik sistemlerinin maruz kaldığı artan harcama baskısına verilen bir tepki 
olarak değerlendirmek mümkündür. Ayrıca AB düzeyinde mali kurallar, genel 
yönetim üzerine konan bütçe açığı ve kamu borç stoku sınırlamaları biçiminde 
uygulanmaktadır (von Hagen, 2005). AB’de ulusal düzeyde mali kuralların 
gündeme gelmesi kısmen 1990 sonrası yaşanan genişleme süreciyle de 
ilişkilidir. 

Avrupa Komisyonu için hazırlanan bir çalışmada (Ayuso-i Casals vd., 
2006:44) 2005 yılı içinde AB üyesi ülkelerde yürürlükte olan 57 adet sayısal 
mali kuralın türlere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre; 

• Bütçe denkliğine ilişkin kurallar: 22 adet 

• Kamu borçlanmasına ilişkin kurallar: 15 adet 

• Kamu harcamalarına ilişkin kurallar: 15 adet 

• Kamu gelirlerine ilişkin kurallar: 5 adettir. 
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Görülüğü gibi AB uygulamasında nümerik mali kuralların üçte birden 
fazlası (22/57) altın kurallar da dahil olmak üzere bütçe dengesi kurallarıdır. 
Harcama ve borç kurallarının her biri toplam kuralların yaklaşık yüzde 25’ini 
oluşturmaktadır (15/57). Gelir kurallarının payı ise yüzde 10’un altındadır 
(5/57). Bütçe dengesi ve borç kurallarının birçoğu bölge yönetimlerine ve 
yerel yönetimlere uygulanmaktadır. Öte yandan harcama kurallarına daha çok 
merkezi hükümet düzeyinde ve alt sektör olarak sosyal güvenlik 
kuruluşlarında rastlanılmaktadır (Public Finance in EMU, 2006:137).  

Sayısal mali kuralların hedefledikleri değişkenlere bakıldığında da 
önemli farklılıklar görülmektedir. Bütçe dengesine ilişkin kuralların üçte biri 
(8/22) bütçenin denkliğini hedeflerken, dörtte biri (5/22) altın kural 
biçimindedir. 22 kural uygulamasından sadece üç tanesi yapısal veya 
çevrimsel olarak düzeltilmiş (cyclically adjusted) bütçe dengesi 
amaçlanmaktadır. Borçlanmaya ilişkin kuralların yaklaşık yarısı (7/15) ki 
genelde bu kurallara yerel yönetimler tabidir, geri ödeme kabiliyetiyle 
ilişkilendirilmiş borç sınırları tanımlamıştır.1 Harcama kuralları ise, üst 
sınır/tavan belirleyen kurallar (7/15) ve harcama artışını sınırlayan kurallar 
(6/15) arasında hemen hemen eşit biçimde dağılmıştır. 

Kamu harcamalarına üst sınır getiren kurallar genellikle nominal (5/7), 
hedeflenen harcama artışlarıyla ilgili kurallar ise hem reel (3/6) hem de 
nominal (3/6) olarak tanımlanmıştır. Nihayet gelir kurallarının yarısından 
fazlası (3/5), beklenenden fazla gelirlerin kullanımına ilişkin önceden 
belirlenmiş ilkeler getirmiştir.  

AB üyesi ülkelerde uygulanan sayısal mali kuralların yaklaşık yarısı 
yıllık bütçelerde, diğer yarısı ise çok yıllı bütçe yapısı içinde yer almaktadır. 
Bölgelerin ve yerel yönetimlerin tabi oldukları kurallar genellikle yıllık 
bütçeyle sınırlıyken genel hükümetin ve merkezi hükümetin tabi olduğu 
kuralların geçerlilik süresi yıllık bütçe çevrimini aşmakta ve bu kurallar çok 
yıllı mali yapı içinde yer almaktadır. Bu durumu şöyle yorumlamak 
mümkündür: üst yönetim birimlerine uygulanan sayısal mali kurallar orta 
vadeli politika amaçlarına yönelikken yerel ve bölgesel yönetimlere uygulanan 
kurallar daha ziyade kısa vadeli bütçe konularına odaklanmıştır. İlginç bir 
şekilde yerel ve bölgesel yönetimleri ilgilendiren sayısal mali kuralların ezici 

                                                 
1 Geri ödeme kabiliyeti toplam borç stokuyla cari gelirler arasındaki ilişki temelinde 
hesaplanmaktadır. 
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çoğunluğu ya yasalarla düzenlenmiştir ya da anayasada yer almıştır. Oysa ki 
merkezi hükümeti ve genel hükümetinin bütününü kapsayan kurallar daha çok 
siyasi anlaşmalara (yurtiçi istikrar paktları veya siyasi anlaşma ya da taahhüt 
biçimleri) dayanmaktadır (Public Finance in EMU, 2006:138). 

Benzer bir şekilde bölgesel ve yerel yönetimlere uygulanan kuralların 
yaptırım mekanizmaları merkezi hükümete veya genel hükümete uygulanan 
kuralların yaptırım mekanizmalarına nazaran daha güçlüdür. Yerel ve bölgesel 
düzeyde uygulanan kuralların çoğu ya otomatik düzeltme mekanizmaları 
öngörmüştür, ya da kuralların ihlal edilmesi durumunda gerekli önlemleri 
alacak sorumlu bir otorite belirlemiştir. Oysa ki merkezi/genel hükümeti 
ilgilendiren mali kuralların çoğu; kurallara uyulmaması halinde gündeme 
gelecek, ex ante tanımlanmış yaptırımlar içermemektedir. Merkezi ve genel 
hükümetin tabi olduğu kuralların açık bir biçimde, yasal statü ve yaptırım 
noktalarında daha zayıf olmasının bir nedeni bu kuralların diğerlerine kıyasla 
kamuoyunun ve medyanın ilgisini daha fazla çekmesidir. Tahmin edileceği 
gibi, diğer koşullar aynıyken, medyanın ilgi gösterdiği mali kuralların daha 
fazla yaptırım gücü olacaktır. Zira, kuralın ihlali halinde medya bu durumu 
kamuoyuna duyuracak ve hükümet itibar kaybına uğrayacaktır (Ayuso-i 
Casals vd.,  2006:13).  

AB üyesi herhangi bir ülkede uygulanan sayısal mali kuralların türü ile 
ilgili ülkenin bütçe süreçlerinin merkezileştirmek için seçtiği/benimsediği 
yaklaşım arasında bir ilişki olup olmadığı da araştırılan diğer bir konudur. 
Başka bir şekilde söylenecek olursa, herhangi bir üye devletin 
delegasyon/devir ya da sözleşme/taahhüt yaklaşımlarından birini seçmesi 
durumunda yürürlükteki sayısal mali kuralların yaratacağı sonuçlar 
birbirlerinden farklı olabilir mi sorusuna yanıt arayan çalışmalar yapılmıştır 
(Hallerberg, Strauch ve von Hagen, 2004).  

Tek parti hükümetleriyle ya da ideolojik anlamda müttefik partilerin 
oluşturduğu koalisyonlarla yönetilen ülkeler (İngiltere, Fransa), bütçe 
süreçlerini güçlü bir Maliye Bakanı’nın iradı iktidarına dayanarak diğer bir 
deyişle delegasyon/devir yöntemini benimseyerek merkezileştirmişlerdir. 
Taahhüt ya da sözleşme yöntemini benimseyen ülkelerde (Hollanda, Belçika) 
ise her bakan, temel mali büyüklükler kümesi üzerinde varılan bağlayıcı 
anlaşmayı meydana çıkaracak müzakere sürecinde yer almaktadır. 
Uygulamada, bazı durumlarda taahhüt mü delegasyon mu sorusuna net bir 
cevap vermek mümkün olmamaktadır. Örneğin Danimarka ve İsveç, her iki 
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yaklaşımın belli özelliklerini bir araya getirmiştir. Ayrıca mali kuruluşların 
reformu zaman içinde bir yaklaşımdan diğer yaklaşıma geçilmesine yol 
açabilmektedir (Schuknecht, 2004:16). 

Sözleşme/taahhüt yaklaşımını benimseyen ülkelerde bütçe süreçlerini 
delegasyon/devir yaklaşımıyla merkezileştiren ülkelere kıyasla daha fazla 
sayısal mali kural uygulaması beklenebilir. AB’de delegasyon/devir yöntemini 
benimseyen ülkeler ile sözleşme/taahhüt yöntemini benimseyen ülkeler hemen 
hemen aynı sayıda (sırasıyla 29 ve 31) mali kurala sahiptir2. Bu durum, a priori 
beklentiyle örtüşmemektedir. Gerçekte ülkeler arasında farklılık yaratan şey, 
mali kural sayısından daha ziyade bu kuralların genel hükümetin alt sektörleri 
arasındaki dağılımında göze çarpmaktadır. Sözleşme yöntemini benimseyen 
ülkelerde mali kurallar daha çok merkezi hükümet ve sosyal güvenlik 
kurumlarını bağlarken delegasyon yöntemini benimseyen ülkelerde mali 
kurallara bölgesel ve yerel yönetimler tabi olmaktadır. 

Sayısal mali kural uygulamalarının bütçe performansı üzerindeki etkisi 
de gene AB üyesi ülkeler bağlamında ele alınan bir konudur. AB Komisyonu 
için yapılan ekonometrik bir çalışmanın bulgularını burada kısaca özetlemek 
yerinde olacaktır. AB üyesi 25 devletin 1990-2005 dönemindeki mali tepki 
fonksiyonlarını tahmin etmeyi amaçlayan bu çalışmada bağımlı değişken 
çevrimsel olarak düzeltilmiş birincil bütçe dengesidir (Cyclically Adjusted 
Primary Balance/CAPB). Açıklayıcı değişkenler ise CAPB’nin bir dönem 
önceki değeri, borç stoku/GSYİH oranının bir dönem önceki değeri, çıktı 
açığı, sırasıyla 1992 ve 1999 sonrası için 1 değerini alan iki kukla değişken ve 
mali kural kapsama endeksidir.3 CAPB ve kamu borç düzeyi mali otoritelerin 
mali istikrar konusunda ne ölçüde istekli olduklarını görmek amacıyla 
seçilmiştir. İki kukla değişken ise Maastricht Antlaşması’nın imzalanması ve 
Avrupa Para Birliği projesinin tamamlanması gibi iki önemli olay sonrası 
ortaya çıkması muhtemel davranış değişikliklerini yakalamayı 
amaçlamaktadır. Sabit terim, mali tutumun seçilen açıklayıcı değişkenlerle 
açıklanamayan kısmını vermektedir. Çalışmada bütün mali değişkenler 

                                                 
2 Ayrıntılar için bakınız Tablo III.3 (Public Finance in EMU, 2006: 139). 
3 Mali kural kapsama endeksi, genel hükümeti oluşturan birimlerden hangilerinin 
sayısal mali kurallara tabi olduğunu göstermektedir ve şöyle hesaplanmıştır: mali 
kurala tabi olan genel hükümet alt sektörünün yaptığı harcama/genel hükümet toplam 
harcaması. Endeks hakkında daha ayrıntılı bilgi için bakınız Public Finance in EMU, 
2006: 142. 
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potansiyel çıktı düzeyine oranlanarak tanımlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ise 
aşağıdaki gibidir (Public Finance in EMU, 2006: 143): 

Tablo 1: Mali Kuralların Kapsamı ve CAPB’deki Gelişmeler (AB-25, 
1990-2005) 

Açıklayıcı Değişkenler Bağımlı Değişken: CAPB 
Çıktı Açığı 0.09 (1.5) 
Sabit Terim -0.93 (-2.1)** 
CAPB’nin bir dönem önceki değeri 0.63 (15.8)*** 
Borç/GSYİH oranının bir dönem önceki değeri 0.02 (3.0)*** 
Mali Kural Kapsama Endeksi 0.19 (1.6)* 
Kukla 1992 0.68 (2.2)** 
Kukla 1999 -0.51 (-2.7)*** 
Gözlem Sayısı 260 
R2 0.80 

Not: t değerleri parantez içinde verilmiştir.  
*, ** ve *** sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 düzeyinde istatistiksel anlamlılık 
göstermektedir. 

 

Görüldüğü gibi mali otoriteler, AB’de 1990-2005 döneminde çıktı 
açığına anlamlı bir tepki vermemişken borç düzeyine verdikleri tepki pozitif 
ve anlamlıdır. Endeksin katsayısı pozitiftir ve yüzde 10 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Diğer bir deyişle kamu maliyesi sayısal mali kurallara daha 
fazla tabi oldukça CAPB’de iyileşme görülmektedir. 

Bağımsız değişkenlerden birini değiştirerek yapılan başka bir 
çalışmanın özet bulguları ise şöyledir (Public Finance in EMU, 2006: 147): 
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Tablo 2: Mali Kuralların CAPB Üzerindeki Etkisi (AB-25, 1990-2005) 

Açıklayıcı Değişkenler Bağımlı Değişken: CAPB 
Çıktı Açığı 0.09 (1.4) 
Sabit Terim -0.90 (-2.0)** 
CAPB’nin bir dönem önceki değeri 0.63 (15.8)*** 
Borç/GSYİH oranının bir dönem önceki değeri 0.02 (3.1)*** 
Mali Kural Endeksi4 0.25 (2.1)** 
Kukla 1992 0.63 (2.0)** 
Kukla 1999 -0.53 (-2.9)*** 
Gözlem Sayısı 260 
R2 0.81 

Not: t değerleri parantez içinde verilmiştir.  
*, ** ve *** sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 düzeyinde istatistiksel anlamlılık 
göstermektedir. 

 

İki çalışmanın vardığı sonuçlar kıyaslandığında görülmektedir ki mali 
kural endeksinin katsayısı mali kural kapsama endeksinin katsayısından daha 
büyüktür ve anlamlılık düzeyi daha yüksektir. Diğer bir deyişle, mali 
kuralların gücü hakkında sahip olunan bilgi kümesi regresyona dahil edilince 
mali kurallarla bütçe sonuçları arasındaki ilişkinin kalitesi ve istatistiksel 
anlamlığı da artmıştır. 

3. Ekonomik ve Parasal Birlik İçinde Maliye Politikası 

1 Ocak 1999 tarihinde uygulamaya konan Avrupa Para Birliği (APB), 
sadece üye devletlerin izleyecekleri para politikaları açısından değil aynı 
zamanda maliye politikaları açısından da yeni bir yapı oluşturmuştur. APB, 
istisnai bir parasal anlaşmadır; tek bir parasal otoriteyi (Avrupa Merkez 
Bankası/AMB) sayıca çok, yetkice geniş mali otoritelerle baş başa bırakmıştır. 

                                                 
4 Mali kural endeksi, beş kriter temelinde hesaplanmakta ve sayısal mali kuralın 
gücünü ölçmektedir. Bu beş kriter;  
a) kuralın hukuksal temeli 
b) kurala uyulup uyulmadığını gözlemekle görevli birimin özellikleri 
c) kuralın yaptırımlarını yerine getirmekle görevli birimin özellikleri 
d) kuralın yaptırım mekanizmaları 
e) kuralın medya tarafından takibi 
Endeks hakkında daha ayrıntılı bilgi için bakınız Public Finance in EMU, 2006: ss: 
144-146. 
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Bu mekanizmada alışageldik ulusal para sistemlerinde olduğu gibi, birlik 
düzeyinde maliye politikasını yürüten tek bir merkezi otorite bulunmamaktadır 
(Coeuré ve Pisani-Ferry, 2005:598). 

Parasal birlik içindeki bu durum, mali ademi merkeziyet derecesiyle baş 
etmek için asli bir kurumsal yapıya duyulan ihtiyaç, en açık biçimiyle 1989 
tarihli Delors Raporu’nda ortaya konmuştur. 1970 tarihli Werner Raporu’nu 
takiben Delors Raporu, parasal birlik içinde mali disiplinin sağlanması için 
gereken kurumsal düzenlemelerin önemini belirtmiş ve mali disiplin 
eksikliğinin yeni para biriminin istikrarını bozabileceğini, itibarını 
zedeleyebileceğini vurgulamıştır (özellikle bakınız paragraf 30).5 Ayrıca 
Delors raporu, üye devletlerin izleyecekleri maliye politikalarının koordine 
edilmesi gerektiğini de iddia etmiştir. Burada amaç;  

• APB içinde makroekonomik işleyişin yumuşaklığını (smoothness) 
sağlamak ve 

• Konjonktürel olarak genişleyen üye devletlerden konjonktürel olarak 
durgunluk yaşayan üye devletlere kamu kaynaklarının transfer 
edilerek üyeler arasında belli bir oranda mali denkleştirme 
yapmaktır. 

Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmalar (Maastricht ve Amsterdam 
Antlaşmaları), bu konuları tam olarak ele almamıştır (Buiter, 2006). Maliye 
politikası APB üyesi devletlere, ulusal düzeyde izlenmek üzere belli kısıtlar 
ortaya koymuştur. Maastricht Antlaşması’nın 4(3) maddesine göre “sağlam 
kamu maliyesi AB’de izlenen iktisat politikalarının rehber ilkelerinden 
biridir.” 

Maliye politikalarının yürütülmesine ve koordinasyonuna ilişkin AB 
prosedürleri ise; 

• Kurucu antlaşmanın 99. maddesi 

• Kurucu antlaşmanın 103. maddesi 

• Kurucu antlaşmanın 104. maddesi 

                                                 
5 Raporun 23. sayfasında yer alan ifade şöyledir: “In particular, uncoordinated and 
divergent national budgetary policies would undermine monetary stability and 
generate imbalances in the real and financial sectors of the Community.” 



 189

• İstikrar ve Büyüme Paktı (1466/97 ve 1467/97 nolu ECOFIN 
Konsey tüzükleri) 

çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi APB’nin yapısını belirleyen temel 
düşünce, ortak paranın istikrarı için kamu maliyesinde istikrarın gerekli 
olduğudur. Birlik düzeyinde yüksek düzeylerde seyreden ve sürekli artan 
kamu borç stokunun AMB’nın fiyat istikrarını koruma yeteneğini azaltacağı 
korkusuna APB’ne giden yolda alınan siyasi kararlarda ve tüm önemli 
belgelerde rastlamak mümkündür. Her ne kadar II. Dünya Savaşı sonrasında 
gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde yaşanan enflasyonun temel nedeni, kamu borç 
stoku olmasa da bahsedilen korku, özellikle 1920’li yılların sonunda Almanya 
ve Avusturya’da görülen hiperenflasyon ve gene Almanya’da 1948 tarihinde 
gerçekleştirilen para reformu gibi pek hoş olmayan tarihsel deneyimlere 
dayanmaktadır. Bu nedenledir ki APB’nde para ve maliye politikaları 
birbirlerine zamanlar arası bütçe kısıtıyla (intertemporal budget constraint) 
bağlanmıştır. 

Bilindiği gibi merkezi hükümetin para basarak gelir sağlayabildiği 
durumda senyoraj, beklenen kamu gelirinin bir parçasını oluşturur. Hem 
gelecekte gerçekleşmesi beklenen harcama akımı hem de gelecekte tahsil 
edilmesi beklenen vergi gelirleri veri iken senyoraj, iki akım arasında harcama 
lehine oluşan açığı kapatmak için kullanılacaktır; ancak bütçe açığını 
parasallaşmayla kapatmanın bedeli enflasyon olacaktır. APB açısından durum 
bu noktada farklılaşmaktadır, zira birlik üyeleri para basma haklarından 
vazgeçmişlerdir. 

APB’nin birlik içinde mali disiplinin sağlanması amacına yönelik olarak 
geliştirdiği mekanizma iki bölümden oluşmaktadır (Gali ve Perotti, 2003:1): 

• Maastricht Antlaşması ile gündeme gelen Aşırı Açık Prosedürü  

• Amsterdam Zirvesi’nde kabul edilen İstikrar ve Büyüme Paktı . 

Aşırı Açık Prosedürü, APB’nin kamu maliyesi açısından temel taşını 
oluşturmaktadır. Aşırı Açık Prosedürü, üye devletler açısından şarta bağlı 
olmayan aşırı açıktan kaçınma yükümlülüğü ile ulusal düzeyde izlenen maliye 
politikalarının düzenli bir biçimde değerlendirilmesini amaçlayan süreci 
birleştirmiştir; ayrıca belli durumlarda uygulanacak yaptırımlarla da 
donatılmıştır (Annett, 2006:3). 
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Kurucu Antlaşma’nın 104. maddesinde belirtildiği gibi Aşırı Açık 
Prosedürü, üye devletlerin bütçe gelişmelerini ve kamu borç stoklarını 
izlemekle Avrupa Komisyonu’nu görevlendirmiştir. Komisyon, özellikle üye 
devletlerin iki referans değere ne ölçüde uyduklarını kontrol etmekle 
yükümlüdür. Bu iki referans değer ise; bütçe açığı/GSYİH oranı ile kamu borç 
stoku/GSYİH oranıdır. İlk oran yüzde 3’ü, ikinci oran ise yüzde 60’ı aşamaz. 
Şayet bir üye devlet bu referans değerlere tatmin edici bir biçimde 
yakınsayamazsa ya da limitlerin aşılması istisnai/geçici bir durum değilse 
Komisyon, Konsey’e bir rapor göndermektedir. Burada dikkat edilen nokta, 
açığın kamu yatırım harcaması miktarını aşıp aşmadığıdır. Komisyon, 
raporunda orta vadede ortaya çıkması beklenen iktisadi ve bütçesel gelişmeler 
de dahil olmak üzere diğer bütün ilgili faktörleri göz önünde tutmak 
zorundadır. Şayet Komisyon, aşırı açık olduğuna karar verirse Konsey’e 
bildirimde bulunur. Konsey, ilgili üye devletin yapacağı açıklamaları 
dinledikten ve İktisadi ve Mali Komite’nin görüşünü öğrendikten sonra kaliteli 
çoğunluk yöntemini kullanarak kararını alır. Özetle bir üyenin aşırı açık verip 
vermediğine ilişkin karar Konsey’e aittir. 

Şayet Konsey, aşırı açık olduğuna kanaat getirirse ilgili üye ülkeye belli 
bir zaman dilimi içinde durumu nasıl düzeltebileceği konusunda bazı 
tavsiyelerde bulunur. Üye devlet uygun biçimde hareket etmez ve Konsey’in 
tavsiyelerine tatmin edici biçimde yanıt vermezse Konsey, görüşlerini ve 
önerilerini kamuoyuyla paylaşabilir; ilgili hükümetten düzeltici önlemler 
almasını talep edebilir ve nihayet üye devlete mali bir ceza verebilir. Bu 
durumda üye Birlik bünyesinde faiz getirisi olmayan bir hesaba para yatırmak 
zorundadır. Bütün bu gelişmelerden sonra aşırı açık hala varlığını 
sürdürüyorsa hesapta tutulan para Birliğe ödenecek cezaya dönüşmektedir.  

Konsey, Komisyon’dan gelen tavsiye üzerine Aşırı Açık Prosedürü 
çerçevesinde aldığı kararları iptal edebilir. Aşırı açık bağlamındaki tüm 
Konsey kararları kaliteli çoğunlukla alınmaktadır; bir ülkenin aşırı açığa sahip 
olduğu belirlendikten sonra o ülke bu konuyla ilgili kararların verilmesinde oy 
kullanma hakkını kaybetmektedir. 

Aşırı Açık Prosedürü içinde yer alan bütçe açığı ve kamu borç stokuna 
ilişkin sayısal kriterlere biraz daha yakından bakmak yerinde olacaktır. 

Tek başlarına aşırı açığı tanımlamayan ya da kendi başlarına herhangi 
bir yaptırım ima etmeyen bu iki referans değer; Avrupa Komisyonu tarafından 



 191

hazırlanan rapor ve buna bağlı olarak Konsey tarafından yapılan 
değerlendirme çerçevesinde anlamlıdırlar. Diğer bir deyişle, sayısal kriterler 
aşırı açık sürecinin başlatılmasında tetikleme işlevi görmektedirler. Bu nedenle 
kriterlerin iktisadi şartlara tepki verecek şekilde belirlenmeleri gerekli değildir. 
Örneğin kriterlerden bütçe açığı ve kamu borç stoku değerlerini faiz 
harcamalarını hariç tutarak ya da kamu gelirleri ve harcamaları üzerindeki 
devresel etkileri hesaplamalara katmayarak belirlemeleri istenmemektedir. 
Bunlar ve benzeri durumlar Komisyon’un analizinde, İktisadi ve Mali 
Komite’nin görüşünde ve nihayet Konsey’in vardığı yargıda zaten göz önünde 
tutulmaktadır. 

Uzun dönemli amaçlarla kısa dönemli politikalar üzerindeki 
kısıtlamaları dengeleme ihtiyacı düşünüldüğünde böyle bir tetikleme rolü 
sayısal kriterler için uygun düşmektedir. Ancak 1990’lı yılların ortalarında, 
Alman kamuoyunda Aşırı Açık Prosedürü’nün APB içinde maliye 
politikalarını etkin biçimde koordine etmek ve üye devletlerde mali disiplin 
sağlamak için yeterli olmayacağına dair bir tartışma başlamıştır; tartışma 
yerini tedirginliğe bırakmıştır. Prosedürün kuralları belli olmasına rağmen 
yaşanan tedirginlik, bir anlamda Konsey’in kredibilite eksikliğini 
yansıtmaktadır. Zira, nihai karar verici sadece Konsey’dir ve sadece Konsey, 
prosedürün öngördüğü cezaları uygulamaktadır. Kredibilite eksikliğinin nedeni 
esasen şudur: Aşırı Açık Prosedürü, aşırı açığın olup olmadığı hususunda karar 
vermek yetkisini Konsey’e tanıyarak adeta bir grup günahkara diğer 
günahkarların performansını değerlendirme görevini yüklemiştir. Karar verme 
noktasında her üye, kendi kamu maliyesi manzarasını düşünmektedir; 
gelecekte kendisinin de benzer bir konumda olabileceğini göz önünde tutarak 
yumuşak davranmakta ve gerekli önlemleri almaktan kaçınmaktadır. Siyaseten 
çok yüksek maliyetli bir kararı hiçbir üye almak niyetinde olmayabilir.  

APB hakkında duyulan tedirginliğin boyutlarının artmasıyla birlikte 
Alman Maliye Bakanı Waigel, bu korkuları yatıştırmak için sonradan Konsey 
tarafından İBP olarak kabul edilen İstikrar Paktı’nı gündeme getirmiştir (von 
Hagen, 2003: 5). 

İBP, Aşırı Açık Prosedürü’nü birçok yönden modifiye etmiştir. Her 
şeyden önce üye devletlerin kamu maliyesi noktasında izlenmesi ve 
denetlenmesi sürecini kuvvetlendiren bir erken uyarı sistemi (preventive arm) 
kurulmuştur. 
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Ancak zaman içinde görülmüştür ki APB’nin mali yapısı küçük 
ülkelerde büyük ülkelere kıyasla daha etkindir; diğer bir deyişle en az önemli 
olduğu yerde en etkin biçimde çalışmaktadır. Çünkü APB üyesi küçük bir 
devlette yaşanacak mali krizin ortak paranın istikrarını bozması çok zordur. 
Aksine büyük bir üye devlette yaşanacak mali kriz, Euro’ya duyulan güveni 
sarsacak ve paranın kredibilitesini erozyona uğratacaktır.  

Ancak büyük ülkelerde mali kurallar etkili bir biçimde çalışmamıştır. 
Örneğin Almanya’da seçim yılı olan 2002 başında Komisyon, Alman 
hükümetinin İstikrar Programı’na uygun davranmadığını belirlemiştir. 
Hükümetin kendi koyduğu hedeflerde GSYİH’nın yüzde 1’i kadar bir sapma 
olduğu ve yüzde 3’lük açık sınırına gelindiği ortaya çıkmıştır. Komisyon, bu 
nedenle Almanya’ya erken uyarıda bulunulmasını önermiştir. Fakat Alman 
hükümeti ECOFIN Konseyi’nde diğer üye devletlerle anlaşmayı başarmıştır. 
Alman Maliye Bakanı bütçeyi 2004 itibariyle denkleştireceklerine dair söz 
vermiş böylece erken uyarının kamuoyuna açıklanmasını önlemiştir. Kaldı ki 
mevcut iktisadi şartlar altında verilen sözün tutulması mümkün görülmüyordu. 
Kısa bir süre sonra ise yeni seçilen Fransız hükümeti bütçeyi dengeleme işini 
cari iktisadi projeksiyonlar çerçevesinde 2007’ye erteleme niyetinde olduğunu 
ilan etmiştir, bir önceki İstikrar Programı’nda verdiği sözden üç yıl sonra 
dönmüştür (Warin, 2004: 4-6). Aynı yıl istatistikler Portekiz’de de mali 
dengenin bozulmaya başladığını göstermiştir. Fransa ve Almanya’da bütçe 
açıkları 2003 yılında da yüzde 3’lük referans değeri aşmış ve sırasıyla 
GSYİH’nın yüzde 4,1 ve yüzde 3,9’una ulaşmıştır.  

Bu gelişmeler üzerine Avrupa Komisyonu; Fransa, Almanya ve Portekiz 
için Aşırı Açık Prosedürü’nün başlatılmasını önermiştir. Ancak 25 Kasım 
2003 tarihinde toplanan AB maliye bakanlarının büyük çoğunluğu Aşırı Açık 
Prosedürü’nün Almanya ve Fransa için söz konusu olmayacağına karar 
vermişlerdir. Küçük üyeler bunu büyüklere yapılan bir iyilik olarak 
değerlendirmişlerdir. Ayrıca Komisyon da 13 Ocak 2004 tarihinde ECOFIN’in 
bu kararına karşı Avrupa Adalet Divanı’na başvuracağını bildirmiştir (Buti, 
Eijffinger ve Franco, 2005: 1). Avrupa Adalet Divanı, Konsey kararının 
Avrupa Antlaşması’nın ihlali olduğuna hükmetmiştir. Açık verme eğilimi 
2004 yılında da sürmüş ve prosedür tekrarlanmıştır. Ancak Konsey, 
yaptırımlara izin vermemiştir. Bütün bu gelişmeler kamuoyunda İBP’nın 
ölümü olarak değerlendirilmiştir (de Haan, Berger ve Jansen, 2003: 2). Krize 
dönüşen Avrupa’daki mali disiplin karmaşası, nihayet Maliye Bakanları’nın 20 
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Mart 2005’te, Devlet ve Hükümet Başkanlarının ise 22 Mart 2005’te 
gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında düzene girmiştir. İBP reforma tabi 
tutularak aşağıdaki kuralları içerir hale getirilmiştir (ECB Monthly Bulletin, 
August 2005: 60-65): 

• AB Dönem Başkanlığını yürüten Lüksemburg’un ortaya attığı 
değişiklik taslağı uyarınca, Pakt’ın yüzde 3’lük bütçe açığı ve yüzde 
60’lık borç oranı kriterlerinde bir değişikliğe gidilmemiştir. 

• Orta vadede hedef, ülkelerin denk bütçeye sahip olmasıdır. Ancak, 
ülkelerin borç seviyeleri, kamu yatırımlarının durumu ve potansiyel 
büyümeleri, orta vade hedefinin belirlenmesinde göz önünde 
bulundurulacaktır. Örneğin, potansiyel büyümesi yüksek ülkeler için 
orta vadeli hedef GSYİH’nın yüzde 1’ine kadar bütçe açığı 
olabilecekken, borç yükü yüksek ülkeler için dengede bir bütçe, 
hatta bütçe fazlası hedefi gündeme gelebilecektir. 

• Ekonomik koşullardaki değişikliklere uyum sağlanabilmesi için, her 
dört yılda bir orta vadeli hedefler gözden geçirilecektir. Ayrıca, Euro 
Bölgesi Maliye Bakanları, yılda en az bir defa üye ülkelerdeki mali 
gelişmeleri ve bunların Euro Bölgesi geneline etkisini 
değerlendireceklerdir. 

• Temel olarak, ülkeler her yıl yapısal bütçe açıklarını GSYİH’nin 
yüzde 0.5’i oranında azaltacaklardır. Ancak, potansiyelin üzerinde 
ve hızlanan bir büyüme eğilimi bulunduğunda, üye ülkeler o yıl 
yüzde 0.5’ten daha fazla mali disiplin uygulayacaktır. Potansiyelin 
altında ve yavaşlayarak büyüyenler ise yüzde 0.5’ten daha az 
kısıntıya gideceklerdir. 

• Yeni getirilen kurallar uyarınca yüzde 3 limitini aşan ülkeler 
aşağıdaki durumlarda cezai mekanizmadan muaf tutulacaklardır: 

1. yüzde 3 limitinin “geçici” ve “limite yakın” olması şartıyla 
aşılabilmesine izin verilmektedir. 

2. Sınırı aşan her ülkenin, sınır aşımını meşrulaştıracak gerekçeleri 
içeren bir savunma hazırlaması kararlaştırılmıştır. Daha sonra, 
gerekçelerin meşruiyetini tartışacak olan AB Konseyi, gerekli 
görürse, söz konusu ülkeye mali yaptırım uygulayabilecektir. 
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3. Limiti aşan ülkelerin yüzde 3’ün altına inmeleri için verilen süre ise 
bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır. Söz konusu süre, olağandışı 
durumlarda iki yıl daha uzatılabilecektir. 

Bu sürece nasıl gelindiği şüphesiz yanıtlanması gereken bir sorudur. Bu 
noktada İBP’nın içerdiği kuralların “ideal mali kurallar” olup olmadığına 
bakmak yararlı olacaktır. 

4. “İdeal” Mali Kuralların Özellikleri Çerçevesinde İstikrar ve 
Büyüme Paktı 

Buti vd. (2003) ve Creel (2003), İBP kurallarının dizayn ve uyum 
mekanizmalarını Kopits ve Symansky (1998) tarafından geliştirilen “ideal bir 
mali kuralın sekiz kriteri” çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Buti vd.nin 
vardığı sonuç, AB mali kurallarının kriterlere önemli ölçüde uyduğudur. 
Ancak bu iyimser yaklaşım Creel tarafından paylaşılmamıştır. İBP’nın en 
güçlü yanı basitliği iken en zayıf yönleri yaptırım gücünde ve yapısal 
reformları desteklemesinde (etkinliğinde) ortaya çıkmaktadır. Buti vd. çeşitli 
kriteler arasında varolan ödünleşmeleri de ortaya koymuşlardır: basitlik-
esneklik, basitlik-uygunluk, esneklik-uygulanabilirlik. 

Bu ödünleşmeler kuralların uygulandığı çok uluslu yapı tarafından 
etkilenmektedirler. Özellikle ülkelerin çoğalması; yapı içinde heterojenliği 
artırmaktadır ve tercihlerin dağılmasına/yayılmasına neden olmaktadır. 
Sonuçta “herkese aynı kural” yaklaşımı (one-size-fits-all) optimal altı 
olmaktadır. 
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Tablo 3: İdeal Mali Kural Özellikleri ve APB Kuralları 

Kopits ve Symansky (1998) 
Kriterleri 

Buti vd. (2003)  
Değerlendirmesi 

Creel (2003) 
Değerlendirmesi 

1. İyi tanımlanmış olmak ++ + 

2. Şeffaf olmak ++ + 

3. Basit olmak +++ +++ 

4. Esnek olmak ++ + 

5. Amaca uygun olmak ++ + 

6. Yaptırım gücü olmak + - 

7. Tutarlı olmak ++ - 

8. Etkin olmak + - 

Kaynak: Creel, 2003: 10; Buti vd., 2003: 4. 
- zayıf, + orta, ++ iyi, +++ çok iyi 

Papademos’un (2003: 75) belirttiği gibi İBP’nın kural ve usulleri 
ABD’nde eyalet düzeyinde başarıyla uygulanan mali kuralların sahip olduğu 
özelliklerle kıyaslandığında denilebilir ki AB’nin mali kuralları nispeten iyi 
işleyen ve dolayısıyla temelde mali disiplini sağlama gücü olan kurallardır.  

Inman (1996), başarılı maliye politikası kurallarının (denk bütçe 
kuralları) bazı özelliklerini ABD’nde eyalet düzeyinde tanımlamıştır. Her ne 
kadar bu kuralların İBP’nın kurallarından farklı olduğu söylense de (zira 
bunlar tek taraflı olarak empoze edilmiş kurallardır) İBP’nın güçlü ve zayıf 
yanlarını değerlendirmek noktasında ABD deneyimi yardımcı olacaktır. 

Inman (1996: 9)’a göre herhangi bir denk bütçe kurallarının potansiyel 
olarak en önemli ayırt edici vasfı, kuralın ex ante veya ex post muhasebe 
içermesidir. Ex ante kurallar sadece mali yıl başlangıcında maliye politikasına 
ilişkin niyetlere tatbik edilirken, ex post kurallar izlenen maliye politikasının 
sonuçlarına uygulanmaktadır. ABD deneyimi göstermişti ki ex ante kurallar 
zayıf, ex post kurallar güçlüdür.  

İkinci vasıf ise siyasetçilerin belli bir kuralı uygun olduğunu 
düşündükleri takdirde, geçici olarak askıya alıp alamayacaklarıdır. ABD 
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deneyimine göre zayıf kurallar böylesi durumlara izin verirken, güçlü 
kuralların uygulanması halinde geçici bile olsa kuralı askıya alma söz konusu 
olamamaktadır.  

Uygulamanın üçüncü vasfı ise üç boyutta ele alınabilir: 

• Uygulanan kurallardan şikayetçi olma yolunun açık veya kapalı 
olması 

• Uygulayıcının partizan veya bağımsız olması 

• Cezaların/yaptırımların iktisaden etkili veya etkisiz olması 

ABD uygulamaları göstermiştir ki denk bütçe kurallarının etkin bir 
biçimde uygulanması için kural ihlalinden potansiyel olarak etkilenen bütün 
tarafların şikayet etmelerine izin verilmelidir. Şikayet yolunun kapalı olması, 
denk bütçe kurallarını zayıflatmaktadır. Dahası, güçlü bir denk bütçe kuralları 
için şikayetleri değerlendiren gözden geçirme heyetinin bütçe açığına yol açan 
politikaları belirleyen siyasi yapıdan da bağımsız olması gereklidir. Kuralın 
ihlal edildiği durumlarda verilecek cezaların da caydırıcılığı olmalıdır. Böylece 
bütçe açığına neden olan politikaları uygulayan siyasetçiler, denk bütçeyi açık 
bütçeye ve açık bütçe dolayısıyla ortaya çıkacak yaptırıma tercih edeceklerdir. 

Nihayet denk bütçe kurallarının günlük/genel geçer siyasi çıkarlar 
tarafından tadil edilmesine izin vermek kuralı zayıflatacaktır. Zaten büyük 
miktarlara ulaşan bütçe açıklarını tercih edenler de aynı çıkar sahipleridir. 

Papademos’un haklı olup olmadığını değerlendirirken hatırda tutulması 
gereken nokta, çok taraflı gözetim ve Aşırı Açık Prosedürü’nün birbirinden 
önemli ölçüde farklılaşan koordinasyon biçimleri kullandıklarıdır. Çok taraflı 
gözetim (multilateral surveillance) açık koordinasyon yönteminin, Aşırı Açık 
Prosedürü ise kapalı koordinasyon yönteminin bir uygulaması olarak ele 
alınmaktadır. Açık koordinasyon yöntemi, farklı yönetişim yaklaşımlarını 
farklı politika alanlarında bir araya getirmektedir. Çok taraflı gözetimin 
temelde dayandığı noktalar ise şöyle sıralanabilir: 

• Üye devletlerin kendi kendilerini bağlamaları (self-commitment) 

• Emsal tarama (peer review) 

• Emsal baskısı (peer pressure) 

• Benchmarking (kriter-mihenk taşı belirleme) 
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• Politikaları belirlerken öğrenmeye ve konsensus oluşturmaya önem 
vermek 

Diğer taraftan kapalı koordinasyon yöntemi, yukarıdan aşağıya politika 
oluşturmaya eğilimlidir, yaptırımlı kurallar ve ciddi cezalar içermektedir. 

İBP’nın Inman’ın geliştirdiği yapı içindeki yerini ise aşağıdaki tablo 
yardımıyla saptamak mümkündür: 

Tablo 4: Mali Kuralların Temel Vasıfları ve ABP Kuralları 

Vasıf Zayıf Mali  
Kurallar 

Güçlü Mali 
Kurallar 

ABP Kuralları 

Kuralı    
Gözden geçirme 
için zamanlama 

Ex ante Ex post Ex post 

Kuralı çiğneme    
Çoğunluk kuralına 
dayanarak 

İzin verilmiş İzin verilmemiş İzin verilmemiş 

Yaptırım    
Uygulayıcı Partizan Bağımsız Partizan 
Yol Kapalı Açık Kapalı 
Ceza Küçük Büyük Büyük 
Tashih    
Süreç Kolay Zor Zor 
Kaynak: Inman, 1996: Tablo 1; Eijffinger ve de Haan, 2000: 91. 

 

Görüldüğü gibi çok taraflı gözetim ile Aşırı Açık Prosedürü arasında ex 
ante ve ex post raporlama noktasında temel farklar bulunmaktadır. Aşırı Açık 
Prosedürü’ne ilişkin olarak Kurucu Antlaşma’nın 99/3 maddesinin 2. paragrafı 
alınan önemli önlemler hakkında bilgi kavramına ve dolayısıyla ex post 
raporlamaya referans vermektedir. Aksine 1466/97 no.lu Konsey 
Regülasyonu’nda bahsedilen istikrar programları iktisat politikaları alanında, 
gelecekte, ulusal düzeyde alınması planlanan tedbirlere referans vermektedir. 
Dolayısıyla gündeme ex ante raporlama gelmektedir. Diğer bir deyişle, Aşırı 
Açık Prosedürü çerçevesinde üye devletler (her ne kadar Komisyon açısından 
planlanan bütçe açıkları Aşırı Açık Prosedürü’nü başlatmak için bir neden 
teşkil etse de) temelde gerçekleşen mali performansa göre 
değerlendirilmektedirler. Oysaki çok taraflı gözetimde herhangi bir üye devlet 
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hakkındaki yargıya izlemeye niyetli olduğu maliye politikaları temelinde 
varılmaktadır. 

 “Bu yapıda kurallar bir kenara kolayca konabilir mi konamaz mı?” 
sorusuna yanıt ararken ilk hatırlanması gereken nokta, ulusal bütçelerin 
hazırlanmasından sorumlu olan bakanların aynı zamanda yüzde 3’lük eşik 
değerin/kriterin aşılıp aşılmadığına karar verecek bakanlar olduğudur. Bu, 
İBP’yi oluşturan iki sütunun da (çok taraflı gözetim ve Aşırı Açık Prosedürü) 
en zayıf noktasıdır. 

Buiter vd. (2003)’nin belirttiği gibi kredibilitesi olan kuralların tarafsız, 
tutarlı ve salahiyetli bir uygulama mekanizmasına ihtiyacı vardır. İBP’nin 
kuralları nihayetinde ECOFIN tarafından uygulanmaktadır. ECOFIN, tanım 
gereği kendisini tarafsız ve tutarlı bir kural uygulayıcısı olarak tanımlamak 
için gerekli kolektif kapasiteye sahip değildir. Erişim açıkça sınırlanmıştır; zira 
Konsey, AB Komisyonu raporunu hazırladıktan sonra sadece karar alma 
durumundadır. Söz konusu rapor ise bir üye devlet Antlaşma’nın 104 (2) 
maddesinde sayılan kriterleri tamamen yerine getirmek için yapılması 
gerekenleri yapmakta acze düştüğü zaman veya Komisyon bir üye devletin 
aşırı açık verme riski bulunmaktadır şeklinde görüş bildirdiği zaman 
hazırlanmaktadır. Bilindiği gibi Komisyon bir üye ülkede aşırı açık olduğu 
veya olacağı kanısına varırsa Konsey’e bu görüşünü bildirmekte; Konsey ise 
aşırı açık olup olmadığına dair karar almaktadır. 

İBP, Aşırı Açık Prosedürü’nü birçok yönden modifiye etmiştir. Her 
şeyden önce üye devletlerin kamu maliyesi noktasında izlenmesi ve 
denetlenmesi sürecini kuvvetlendiren bir erken uyarı sistemi kurulmuştur. 

Yaptırımların uygulanmasına gelince; Konsey’in Komisyon’un 
görüşünü dikkate almama ihtimali burada da öne sürülebilecek bir argümandır. 
ABD’nde uygulanan denk bütçe kuralları ile kıyaslandığında açık kriterinin 
ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar oldukça serttir ve bu nedenle 
caydırıcı etkiye sahip olmaları beklenir. Ancak kesilen para cezaları bütçe 
dengesizliklerini ağırlaştırmaktadır. Oysaki cezaların üye devletlerin açık 
verme eğilimlerini azaltması gerekirdi. İBP’ye yönelik en kayda değer eleştiri 
ECOFIN’in otomatik olarak ceza verememesi, yaptırım uygulayamamasıdır. 
Bilindiği gibi ceza için Konsey’in iradi kararı gereklidir. Ayrıca Konsey 
gerçekten yaptırım uygulasa bile üye devletin mali dengesizlikleri ortadan 
kaldırmaya yönelik önlemleri almama ihtimali Fransa örneğinde olduğu gibi, 
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vardır. İBP’nin borç oranının çok yüksek olması halinde herhangi bir yaptırımı 
gündeme getirmemesi de ilginçtir; çünkü Kurucu Antlaşma aşırı açığı borç ve 
açık oranları üzerinden tanımlamıştır. Çok taraflı gözetim prosedüründe yer 
alan yaptırımlar ise oldukça zayıftır. Gerçekte, sadece ahlaki ikna ve emsal 
baskısı (yüzüne vur utansın=naming and shaming) uygulanmaktadır. Emsal 
baskısının işleyip işlememesi ise üye devletlerin ellerinde diğer üye devletlerin 
kurallara uymasını sağlayacak teşvik araçları olup olmamasına bağlıdır. 

Nihayet denk bütçe kurallarının değiştirilip değiştirilemeyeceği 
konusuna gelince, burada Kurucu Antlaşma’nın öngördüğü koşullarla 
Antlaşma’nın ekinde yer alan protokoller ve iki Konsey regülasyonu arasında 
bir ayrıştırma yapılmalıdır. Çok taraflı gözetim ve Aşırı Açık Prosedürü 
hakkındaki kuralların nasıl tashih edileceği Antlaşma’nın 99. maddesinde 
belirtilmiştir. Kurallar ancak Kurucu Antlaşma’nın değiştirilmesi halinde 
değişebilir ki bu da üye devletlerin tamamının onayıyla mümkündür. Konsey, 
1467/97 no.lu regülasyon çerçevesinde Aşırı Açık Prosedürü’nün 
değiştirilmesini oybirliğiyle alacağı tashih kararına bağlamıştır. Prosedüre 
ilişkin kuralların değiştirilmesi ise Konsey’in kaliteli çoğunlukla alacağı 
kararla mümkündür. Görüldüğü gibi gerek çok taraflı gözetim ve gerekse Aşırı 
Açık Prosedürü temelde bütün üye devletlerin konsensüsünü gerekli 
kılmaktadır ki bunu sağlamak pek kolay olmasa gerektir. 

Çok taraflı gözetim ve Aşırı Açık Prosedürü, yumuşak hukuk (soft law) 
ve sert hukuk (hard law) arasındaki farklılık temelinde de değerlendirilebilir. 
Bu bağlamda Aşırı Açık Prosedürü’nün çok taraflı gözetime kıyasla daha sert 
olduğu söylenebilir. Abbott ve Snidal’ın  (2000) belirttiği gibi sert hukuk, 
kesin olan ve yasal olarak yaptırım gücü bulunan yükümlülüklerden 
oluşmaktadır; ayrıca yasanın uygulanması ve yorumlanması için yetki 
vermektedir. Öte yandan yumuşak hukukta yasal düzenlemeler; 
yükümlülükler, kesinlik ve yetki devri noktalarında zayıflatılmıştır. 

5. Yumuşak Hukuk ve Sert Hukuk Bağlamında İstikrar ve Büyüme 
Paktı 

Yukarıdaki analizin gösterdiği gibi İBP etkin işleyen bir denk bütçe 
kuralının özelliklerine tam olarak sahip olmaktan uzaktır. Özellikle İBP’nin 
çok taraflı gözetim bölümü ki önemli ölçüde yumuşak hukuka dayanmaktadır, 
bünyesinde bir takım zafiyetler barındırmaktadır. 
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O halde akla şu soru gelecektir: AB üye devletleri neden ilk aşamada 
yumuşak hukuk yaklaşımını tercih etmişlerdir? Abbott ve Snidal (2000: 434-
450)’e göre yumuşak hukuk çerçevesinde belirlenen kurallar bazı durumlarda 
en tercihe şayan kurallardır. Şöyle ki; 

• İlk olarak yumuşak hukuk, müzakere maliyetlerini azaltmaktadır. 

• İkinci olarak yumuşak hukuk, egemenlik maliyetlerini 
azaltmaktadır. 

• Yumuşak hukuk belirsizliklerin yoğun olduğu durumlarda tercih 
edilmektedir. 

• Nihayet, yumuşak hukuk uzlaşma aletidir. 

Şimdi bu argümanları daha detaylı biçimde ele almaya çalışalım. 

Her şeyden önce aşırı hukuksallaşmış anlaşmalar, taraflara önemli 
sözleşme maliyetleri yükler. Yumuşak hukuk, delegasyon düzeylerini azalttığı 
için anlaşmanın yerine getirilmesini kolaylaştırmaktadır.  Sert hukuk (hard 
law) çerçevesinde hazırlanan taahhütler daha kesin olduğundan ve kuralların 
yorumlanmasında yetki devrini içerdiğinden anlaşmaya varmak bu durumda 
daha zor olmaktadır. İBP bağlamında müzakere maliyetleri önemlidir. Üye 
devletlerin İBP’nin amaçları ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağı konusunda 
birbirlerinden farklı düşünceleri vardır. Bu nedenledir ki müphem ve hukuken 
geçerliliği de olmayan “orta vadeli hedef” kavramı, taraflar arasında 
anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmıştır. 

Özellikle yetkinin ulu süstü bir yapıya devrini öngören ve hukuksal 
açıdan geçerli olan bir yükümlülüğü kabul etmek üye devletler açısından 
maliyetli olabilir. Bu nedenle de devletler muğlak ya da önemli boyutta yetki 
devri içermeyen anlaşmaları kabul ederek egemenlik maliyetlerini sınırlamayı 
tercih edebilirler. Bu durum İBP için de söz konusudur. Bu noktada bazı üye 
devletlerin Birlik düzeyinde yetki devri konusunda kısmen isteksiz oldukları 
da hatırlanmalıdır. Günlük siyasi kararları ulusal düzeyde alan ve alınan 
kararları yine ulusal düzeyde uygulayan bir yapı, aynı zamanda emsal 
baskısını da bir fırsat olarak sunmaktadır. Diğer bir deyişle emsal baskısı doğal 
sonuç olarak, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Yumuşak hukuk, belirsizliğin önemli ölçüde var olduğu bir durumda en 
uygun yasalaştırma yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Bu yargı aynı 
zamanda mevcut iktisadi koordinasyon sisteminin incelenmesiyle de ilgilidir. 
Gerçekte İBP bünyesinde yer alan bir belirsizlik kaynağı, “dengeye yakın veya 



 201

fazla veren” bütçe amacıyla ilişkilidir. Söz konusu amacın arkasında yatan 
görüşe göre, orta vadeli bütçe hedefi beklenmedik bütçe riskleri ve çevrimsel 
gelişmeler karşısında belli bir güvenlik marjı sağlayacak şekilde 
belirlenmelidir. Ortak yorum, her ne kadar İBP’de böyle belirtilmemiş ise de 
amacın çevrimsel düzeltilmiş bütçe dengesi sağlamak olduğudur. 

Yumuşak hukuk, birbirinden farklı yerlerde konumlanmış ulusal 
duruşları esnek uygulama yoluyla dikkate alabilmektedir. Uygulamada 
esneklik sağlayan bu yaklaşım, aynı zamanda üye devletlere yaptıkları 
antlaşmanın yerel düzeyde ortaya çıkacak siyasal ve ekonomik sonuçlarıyla 
baş etmelerinde yardımcı olmaktadır. Yumuşak hukuk, zaman içinde 
uzlaşmaya varma olanağı vermektedir. Ayrıca daha fazla müzakerede bulunma 
yolunu açarak devletlere antlaşmaların sonuçları hakkında bilgilenme fırsatını 
sunmaktadır. Bu argüman da İBP bağlamında geçerlidir. Son dönemde 
gerçekleşen reform (Mart 2005) Pakt’ın geçmiş dönemlerde geçirdiği 
tecrübelere dayandırılmıştır. 

Yumuşak hukukun tanımı gereği etkin olmadığı iddia edilebilir. 
Yumuşak hukukun etkin bir biçimde işleyip işlemeyeceği sürece dahil olan 
çeşitli aktörlerin göstereceği reaksiyonlara bağlıdır. Açık yükümlülüklerin 
olmadığı alanlarda bile hükümetler için politikaları değiştirme noktasında 
önemli müşevvikler olabilir. Bu noktada iki farklı müşevvik kümesi öne 
çıkmaktadır: rekabet ve işbirliği (regime-building) (de Haan, Berger ve Jansen, 
2003: 8). 

İşbirliği müşevviği, tek paraya dahil olan herhangi bir üye devletin kötü 
iktisadi performansının Euro bölgesinin dünyanın geri kalan kısmı karşısındaki 
çekiciliğini ve performansını ne ölçüde zayıflattığıyla ilişkilidir. Kulübün 
herhangi bir üyesinin iktisaden zayıflaması kulüp malının kalitesini azaltacak 
ve diğer kulüp üyeleri üzerinde olumsuz dışsallık yaratacaktır. Muhtemeldir ki 
bu durumda diğer kulüp üyelerinin ekonomik performansı zayıf üye üzerindeki 
emsal baskısı şiddetlenecektir. İşbirliği müşevviği, dışsallığın boyutuna 
bağlıdır. 

Bazı yayılma/taşma etkileri  Eijffinger ve de Haan (2000) tarafından 
şöyle belirlenmiştir; 

• İlk olarak söylenmesi gereken şey, sistemin özünde taşıdığı 
potansiyel bir riskin varlığıdır. Diğer üye devletler, nihayetinde 
kendilerini (Birlik hukuku her ne kadar böyle bir harekete izin 
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vermese de) iflas etmiş bir üye devleti borçtan kurtarmaya zorlanmış 
hissedebilirler.  

• İkinci risk ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) üzerindeki 
baskılardır. Borç stoku yüksek düzeylerde seyreden üye ülkeyi 
bono-tahvil piyasasında borcunu satın alarak doğrudan kurtarma 
veya fiyat istikrarına ilişkin kaygılarla belirlenen faiz oranlarını 
düşürerek dolaylı bir biçimde kurtarma yönünde oluşan beklentiler 
AMB üzerinde baskı yaratacaktır.  

• Üçüncü nokta ise bir ülkede mali disiplinin kaybolmasının faiz 
hadlerini ve/veya Euro’nun dış değerini etkilemesidir. Bu durumda 
tahmin edileceği gibi süreçten diğer üye devletler de etkilenecektir. 

Anlaşıldığı gibi emsal baskısı, aşırı açığın yarattığı olumsuz dışsallığın 
boyutu ne kadar büyükse o kadar yoğun olmaktadır. Ancak dışsallık riski 
özellikle kısa dönemde düşük boyutlu algılanabilir. Örneğin, bazı üye devletler 
aşırı açığa sahipse de Euro’nun dış değerinde o an için bir sorun olmayabilir. 
Ayrıca AMB veya diğer üye devletlerin borcu üstlenme riski çok düşüktür, 
zira aşırı açık veren ülkelerin mali piyasalardan borçlanma kabiliyetleri hala 
çok yüksektir. Bu nedenledir ki üye devletler; başka bir üye devlete denk veya 
fazla veren bütçeyi tutturamadığı zaman (diğer bir deyişle orta vadeli bütçe 
hedefini gerçekleştiremediği zaman) ağır cezalar vermek konusunda isteksiz 
davranmaktadırlar. Dolayısıyla işbirliği müşevviği zayıftır. 

Rekabet müşevviği ise, hem siyaset sahnesinden hem de piyasadan 
kaynaklanmaktadır. İktisadi performansı zayıflayan bir ülke, kredibilite 
kaybına uğrayacağından AB politikalarının belirlenmesinde ve 
uygulanmasında eskisi kadar etkili olamama tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacaktır. Ayrıca piyasalar düşük performanslı ülkeyi cezalandırabilecektir, 
çünkü ülke yatırım açısından cazibesini kaybetmeye başlayacaktır. Diğer 
yandan iktisadi performansı görece iyi olan üye devletler daha fazla kar vaat 
ettiklerinden bu ülkelerde daha fazla yatırım yapılacaktır. 

Ancak İBP bağlamında rekabet müşevviğinin de çok güçlü olduğu 
söylenemez. Finansal piyasaların aşırı açık veren ülkeleri cezalandırdığı 
iddiası da geçerliliği fazla olan bir iddia değildir. Örneğin Konsey’in Almanya 
hakkında aldığı aşırı açık kararına rağmen Alman tahvillerinin faizleri önemli 
ölçüde artış göstermemiştir. Aşırı açık veren ülkelerin kredi notları da 
düşürülmemiştir. 
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6. 2005 Reformu: Pakt Öldü Yaşasın Pakt 

İBP’nin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacı, birçok AB 
ülkesinde bütçesel gelişmelerin kötüleşmesinde ve genişlemenin bir sonucu 
olarak iktisadi koşulların değişmesinde aranmalıdır.  

Buti, Eijffinger ve Franco (2003: 9-11), İBP hakkındaki eleştirileri altı 
ana başlık altında toplamışlardır; 

• İBP, bütçe esnekliğini azaltmaktadır. 

• İBP, asimetrik çalışmaktadır. 

• İBP, siyasi güdülerle şekillenmiş maliye politikalarına herhangi bir 
yaptırım uygulamamaktadır. 

• İBP, kamu yatırımlarını caydırmaktadır. 

• İBP, toplam mali duruşu (fiscal stance) dikkate almamaktadır. 

• İBP, kısa vadeli taahhütlere yoğunlaşmakta ve yapısal reformları 
göz ardı etmektedir. 

Komisyon’un 3 Eylül 2004 tarihli tebliğinde (commnunication) yer alan 
düşüncelerle önemli ölçüde benzerlikler gösteren 2005 tarihli ECOFIN raporu, 
İBP için iyileştirilmesi gereken beş ana alan tanımlamıştır. Rapora göre; 

• Bütçeye ilişkin kuralların kredibilitesini ve sahiplenilirliğini 
geliştirmek için söz konusu kuralların arkasında yatan iktisadi 
rasyoneli güçlendirmek gerekmektedir. 

• Ulusal düzeyde politika üretenlerin kuralları benimseyerek 
sahiplenmeleri gerekmektedir. 

• Bütçenin konsolidasyonunu sağlamak adına ulusal ekonomiler 
trendin üstünde büyüdüğü zaman karşı çevrimsel (procyclical) 
politikaları önleyebilmek için bu dönemleri daha etkin kullanmak 
gerekmektedir. 

• Ulusal ekonomiler trendin altında büyüdüğü zaman Konsey’in 
dönemlere ilişkin önerilerine daha fazla dikkat etmek gerekmektedir. 

• Nihayet herhangi bir üye ülkenin bütçesine ilişkin gözetimde borcu 
ve mali sürdürülebilirliği mutlaka göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. 

2005 reformun temel amacı olarak Pakt’ın önleyici ayağını hem 
Komisyon hem de Konsey nezdinde kuvvetlendirmek düşünülmüştür. AB 
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genelinde yakın geçmişte yaşanan iktisadi durgunluk, çevrim boyunca simetrik 
maliye politikaları izlenmesinin ve özellikle ekonomilerin büyüdüğü 
dönemlerde bütçe fazlası vermenin ne denli önemli olduğunu göstermiştir. 27 
üyeli AB’nin artan iktisadi farklılaşması, orta vadeli bütçe politikasının 
amacının da ilgili ülke-özel yapılara uygun biçimde farklılaştırılmasını gerekli 
kılmıştır. Artık Birlik içinde, bütün ülkeler için yeknesak bütçe amaçları tespit 
etmenin iktisaden uygun olmadığı düşüncesi hakimdir. 

Euro’ya geçen ve Exchange Rate Mechanism-II (ERM II)’ye 6 dahil 
olan üye devletlerden henüz orta vadeli bütçe amacına ulaşamamış olanlar bir 
nirengi noktası olarak bütçelerinde, yıllık bazda, GSYİH’nin binde 5’i kadar 
iyileşme yapma kararına varmışlardır. Bu durumdaki üye devletlerin çevrim 
boyunca Orta Vadeli Bütçe Amacı’na ulaşacakları beklenmektedir. Bunun için 
konjonktürün uygun olduğu dönemlerde gerçekleştirecekleri mali 
iyileştirmelerin daha belirgin olması gerekmektedir. Konjonktürün uygun 
olduğu dönemler ise, cari dönem GSYİH büyümesinin potansiyel büyümenin 
üzerinde olduğu dönemler olarak tanımlanmıştır. Tanımda ayrıca vergi 
esneklikleri de göz önünde bulundurulmuştur. Konjonktürün uygun olduğu 
zamanlarda gerçekleşecek konsolidasyonun boyutu, şüphesiz iktisadi 
büyümenin kamu gelirleri üzerindeki etkisine bağlı olacaktır. Kamu gelirleri 
ise, büyük oranda büyüme kaynaklarının bileşimi tarafından belirlenmektedir. 

İBP’de gerçekleştirilen reformun önleyici yapıda getirdiği temel 
yenilikler ise, şöyle sıralanabilir (Morris, Ongena ve Schuknecht, 2006: 19-
20); 

• Ülke-özel orta vadeli amaçların veri bir dizge içinde, belirlenme ve 
gözden geçirilme usullerini de kapsayacak şekilde tanımlanması. 

• Orta vadeli amaçlara henüz ulaşmamış ülkelerin yıllık bazda, asgari 
düzeyde, bütçelerini iyileştirmek için belli bir çaba göstermeleri 
gerektiği noktasında varılan anlaşma. 

• Komisyon’un üye devletleri uyum patikasında tutmak amacıyla bir 
takım teşvik edici politika önerilerinde bulunması. 

                                                 
6. ERM-II sistemi, EPB’ye ilk etapta katılan üye ülkelerle, daha sonra katılacak olan 
üye ülkelerin paraları arasında istikrar sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Bu sistem 
çerçevesinde Euro alanında yer alan ülkeler ile diğer üye ülkelerin paraları arasındaki 
dalgalanma marjı yüzde15 olacak ve Euro alanında yer almayan ülkelerin ERM-II’ye 
uyumu zorunlu kılınacaktır. Üye ülkelerin makro-ekonomik yaklaşım kriterlerine 
uyum yönünde ilerleme kaydetmesiyle birlikte bu marj daraltılabilecektir 
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• Yapısal reformların gerçekleştirilmesi. 

Pakt’ın düzeltici yapısındaki temel değişiklikler ise (Morris, Ongena ve 
Schuknecht, 2006: 20-21); 

• “Aşırı açık” tanımında “ciddi iktisadi durgunluk” kavramının 
gözden geçirilmiş haline ve “diğer ilgili faktörler”in üstlendiği role 
yapılan vurgu, 

• Aşırı açığın kapatılması için verilen bir yıllık sürenin uzatılması ve 
Aşırı Açık Prosedürü etaplarının tekrarı, 

• Aşırı Açık Prosedürü ile üye ülkelerde emeklilik sistemlerinin 
düzenli reformları arasında ilişki kurulması, 

• Borç ve mali sürdürülebilirlik üzerine odaklanma, 

şeklinde sayılabilir. 

İBP Reform Paketi, başta merkez bankaları olmak üzere birçok 
kesimden tepki toplamıştır (TCMB, 2005):  

• Maliye Bakanları’nın kararının açıklanmasından hemen sonra, 
Avrupa Merkez Bankası tarafından yayınlanan resmi açıklamada; 
“AMB Yönetim Konseyi, İstikrar ve Büyüme Paktı’na getirilen 
değişiklik teklifi hakkında ciddi endişe duymaktadır” ifadesine yer 
verilerek Parasal Birlik’in başarısı için para ve maliye politikalarının 
eşgüdümlü bir biçimde fiyat istikrarına odaklanması gerektiği dile 
getirilmiştir. Ekonomik gelişmenin temeli olan fiyat istikrarının 
sağlanması açısından, herkesin üzerine düşen görevi yerine 
getirmesi gerektiğini vurgulayan AMB, “Kamuoyu ve Piyasalar, 
Yönetim Konseyi’nin birincil görevi olan fiyat istikrarını sağlama 
konusundaki kararlılığına güvenebilirler” ifadesini kullanmıştır.  

• Alman ve Avusturya Merkez Bankaları tarafından ayrı ayrı yapılan 
açıklamalarda da, reform paketinin İBP’yi aşırı yumuşattığı, yeni 
kuralların daha karmaşık ve daha az şeffaf olduğu, uygulamanın 
kolaylaştırılması konusunda ise hiç bir ilerleme kaydedilmediği 
ifade edilmiştir. Alman Merkez Bankası bu konuda bir adım ileriye 
giderek para politikasının oluşturulduğu ortamın yeni kurallarla 
birlikte daha kötüye gittiğini belirtmiştir. Diğer yandan, Alman 
İhracatçılar Birliği kuralların gevşetilmesinin yükünü gelecek 
kuşakların çekeceğini dile getirirken Alman Sanayiciler Birliği 
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(BDI), yapılan değişiklikler sonrasında Pakt’ın yaptırım gücünün 
büyük ölçüde zayıflatıldığını söylemiştir. 

• İngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown ise, Pakt kurallarındaki 
değişikliği farklı bir yönden eleştirmiştir. Yeni kurallar gereği, hızlı 
büyüyen ve borç oranı düşük olan ülkelerin orta vadede 
GSYİH’sinin yüzde 1’i oranında açık vermesine olanak veren kuralı 
aşırı sınırlayıcı bulan Brown, söz konusu sınırlamanın İngiltere’nin, 
en azından İşçi Partisi iktidarı süresince, Euro Bölgesi’ne girmesini 
zorlaştırdığını ifade etmiştir. 

• Diğer taraftan, Alman ve Fransız Hükümetleri değişiklik kararını 
coşkuyla karşılarken AB Dönem Başkanı ve Lüksemburg 
Başbakanı, 25 üyenin oybirliği ile alınan söz konusu kararın bir 
oydaşmanın sonucu olduğunu dile getirmiştir. Alman hükümetine 
danışmanlık yapan “Beş Bilge Adam” da değişikliklerin doğru 
yönde olduğunu ve bütçe açığı kurallarına daha fazla ekonomik 
anlam kattığını açıklamışlardır. IFO Enstitüsü ise değişikliklerin 
Almanya’nın borç yükünü arttıracağını ve yatırımları kötü yönde 
etkileyeceğini belirtmiştir. 

Reformun merkez bankaları tarafından eleştirilmesi doğaldır. Çünkü 
kural temelli politikalarda yapılan esnetmeler fiyat istikrarının sağlanması 
konusunda merkez bankalarının daha fazla çaba göstermesini gerektirecektir. 

7. Reformun Genel Değerlendirmesi: “İdeal” Mali Kuralların 
Özellikleri Çerçevesinde İstikrar ve Büyüme Paktı’nın Yeniden 
Düzenlenmesi 

Paktın ilk haliyle kıyaslandığında yeni düzenlemelerin (İBP2) iyi 
tanımlanmış olduğu söylenemez. Yorumsal belirsizlik riski daha yüksektir; 
şeffaflık azalmıştır, işleyiş daha karmaşık hale gelmiştir. Geriye kalan beş 
kriter içinse iyileşme söz konusudur. 

Bilindiği gibi iyi tanımlanmış bir mali kural, etkin uygulama için ön 
şarttır: kısıt altına alınacak gösterge, kurumsal kapsam ve kaçış yolları (escape 
clauses) net bir biçimde tanımlanmış olmalıdır. Kurucu Antlaşma’da yer alan 
kriterler kısıt altına alınan politika değişkenlerini (bütçe dengesi ve gayrisafi 
kamu borç stoku) ve kurumsal kapsamı (genel yönetim) net bir biçimde 
tanımlamış ise de, yeni düzenlemeyle İBP’nin belirlediği kaçış yolları 
genişletilmiş ve muğlaklaştırılmıştır. Kapalılık ve geçicilik kavramları 
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getirilmiştir; ancak bu kavramların içi tam olarak doldurulmamıştır. “İlgili 
diğer faktörler”in genel değerlendirmesi, ciddi bir ekonomik daralmayı 
tanımlayan “kümülatif çıktı kaybı”nda olduğu gibi aşırı açığın olup olmadığına 
ilişkin kararın alınması sürecine dahil edilmiştir. “İlgili diğer faktörler” aşırı 
açığın düzeltilmesi için verilen son tarihin saptanmasında kullanılacaktır. 
Diğer taraftan orijinal İBP’de muğlak kalmış olan “orta vadeli amaçlar” yeni 
düzenlemede açık olarak belirtilmiştir. Ayrıca hem Aşırı Açık Prosedürü’nün 
gerektirdiği hem de orta vadeli amaçlar için gerekli olan “mali uyum” 
belirginleşmiştir. Yapısal reformların göz önünde bulundurulmasına izin 
vermek suretiyle de ilave bir değerlendirme alanı açılmıştır. İBP, Kurucu 
Antlaşma’nın kamu borcuna ilişkin kriterinin ihlali durumunda Aşırı Açık 
Prosedürü’nün nasıl uygulanacağı konusunda sessiz kalmıştır. Bilindiği gibi 
Kurucu Antlaşma borç oranının yüzde 60’lık referans değerin üzerinde 
seyretmesi halinde azalan bir trend izlemesini zorunlu kılmaktadır. Ancak yeni 
düzenleme değerlendirme konusunda daha geniş bir alan bıraktığı için “iyi 
tanımlanmış olmak” kriteri açısından bir gerilemeye işaret etmektedir. İstisnai 
durumu belirleyen cümleyi AB üyesi devletlerin iktisadi gerçekleriyle daha 
uyumlu hale getirmek için Konsey “ciddi iktisadi durgunluk” şartının daha az 
talepkâr olması yönünde karar almıştır. Kurucu Antlaşma’nın Aşırı Açık 
Prosedürü hakkındaki 104. maddesi “ilişkili diğer faktörler” kavramına yer 
vermiş olmakla birlikte geçmiş dönem uygulamalarından da görüldüğü gibi 
pratikte bu kavram, Aşırı Açık Prosedürü’ne ilişkin önlemlerde çok da 
belirleyici bir rol oynamamıştır. 

Şeffaflığın ise birçok boyutu bulunmaktadır. Mali kuralların şeffaf 
olabilmeleri için uluslararası muhasebe standartlarına uygunluk, sürekli 
yenilenen tahminleri kapsama, raporlama teknikleri, verinin yorumlanması 
gibi konuları da içermeleri gerekmektedir. AB açısından bakıldığında, Kurucu 
Antlaşma ve İBP’nin ESA95 (European System of Accounts) muhasebe 
ilkelerine dayandığı görülmektedir. Aşırı açık riskinin değerlendirilmesinde 
veya bütçe hedeflerinden kayda değer bir sapma olduğunun belirlenmesinde 
Komisyon’un tahminleri referans noktasını oluşturmaktadır. Komisyon’un ve 
ulusal düzeyde yapılan tahmin çalışmalarının yakınsama programlarının 
değerlendirilmesindeki rolleri ve Aşırı Açık Prosedürü (adımların tekrarı) 
kısmen netleştirilmiştir. Ancak değerlendirme sürecinde ölçülemeyen 
göstergelere daha fazla yer verilmesi, şeffaflığı azaltan bir olgudur. 2005 
reformu, devresel olarak düzeltilmiş önlemlerin alınmasında geçmiş 
dönemlerde gerçekleştirilen işlemlerin daha fazla kullanılmasına neden 
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olmaktadır. Gerek örtük veya koşullu yükümlülüklere ait göstergeler ve 
gerekse potansiyel büyüme tahminleri belirsizlikle maluldür. Ayrıca yapısal 
reformların değerlendirilmesine ait herhangi bir anlaşmanın olmaması veya 
raporlama tekniğinin geliştirilmemesi, mali kuralların şeffaflığını azaltan diğer 
bir faktördür. Bununla birlikte gündeme getirilen “istatistiki yönetişim 
reformu”, istatistiki gözetimi artırarak ahlaki riziko sorunlarını ve yaratıcı 
muhasebecilik müşevviklerini aşmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Özetle, 
ölçülemeyen ve müphem göstergelerin artan önemiyle birlikte daha zengin 
ama daha karmaşık hale gelen yapı, ESA95 çerçevesinde toplanan veriyle 
birlikte ele alındığında reformun, şeffaflığı azalttığı söylenebilir. 

Orijinal haliyle AB mali kuralları basit ve kolay anlaşılır kurallardı. 
Reform sürecinde basitlik kısmen kaybedilmiştir. Bunun nedeni, aşırı açığın 
bulunup bulunmadığına karar verilirken yapılan değerlendirmelerde ve uyum 
patikası nasıl olmalıdır sorusuna yanıt ararken gündeme gelen yeni 
düzenlemelerdir. Göz önünde tutulması gereken “potansiyel ilgili faktörler”in 
geniş bir dizge içinde yer alması, yukarıda da belirtildiği gibi yapıyı daha 
sofistike ama daha karmaşık bir hale sokmaktadır. Kaldı ki şeffaflığı ve iyi 
tanımlanmış olmayı etkileyen faktörler, basitliği de etkilemektedir. Diğer 
taraftan Komisyon’un Aşırı Açık Prosedürü çerçevesinde bir üye devletin 
bütçe açığının referans değer olan yüzde 3’ü aşması halinde mutlaka rapor 
hazırlaması gerektiği konusunda varılan uzlaşma (madde 104 (3)) tereddüde 
yer bırakmayacak bir şekilde ifade edilmiştir. Bu durum basitliği artırmakta ve 
karar almada hesap verebilirliği gündeme getirmektedir. Ancak genel 
hatlarıyla bakıldığında İBP2, kuralların karmaşıklığını yükseltmiştir. Burada 
da temel neden muğlak/belirsiz değerlendirmelere yeni yapıda daha fazla yer 
verilmesi ve sayıca daha fazla göstergenin sisteme sokulmasıdır. 

İBP2, mali yapının farklı bölümlerinde ve farklı düzeylerinde daha fazla 
esneklik sağlayacak öğeler içermektedir. Örneğin “ciddi iktisadi 
durgunluk/severe economic dowturn” biçimindeki kaçış cümlesinin (escape 
clause) dar yorumu Komisyon ve Konsey’e takdir hakkı verilerek 
genişletilmiştir. Aşırı açığın var olup olmadığına dair karar alınırken “diğer 
ilişkili faktörler”in göz önünde bulundurulması da “geçicilik” ve “referans 
değere yakınlık” marjları içinde olsa bile esnekliği artırmaktadır. Konsey, 
“bazı özel durumlarda” aşırı açığın kapatılması için başlangıçta bir yıllık ek 
süre verme esnekliğini de sahiptir. Orta vadeli bütçe hedefinden ve bununla 
ilgili uyum patikasından sapma hallerinde sorunlu ülkenin bazı yapısal 
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reformları hayata geçirmesi ise yumuşatıcı etki yapacaktır. Özetle reform 
sonucunda İBP bir kurgu olarak üye ülkelerin iktisadi durumlarını daha 
gerçekçi bir gözle inceleme ve daha doğru iktisat politikaları önerme şansına 
sahip görünmektedir. 

Herhangi bir mali kuralın uygunluk kriterini yerine getirip getirmediğini 
anlamak için, söz konusu kuralı hizmet ettiği nihai amaç veya amaçlarla 
birlikte ele almak gereklidir. Kuralların ne çok katı ne çok gevşek olması 
beklenir. Bilindiği gibi AB mali kurallarının temel amacı, üye ülkelerin kamu 
bütçelerinin ihtiyatlı bir biçimde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. 
Açık sınırı, mali disiplini bütçe yılı temelinde gerçekleştirmeye yöneliktir; 
ancak uzun dönemde mali sürdürülebilirliği sağlamak noktasında uygun 
değildir. Mevcut borç stoku ile stokta gelecek dönemlerde ortaya çıkacak 
gelişmelerin mali sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi ve yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi ihtiyacı; kuralların bu uzun vadeli amaca uygunluğunu da 
gerekli kılmaktadır. Ayrıca orta vadeli amaç, başlangıçta borçlanma düzeyleri 
ve potansiyel büyüme oranları, gelecekte ise muhtemel örtük yükümlülükler 
temelinde farklılaştırılmıştır. Burada beklenti büyük miktarda kamu yatırım 
ihtiyacı-düşük borç stoku-yüksek büyüme potansiyeli olan çevre ülkeler başta 
olmak üzere üye ülkelerin her biri açısından en uygun politika demetinin 
uygulanmasını sağlamaktır.  

Euro’ya geçen üye devletlerle ERM II’ye dahil üye devletler için orta 
vadeli bütçe amacının üzerinde anlaşılan dizgeye göre yüksek büyüme 
potansiyeline ve düşük borç stokuna sahip ülkelerde bu amaç GSYİH’nin 
yüzde 1’i kadarlık bir bütçe açığı olarak tanımlanırken, düşük büyüme 
potansiyeline ve yüksek borç stokuna sahip ülkeler için denk bütçe ya da fazla 
veren bütçe hedeflenmiştir. 

Ülke-özel orta vadeli bütçe amacı kavramdan beklenenleri üç noktada 
toplamak mümkündür; 

• yüzde 3’lük açık limitini koruyarak bir güvenlik marjı sağlamak. 

• Uzun vadede mali sürdürülebilirliği garanti etmek. 

• Verimli kamu yatırımları için ölçek geliştirmek. 

İlgili temel iktisadi göstergelerin göz önünde bulundurulması sonucunda 
orta vadeli bütçe amacının yeniden tanımlanması, mali kuralın basitlik ve 
şeffaflık özelliğine halel getirmeden ülkeler arası farklılıkları dikkate alma 
imkanını vermektedir. Borç stokunun ihtiyat değerlerine doğru düşürülmesi ve 
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orada tutulması sağlanarak örtük yükümlülüklerden kaynaklanan 
sürdürülebilirlik riskleri de dolaylı biçimde gündeme getirilmiştir. Böylelikle 
üye devletlere ulusal tercihlerine göre borç stokunu azaltma ile yapısal 
reformların farklı düzeylerini bir araya getirme seçenekleri sunulmuştur. 

Örtük yükümlülüklerin değerlendirilmesi için gerekli kriterler, 
Komisyon tarafından saptandıktan ve Konsey’ce onaylandıktan sonra orta 
vadeli bütçe amacı tanımı söz konusu örtük yükümlülükleri orta vadeli açık 
içinde daha sarih bir biçimde yansıtacak şekilde yeniden yapılmıştır. Her üye 
devlet için orta vadeli bütçe amacı artık her dört yılda bir kamu borcu, 
potansiyel büyüme ve mali sürdürülebilirlik alanlarındaki geçmiş dönem 
gelişmeleri ışığında yenilenecek ve gözden geçirilecektir. 

Orta vadeli bütçe amacının yeniden tanımlanması; üye devletler 
arasındaki risk, ekonomik vaziyet ve bütçesel durum farklılıklarını daha fazla 
göz önünde bulundurmaya yöneliktir. Bununla birlikte gelecekte herhangi bir 
üye ülkenin orta vadeli bütçe amacı o anki borç oranı ve büyüme potansiyeli 
temelinde yeniden tanımlanırken, orta vadede denk ya da fazla veren bir 
bütçeye sahip olma amacından vazgeçilmemektedir. 

Birlik Anayasası’nın III-184. maddesinin 5. fıkrası gereğince 
anayasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte “politika önerisi” aracının yerini 
Komisyon görüşü almaktadır. Komisyon, görüşünü doğrudan ilgili üye devlete 
bildirecektir. Aynı zamanda Komisyon, herhangi bir üye ülkenin yüzde 3’lük 
referans değeri tutturamaması durumunda ya da orta vadeli bütçe amacının 
kendisinden veya orta vadeli bütçe amacına yönelim patikasından meşru 
olmayan nedenlerle sapması halinde Konsey’e görüş bildirmek zorundadır. 
Komisyon, öncesinde Konsey’in dahli olmadan üye devletleri üzerinde 
anlaşılan uyum patikasını gerçekleştirmeleri yolunda teşvik etmek için politika 
önerilerinde bulunma hakkına sahiptir. 

Konsey; bazı özel durumlarda, yapısal reformların gerçekleştirilmesi 
halinde orta vadeli bütçe amacından (henüz amaca ulaşamamış bir üye devlet 
söz konusu ise o durumda uyum patikasından) sapmanın meşru 
sayılabileceğine karar vermiştir. Sadece uzun dönemde maliyetleri azaltan ve 
mali sürdürülebilirliği artırdığı kanıtlanan reformlar dikkate alınmaktadır. 
Burada altı çizilen konu özellikle bir üye devletin emeklilik sisteminde 
sistemik reforma gidip gitmediğidir. Potansiyel büyümeyi hızlandıran diğer arz 
yanlı reformlar da izlenmektedir. Bu yeni düzenlemeler, çeşitli politika 
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amaçları (özellikle de Lizbon Stratejisi’nin amaçları) ve araçları arasındaki 
tutarlılığı AB düzeyinde artırmaya yöneliktir7. 

 “İlgili diğer faktörler”in uygulanması hakkında varılan de facto 
anlaşmanın yüzde 3’lük referans değeri aşındıracağı öne sürülen bir 
argümandır. Kısıtın olmaması halinde ise, gelecek dönemlerde bütçe 
açıklarının hızla artacaktır. Birçok yorumcu Aşırı Açık Prosedürü’nde yapılan 
değişiklikleri Pakt’ın belirgin ölçüde zayıflatılması olarak 
değerlendirmişlerdir. Üye devletlerin içinde bulunduğu iktisadi durumu 
sisteme net bir biçimde dahil edebilmek için iradi değerlendirmelere daha fazla 
yer verilmesini sağlayan (ilgili diğer faktörler ya da prosedürel etapların 
tekrarlanması benzeri) değişiklikler, yeni anlaşmada bir takım tamamlayıcı 
önlemlerle sınırlandırılmıştır. Burada esas kaygı, kural temelli sistemin asli 
niteliklerini korumak olmuştur. 

İlk olarak hem Komisyon hem de Konsey, ilgili herhangi bir faktörü 
sadece genel kamu açığı referans değere yakınsa ve referans değeri geçici 
olarak aşıyorsa dikkate alacaktır. İkinci olarak, açık hesaplamalarından bazı 
kamu harcama kategorilerini basit bir işlemiş gibi düşmek söz konusu değildir. 
İlgili diğer faktörler bir bütün içinde ele alınacaktır. Birçok faktör bütçe 
disiplinine ne ölçüde uyduklarına bakılarak değerlendirilecektir. Üçüncü 
olarak, aşırı açık veren üye devletler ilgili faktörlerden bağımsız olarak 
bütçelerinde iyileştirme yapmak zorunda bırakılmışlardır. Burada referans 
değer açığın yıllık, asgari olarak GSYİH’nin binde 5’i oranında azalmasıdır. 
Dördüncü olarak, Kurucu Antlaşma’nın 104 (3). maddesi gereği bir üye 
devletin açığı yüzde 3’lük eşik değeri aşarsa veya ortada aşırı açık riski varsa 
Komisyon mutlaka rapor hazırlayacaktır. Beşinci olarak, Konsey’in 
cezalandırma yetkisine dokunulmamıştır. 

                                                 
7 23-24 Mart 2000 tarihlerinde gerçekleştirilen Lizbon Zirvesi’nde AB’nin, istihdamı 
güçlendirmeyi ve bilgi üzerine kurulu bir ekonomi çerçevesinde ekonomik reform ve 
sosyal uyumu gerçekleştirmeye yönelik yeni stratejisi (Lizbon Stratejisi) 
tanımlanmıştır. Lizbon Stratejisi ile Birliğin bilgiye dayalı, rekabet edebilir, gelişmiş 
bir işgücüne ve sürdürülebilir kalkınmaya dayanan bir ekonomiye sahip olması, 
yenilikçi faaliyetlerin güçlendirilmesi, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerinin 
modernleştirilmesi amaçlanmaktadır. Strateji kapsamında, 2002 yılına kadar tüm 
okulların internet bağlantısının sağlanması, 2003 yılında temel kamu hizmetlerinde 
elektronik ortama geçilmesi ve 2010 yılında istihdam oranının yüzde 70 düzeyine 
çıkarılması gibi üye ülkelerin istihdam, eğitim ve bilgi teknolojileri alanlarında 10 
yıllık bir sürede ulaşmaları gereken hedefler belirlenmiştir. 
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Bilindiği gibi Kurucu Antlaşma’nın 104. maddesine ve Aşırı Açık 
Prosedürü’ne ilişkin protokole göre GSYİH’nın yüzde 3’ünü aşan kamu açığı 
“yüksek (aşırı)” olarak değerlendirilmektedir. Ancak yüzde 3’ü aşan kısım 
geçici ve istisnai ise ve açık oranı referans değere yakınsa “yüksek-aşırı 
açık”tan bahsedilemez. 1467/97 no.lu Konsey regülasyonunun 2. maddesinde 
belirtildiği gibi yüzde 3’ü aşan kısmın istisnai olarak değerlendirilmesi için  

• Üye devletin kontrolü dışında olan beklenmedik bir olaydan örneğin 
bir doğal afetten ya da 

• Ciddi bir iktisadi daralmadan kaynaklanması gerekmektedir.  

Regülasyon, madde 2(2) çerçevesinde ciddi iktisadi daralmayı reel 
GSYİH’de en az yüzde 2’lik bir azalış olarak tanımlamıştır. Açığın geçici 
olarak değerlendirilmesi içinse Komisyon’un beklenmedik olayın ya da ciddi 
iktisadi daralmanın sonunu izleyen dönemde açığın referans değerin altına 
düşeceği tahmininde bulunması gerekmektedir. Komisyon’un tahminleri 
genellikle iki yıllık dönemler için yapılmaktadır. 

8. Sonuç 

AB düzeyinde mali kurallar, genel yönetim üzerine konan bütçe açığı ve 
kamu borç stoku sınırlamaları biçiminde uygulanmaktadır. AB üyesi ülkelerde 
uygulanan sayısal mali kuralların yaklaşık yarısı yıllık bütçelerde, diğer yarısı 
ise çok yıllı bütçe yapısı içinde yer almaktadır. Üye ülkelerde sayısal mali 
kuralların uygulanmasının bütçe dengeleri üzerinde olumlu etki meydana 
getirdiği ampirik veriler ile kanıtlanmaktadır. 

AB çerçevesinde sayısal mali kuralların uygulama zorunluluğu 1999 
yılının başından itibaren yürürlüğe giren Avrupa Para Birliği ile kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Birlik kapsamında ortak tek para birimine geçilmesi (Euro) ve 
Avrupa Merkez Bankası’nın kurulması parasal birliğin en önemli ayağını 
oluşturmaktadır. Tek parasal otoriteye geçilmesine rağmen birlik düzeyinde 
maliye politikasını yürüten tek bir merkezi otorite bulunmaması sorunun temel 
kaynağını oluşturmaktadır.  

Ortak para değerinin istikrarı için kamu maliyesinde istikrarın 
sağlanması şarttır. AB içerisinde kamu maliyesindeki istikrar mali kurallar 
yardımıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Burada kurala bağlı mali yapı iki 
bölümden meydana gelmektedir. Bunlar; Maastricht Antlaşması ile gündeme 
gelen Aşırı Açık Prosedürü ve Amsterdam Zirvesi’nde kabul edilen İstikrar ve 
Büyüme Paktı’dır.  
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Aşırı Açık Prosedürü, bütçe açığı (yüzde 3) ve borç stokuna 
(GSYİH’nın yüzde 60’ı) çerçevesinde iki temel referans değer 
oluşturmaktadır. Bu kriterlere uyulmaması halinde Avrupa konseyi kararına 
bağlı olarak yaptırımlar ile karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Ama 
uygulamada yeterince etkinlik sağlanamadığı gözlenmektedir. Mevcut sorunun 
aşılması amacıyla İBP’nin kurulması gündeme gelmiştir.  

İBP’nin kural ve uygulamaları ile Aşırı Açık Prosedürü’nün gelişmiş 
şeklini oluşturmaktadır. İBP çerçevesinde çok taraflı gözetim ve açık 
koordinasyon yönetimi getirilmiştir. Buna rağmen İBP tarafından ortaya 
konulan kuralların ECOFIN tarafından uygulanacak olması siyasi etkiye açık 
yapı meydana getirmektedir. Sonuçta birliğe üye büyük ülkelere mali kuralları 
ihlal ettiğinde yaptırım uygulanması ciddi sorunlar doğurmuştur. Bunda İBP 
yaptırımlarının yumuşak hukuka dayanmasının payı büyüktür. 

Paktın işleyişinde karşılaşılan sorunlar yapının gözden geçirilmesi ve 
yenilenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede İBP’nin bütçe 
esnekliğini azalttığı, asimetrik çalıştığı, siyasi güdülerle şekillenmiş maliye 
politikalarına herhangi bir yaptırım uygulayamadığı, kamu yatırımlarını 
caydırdığı, toplam mali duruşu dikkate almadığı, kısa vadeli taahhütlere 
yoğunlaştığı ve yapısal reformları göz ardı ettiği iddia edilmektedir. Yapının 
revizyonunun sonucunda ülke-özel orta vadeli amaçların veri bir dizge içinde, 
belirlenme ve gözden geçirilme usullerini de kapsayacak şekilde tanımlanması, 
orta vadeli amaçlara henüz ulaşmamış ülkelerin yıllık bazda, asgari düzeyde, 
bütçelerini iyileştirmek için belli bir çaba göstermeleri gerektiği noktasında 
anlaşmaya varılması, Komisyon’un üye devletleri uyum patikasında tutmak 
amacıyla bir takım teşvik edici politika önerilerinde bulunması ve yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Yapılan yeni düzenlemelere rağmen İBP’nin kendisinden beklenenleri 
tam olarak karşılayamayacağı düşüncesi ağırlık basmaktadır. Yeni 
düzenlemenin iyi tanımlanmamış, yorumsal belirsizlik riski yüksek, şeffaflığı 
azalmış ve işleyişi daha karmaşık hale gelmiş olduğu iddia edilmektedir. Buna 
rağmen yeni düzenlemenin olumlu yönlerinden de söz edilebilir. Yapılan 
revizyon ile mali yapının farklı bölümlerinde ve farklı düzeylerinde daha fazla 
esneklik sağlayacak öğeler konulmuştur. Böylelikle İBP’nin üye ülkelerin 
iktisadi durumlarını daha gerçekçi bir gözle incelemesi ve daha doğru iktisat 
politikaları önermelerinde bulunması imkanı doğmuştur. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE MALİYE POLİTİKASI  

KURALARININ İHLALİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLAR 
 

Ahmet AYSU* 

 

1. Giriş 

Avrupa Birliği (AB)’nde ekonomik ve parasal birlik amacı 
doğrultusunda bir takım mali kurallar uygulamaya konulmuştur. Üye 
ülkelerdeki istikrarlı bir mali yapı bu amacı gerçekleştirmenin ön koşulu 
olarak kabul edilmiş ve bunu gerçekleştirmeye yönelik bir takım sayısal mali 
kurallar Maastricht Anlaşması ile yürürlülüğe girmiş ve daha sonra İstikrar 
ve Büyüme Paktı ile güçlendirilmiştir.  

Birlik düzeyinde uygulanan müşterek mali kurallar ile ülkelerin 
münferit olarak uyguladıkları mali kuralların işlevleri konusunda farklılıklar 
mevcuttur. Ülkelerin uyguladıkları münferit mali kurallar mali disiplini, 
ekonomik istikrarı, mali sürdürülebilirliği, hükümet politikalarının 
güvenilirliğini ve ekonomik büyümeyi sağlamak gibi çeşitli amaçları 
sağlamaya yardımcı olmaktadır (Aktan ve Vural, 2007:121-122; Maliye 
Bakanlığı, 2008:59-60; Vural, 2007;  Şimşek ve Bekâr, 2008:289-290). 
Müşterek mali kurallar ise bunlardan farklı olarak, birlik içerisinde üye 
ülkeler arasında maliye politikası koordinasyonunun sağlanmak (Brunila, 
2002:8), yüksek bütçe açığına sahip üye ülkeden diğer üye ülkelere doğru 
oluşacak negatif dışsallıkları önlemek (Martínez, 2007:5), ülkeler arasında 
zaman tutarlı (time consistent) maliye politikalarının benimsenmesine 
yardımcı olmak (Annet vd., 2005:4) ve maliye politikası ile para 
politikasının amaçları arasında tutarlılık sağlayarak Avrupa Merkez 
Bankası’nın kredibilitesinin sağlanmasına katkıda bulunmak (Begg vd., 
2003:68) gibi amaçlara sahiptir. 

Mali kuralların söz konusu amaçlarını yerine getirebilmesi her şeyden 
önce kuralların uygulanabilir düzeyde olmasına ve bu kurallara güvenilirliği 
arttıracak şekilde kuralların ihlalinde uygulanacak yaptırımların 
belirlenmesine bağlıdır. AB parasal birliğin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi 
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ve diğer üye ülkelerin ihtiyari maliye politikalarının oluşturacağı olumsuz 
etkilerin diğer üye ülkelere ve tek paranın istikrarına zarar vermemesi için 
ihtiyaç duyduğu mali kurallara tüm ülkelerin uymasını istemektedir. AB’nde 
mali kurallara üye ülkelerin uymasını ve bu uyumun sürekliliğini sağlamak 
amacıyla bu kurallara uymayan üyelere yönelik bir yaptırım mekanizması 
oluşturulmuştur. Avrupa Topluluğu (AT) Anlaşması’nın 104. maddesi ve 
anlaşmaya ekli aşırı açık prosedürüne (excessive deficit procedure) ilişkin 
protokol ile sürecin işleyişi ve aşamaları ortaya konulmuştur. 

Mali kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımların 
kesin bir şekilde belirlenmesi önemli bir unsurdur. Bu çalışmada mali 
kurallar konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş olan AB’nde mali 
kuralların ihlalinde uygulanan aşırı açık prosedürünün işleyişi ele 
alınmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde AB’nde mali kurallara, ikinci 
bölümde aşırı açık prosedürüne ve son bölümde ise aşırı açık prosedürünün 
değerlendirilmesine yer verilmiştir. 

2. Avrupa Birliği’nde Maliye Politikası Kuralları  

Ekonomik ve parasal birlik güçlü bir mali alt yapı temeline 
dayanmaktadır. Mali kurallar, işlem maliyetleri ve politikanın zaman 
tutarsızlığı problemlerinden kaynaklanan politik başarısızlıkları ortadan 
kaldırmaya yardımcı olarak güçlü bir mali alt yapının oluşturulmasını 
sağlamaktadır. AB üyesi ülkeler 1970 ve 1980’lerde yaşanan savurganlıktan 
hareketle müşterek mali kuralların, bir parasal birlik için çok önemli 
olduğunu kabul etmişler ve 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması ve 
1997 yılında imzalanan İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP) ile bunun yasal 
zeminini oluşturmuşlardır.  

Maastricht Anlaşması ile AB üyesi bir ülkenin parasal birliğe 
girebilmesi için gerekli mali ve parasal kuralların çerçevesi belirlenmiştir. 
Bu kuralların temel unsurunu etkili bir gözetim süreci oluşturmaktadır. Daha 
da önemlisi, ülkelerin bütçe açığı ve kamu borçlarına ilişkin belirlenen eşik 
değerleri aşmaktan kaçınmaları kararlaştırılmıştır. Bu eşik değerler bütçe 
açığı/GSYH’de %3, kamu borcu/GSYH’de %60’tır. Belirlenen eşik 
değerleri aşan üye ülkelere ise aşırı açık prosedürü kapsamında nihai olarak 
parasal yaptırım uygulanmaktadır (Schuknecht, 2004: 11).  
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AB’nde müşterek mali kuralların belirlenmesine yönelik diğer 
düzenleme İBP’dir. Maastricht Anlaşması ile kabul edilen bütçe açığı ve 
kamu borcuna ilişkin eşik değerler  İBP’de de yer almıştır. 

Parasal birlikte yer alan ülkelerde bütçe disiplininin kontrol altına 
alınmasını amaçlayan İBP’nin temel prensipleri, 13-14 Aralık 1996 
tarihlerinde gerçekleştirilen Dublin Zirvesi’nde kabul edilmiştir. İBP 
ekonomik ve parasal birlik içerisinde ulusal maliye politikalarının 
koordinasyonunu sağlamaya yönelik kurala dayalı bir çerçeve sunmaktadır. 
Üye ülkeler, parasal birlik sonrasında, İBP ile maliye politikalarının 
birbiriyle uyumunu sağlayarak, parasal birliğin uyum içinde işlemesini 
garanti altına almışlardır. (Buti vd., 1998:84).  

İBP parasal birlik içerisinde bulunan ülkelerin kamu maliyesindeki 
bozulmayı önlemek amacıyla, iki mali kuralı vurgulamaktadır. Kurallardan 
birincisi, üye ülkelerde bütçe açığının GSYH’nin %3’ünü geçmesini 
yasaklarken ikincisi üye ülkelerin orta vadede denk bir bütçeye ya da bütçe 
fazlasına sahip olmasını teşvik etmektedir (Hodson ve Maher, 2004: 799). 
İBP’de bütçe açığına ilişkin %3’lük üst sınırın ekonomik durgunluk 
dönemlerinde dahi aşılmaması gerektiğinin önemi vurgulanmasına rağmen 
söz konusu üst sınırın sadece parasal birliğe üye ülkelerin nitelikli 
çoğunlukla üzerinde anlaştıkları istisnai koşullarda1 aşılabileceği 
kararlaştırılmıştır.  

Pakt ile birlikte bir erken uyarı mekanizması (early warning 
mechanism) kurulmuştur. Buna göre avro alanında yer alan ülkeler istikrar 
programlarını sunmak zorundayken avro alanında olmayan ülkeler 
yakınlaşma programlarını sunmak zorundadır. Konsey düzenli olarak bunları 
incelemektedir. Ayrıca Pakt’ta aşırı açık prosedürü hızlandırılmıştır. Buna 

                                                 
1 Bu koşul sert ve sürekli bir ekonomik daralma durumu olarak kabul edilmiştir. 
Ekonomik daralmanın istisnai bir durum teşkil edip etmediği için de bir kriter 
belirlenmiştir. Eğer yıllık reel GSYH’da en az %2’lik bir düşüş gerçekleşirse bu 
durum şiddetli daralma olarak değerlendirilmekte ve bütçe için belirlenen referans 
değerin aşılmasına izin verilmektedir. Yıllık reel GSYİH’da %2’den daha az bir 
düşüş, geçmiş trendlere göre birikimli hasıla kaybının ya da düşüşün aniden 
gerçekleşmesi gibi destekleyici şartların varlığında da istisnai durum olarak 
değerlendirilmektedir. Ekonomideki herhangi bir daralmanın, sert ekonomik çöküş 
olup olmadığını değerlendirmede üye ülkeler, bir kural olarak en az GSYİH’daki 
%0,75’lik bir düşüşü referans değer olarak alacaklardır. Eğer resesyonun boyutu %2 
ile %0,75 arasında ise ECOFIN bunun istisnai bir durum olup olmadığına karar 
verecektir (Buti vd.,1998: 84-85). 
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göre referans değerlerini aşan ülkeler 2 yıl içerisinde açıklarını referans 
değerinin altına düşüremezler ise yaptırım uygulanması kararlaştırılmıştır 
(Buti vd.,1998:84-85).  

2005 yılında İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarında değişiklik 
yapılmıştır. Bu değişikliklerde, Almanya ve Fransa’nın 2002 yılında 
GSYİH’nın %3’ü olarak belirlenen açık limitini aşmaları ve bu ülkelere 
karşı ceza mekanizmasının işletilmemesi etkili olmuştur. Bu düzenlemelerle 
birlikte İstikrar ve Büyüme Paktı’nın yeni hali şu şekildedir (Payzanoğlu ve 
Tekkaya, 2005:1): 

− %3’lük bütçe açığı ve %60’lık borç oranı kriteri aynen korunmuştur. 
Orta vadede hedef, ülkelerin denk bütçeye sahip olmasıdır. Ancak, ülkelerin 
borç seviyeleri, kamu yatırımlarının durumu ve potansiyel büyümeleri, orta 
vadeli hedefin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır.  

− Ülkeler her yıl yapısal bütçe açıklarını GSYİH’nin %0,5’i oranında 
azaltacaklardır. Ancak, potansiyelin üzerinde ve hızlanan bir büyüme eğilimi 
bulunduğunda, üye ülkeler o yıl %0,5’ten daha fazla mali disiplin 
uygulayacaktır. Potansiyelin altında ve yavaşlayarak büyüyenler ise 
%0,5’ten daha az kısıntıya gideceklerdir. 

− Yeni kurallar uyarınca %3 limitini aşan ülkeler, aşağıdaki 
durumlarda cezai mekanizmadan muaf olacaktır: 

  %3 limitinin “geçici” ve “limite yakın” olması şartıyla 
aşılabilmesine izin verilmektedir. 

  Sınırı aşan her ülkenin, bunu meşrulaştıracak gerekçelerini içeren 
bir rapor hazırlayacaktır. AB Konseyi, gerekli görürse, söz konusu ülkeye 
mali yaptırım uygulayabilecektir. 

  Limiti aşan ülkelerin %3’ün altına inmeleri için verilen süre ise bir 
yıldan iki yıla çıkarılmıştır. Söz konusu süre, olağandışı durumlarda iki yıl 
daha uzatılabilecektir. 

AB’nde müşterek mali kurallar olduğu kadar üye ülkelerin kendi yasal 
düzenlemeleri sonucunda uyguladıkları mali kurallar da vardır. AB 
ülkelerinde uygulanan mali kural sayısı 1990 yılında 16 iken 2005 yılında 
61’e yükselmiş ve 2008 yılında bu sayı 67 olarak gerçekleşmiştir. AB üyesi 
ülkelerde yer alan mali kuralların 26 tanesi denk bütçeye, 18 tanesi borç 
stokuna, 17 tanesi harcamalara ve 6 tanesi ise gelirlere ilişkin kurallardan 
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oluşmaktadır. Fakat merkezi hükümetler tarafından uygulanan mali 
kuralların büyük bir kısmı siyasi düzenlemelere dayanmaktadır ve bu 
kurallara uymama durumunda katlanılacak maliyet sadece itibaridir (EC, 
2009a: 88-90).  

3. Avrupa Birliği’nde Mali Kuralların İhlaline İlişkin Yaptırım 
Mekanizması: Aşırı Açık Prosedürü 

Aşırı açık prosedürünün yasal dayanağı Avrupa Topluluğu (AT) 
Anlaşması’dır. Anlaşmanın 104. Maddesi ve anlaşmaya ekli aşırı açık 
prosedürüne ilişkin protokol ile sürecin işleyişi ve aşamaları ortaya 
konulmuştur. Bununla birlikte İBP,  3605/93, 1467/97 ve 1466/97 sayılı 
komisyon tüzükleri ile prosedürün uygulanmasına ilişkin detaylar 
belirlenmiştir.  

AB’nde aşırı açık prosedürü, üye ülkenin planlanan ya da gerçekleşen 
bütçe açığı/GSYİH oranı %3 olarak belirlenmiş referans değerini aştığı 
zaman başlatılmaktadır. Buna ek olarak, aşırı açık prosedürü kamu 
borcu/GSYİH oranının %60’ın üzerinde olması ve bu oranın yeterli düzeyde 
bir azalış hızı göstererek referans değerine yaklaşmadığı sürece 
uygulanmaktadır. 

Üye ülkeler 3605/93 sayılı Konsey Tüzüğüne göre üye ülkeler 
planlanan ve gerçekleşen kamu açıklarını ve kamu borcu seviyesini ilişkin 
raporlarını 1 Nisan ve 1 Ekimden önce olmak üzere yılda iki sefer 
Komisyona sunmaları gerekmektedir. Aşırı açık prosedürünün 
uygulanmasına ilişkin 1467/97 sayılı Konsey Tüzüğüne göre, iki hafta 
içerisinde aşırı açığa ilişkin Komisyon raporu ve Ekonomik ve Finansal 
Komitenin görüşü hazırlanır. Konsey bu rapor ve görüşler doğrultusunda 4 
ay içerisinde aşırı açığın bulunup bulunmadığına karar verir. Eğer aşırı açık 
kararı verilirse aynı zamanda üye ülkeye tavsiyede bulunulur. Üye ülke bu 
tavsiyeler doğrultusunda en geç altı ay içerisinde aşırı açıkla mücadelede 
etkin bir faaliyete geçmelidir. Bununla birlikte Konsey tavsiyesinde aşırı 
açığın hangi süre içerisinde giderileceğine ilişkin bir tarih belirtilebilir. 
Konsey verilen süre içerisinde tavsiyeleri doğrultusunda etkin bir faaliyette 
bulunulmadığını tespit ederse bunları kamuya açıklayabilir.  Konsey, açığı 
gidermeye yönelik faaliyette bulunmayan ülkeye, gerekli önlemleri 2 ay 
içerisinde almasına yönelik karar verebilir. Üye ülke bu süre içerisinde de 
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etkin bir faaliyete girişmez ise Konsey en geç 4 ay içerisinde yaptırım 
uygulanmasını kararlaştırabilir. 

Aşağıdaki şekilde aşırı açık prosedürü’nün aşamaları gösterilmiştir. 

  

 1.Aşama 

 

 

 

 

2. Aşama 

 

 

 

 

 

 

3.Aşama 

 

 

 

4.Aşama 

 

 

 

5.Aşama 
Kaynak: Schuknecht, 2002, s. 89. 

Şekil 1: ECOFIN Konseyi’nin Aşırı Açık Kararı 

 

Açık > GSYİH’nın %3’ü 
ve/ya da  kamu borcu  > 

GSYİH’nın %60’ı 

Üye ülkelerin bütçe verilerini 
Avrupa Komisyonuna 

göndermesi 

Bütçe açığı < 
GSYİH’nın %3’ü ve 

kamu borcu < 
GSYİH’nın %60’ı 

Avrupa Komisyonu 
rapor hazırlar 

Aşırı açık riski yoktur: 
açık oranı geçici ve 

istisnaidir ve referans 
değere yakındır: borç 
oranı yeterli düzeyde 

azalmaktadır ve referans 
değerine tatmin edici bir 

hızla yaklaşmaktadır 

Prosedür başlatılmaz 

Aşırı açık riski 

Avrupa Komisyonu’nun 
görüş ve tavsiyesinin 
ECOFIN Konseyi’nde 

kabul edilmesi 

Ekonomik ve Finansal 
Komite görüşünün 

ECOFIN Konseyi’nde 
kabul edilmesi 

ECOFIN Konseyi’nin 
Kararı 

Aşırı Açık 
kararı 

Aşırı açığın 
bulunmadığı 

kararı 

Karar, toplam oyun  üçte ikisi olarak 
tanımlanan nitelikli çoğunluk ile alınmaktadır.
 

ECOFIN Konseyi’nin 
üye ülkeye tavsiyesi 

Prosedür 
sonuçlandırılmıştır 
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Aşama 1: Üye ülkeler planlanan ve gerçekleşen kamu açıkları ve 
kamu borcuna ilişkin raporları 1 Nisan ve 1 Ekim’den önce olmak üzere 
yılda iki sefer Komisyona sunarlar.  

Aşama 2: Komisyon, üye ülkenin bütçe disiplinin AT Anlaşması’nın 
104.(2) maddesinde belirtilen bütçe açığına ilişkin %3 ve kamu borcuna 
ilişkin %60 olan eşik değerlere uygun olup olmadığını inceler. Eğer 
Komisyon herhangi bir risk olmadığına karar verirse aşırı açık prosedürü 
başlatılmaz. Fakat üye ülkenin planlanan ya da gerçekleşen bütçe 
açığı/GSYH değeri %3’ü aşıyorsa Avrupa Komisyonu aşırı açık 
prosedürünü başlatmaya yönelik bir rapor hazırlar. 

Aşama 3: Komisyon raporu hazırlandıktan sonra iki hafta içerisinde 
Ekonomik ve Mali İşler Komitesi bu rapora yönelik görüşlerini Avrupa 
Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN)’ne sunar (AT 
Anlaşması 104.(4) madde). Komisyon bir üye devlette aşırı kamu açığı 
olduğu ya da böyle bir açık riski bulunduğu görüşünde ise Konsey’e görüş 
bildirir (AT Anlaşması 104.(5) madde). 

Aşama 4: Konsey, Komisyon’un tavsiyesi üzerine ve ilgili üye 
devletin gözlemlerini de dikkate alarak genel bir değerlendirme yaptıktan 
sonra aşırı açığın olup olmadığına nitelikli çoğunlukla karar verir (AT 
Anlaşması 104.(6) madde). Karar üye ülke tarafından sunulan bütçe 
açıklarına ve kamu borcuna ilişkin raporların sunulmasından itibaren 3 ay 
içerisinde alınır. 

ECOFIN Konseyi’nin aşırı açık kararı almasından sonraki süreç ise 
Şekil 2’de özetlenmiştir. 

Aşama 5: ECOFIN Konseyi aşırı açık olmadığına karar verirse aşırı 
açık prosedürü sonuçlandırılır. Eğer ECOFIN Konseyi üye ülkede aşırı açık 
olduğuna karar verirse ilgili ülkeden belirli bir süre içinde söz konusu açığı 
gidermesi için tavsiyede bulunur (AT Anlaşması 104.(7) madde). ECOFIN 
aşırı açığın giderilmesi için iki farklı süre belirler. Bunlardan birincisi üye 
ülke en geç dört ay içerisinde aşırı açığı gidermeye yönelik etkin bir eyleme 
geçmelidir. İkincisi ise üye ülkeye aşırı açığı gidermesi için en fazla bir 
yıllık bir süre verilir. 

Aşama 6: ECOFIN Konseyi ilgili üye devletin verilen tavsiyeler 
doğrultusunda etkin bir faaliyete geçip geçmediğini değerlendirir (AT 
Anlaşması 104.(7) madde). 
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Aşama 7: ECOFIN Konseyi üye ülkenin verilen dört aylık süre 
sonunda aşırı açığı gidermek için etkin bir faaliyete geçmediğine karar 
verirse ülkeye verilen tavsiyeleri kamuya açıklar (AT Anlaşması 104.(8) 
madde). Bu durumda Konsey ilgili ülkeden aşırı açığın azaltılmasına ilişkin 
önlemlerin belirli bir süre içerisinde almasını isteyebilir (AT Anlaşması 
104.(9) madde). Bununla birlikte eğer ECOFIN Konseyi üye ülkenin aşırı 
açığı gidermeye yönelik etkin faaliyete giriştiğine karar verirse aşırı açık 
prosedürü askıya alınır ve Avrupa Komisyonu ve ECOFIN Konseyi ilgili 
ülkenin uygulamalarını gözlemler. 
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9.Aşama 

 
Kaynak: Schuknecht, 2002, s. 90. 

Şekil 2. ECOFIN’in Aşırı Açık Kararını Takip Eden Süreç 

 

ECOFIN Konsey tavsiyesinin üye ülkeye bildirilmesi 

ECOFIN Konseyi’nin bildirilen kararların etkinliğini değerlendirmesi 

Üye ülke etkin önlemler almazsa 
ECOFIN Konseyi tavsiyelerini 
kamuoyuna açıklayabilir ve üye 

ülkeye etkili önlemler alması 
konusunda uyarıda bulunur 

Üye ülke etkili önlemler alırsa 
prosedür askıya alınır. Avrupa 

Komisyonu ve ECOFIN Konseyi 
üye ülkenin uygulamalarını 

gözlemler 

Aşırı açığın varlığı: 
ECOFIN Konseyi 

üye ülkeye 
yaptırımlar uygular 

Aşırı açığın 
giderilmesi: 

prosedür 
sonlandırılır 

Önlemler 
uygulanmaz ise 

ECOFIN Konseyi 
üye ülkeye önlemler 

alması hususunda 
uyarıda bulunur 

Aşırı açığın 
giderilmesi: 

prosedür 
sonlandırılır 

Önlemler uygulanırsa prosedür 
askıya alınır.. Avrupa Komisyonu ve 

ECOFIN Konseyi üye ülkenin 
uygulamalarını gözlemler 

Önlemler yeterli düzeyde olmazsa 
aşırı açık devam eder. ECOFIN 
Konseyi üye ülkeye yaptırımlar 

uygular 

Aşırı açığın giderilmesi: 
prosedür sonlandırılır 
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Aşama 8: Eğer üye ülke ECOFIN Konseyi’nin uyarısından en geç iki 
ay içerisinde etkili önlemler konusunda bir eylemde bulunmazsa ya da alınan 
önlemler yetersiz kalırsa ECOFIN Konseyi aşağıdaki yaptırımların birini ya 
da daha fazlasını uygulamaya karar verebilir (AT Anlaşması104.(11) 
madde): 

− İlgili üye devletten, hisse senedi ve tahvillerin piyasaya 
sürülmesinden önce Konsey tarafından belirlenecek ek bilgilerin 
yayınlanmasını istemek 

− Avrupa Yatırım Bankasının ilgili üye devlete karşı borç politikasını 
yeniden gözden geçirmeye davet etmek 

− İlgili üye devletin, Konsey aşırı açığın düzeltildiği görüşünü verene 
kadar uygun bir miktarın faizsiz mevduat olarak topluluğa verilmesini 
istemek 

− Uygun miktarda para cezası uygulamak 

Söz konusu üye ülke tarafından AB’ne verilecek faizsiz mevduat, 
GSYH’nin %0,2’sine eşit bir sabit unsurdan ve açığın referans değeri 
üzerindeki kısmının 1/10’undan oluşan değişken unsurdan oluşmaktadır. Bu 
mevduat için ayrıca GSYH’nin %0,5’i şeklinde bir tavan sınır belirlenmiştir. 
Aşırı açık giderilmediği sürece açığın referans değerin üzerindeki kısmının 
1/10’una eşit ek mevduatlar belirtilen tavan sınıra kadar alınmaktadır. İki yıl 
sonra ise alınan bu mevduat para cezasına dönüştürülmektedir (Morris vd., 
2006: 13-15). 

Eğer üye ülke etkili önlemler aldığı halde bunları uygulamaz ise 
ECOFIN Konseyi belirli bir süre içerisinde o ülkeye önlemler alması 
konusunda uyarıda bulunur. 

Aşama 9: Eğer üye ülke ECOFIN Konseyi’nin uyarılarına uygun 
olarak faaliyette bulunursa aşırı açık prosedürü askıya alınır. Avrupa 
Komisyonu ve ECOFIN Konseyi üye ülkenin uygulamalarını gözlemler. 

Aşama 10: Üye ülke aldığı önlemler sonucunda aşırı açığı giderir ise 
aşırı açık prosedürü sonlandırılır. Eğer üye ülke tarafından alınan önlemler 
aşırı açığı gidermede yetersiz kalırsa ECOFIN Konseyi AT Anlaşmasının 
104.(11) maddesi çerçevesinde (bkz. Aşama 8) yaptırım uygular. 

4. Aşırı Açık Prosedürünün Değerlendirilmesi 
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Mali kurallar ihlal edildiğinde, önemli yaptırımların uygulanması 
gerekmektedir. Cezalar uygulanabilir ve yeterli büyüklükte olmalıdır. 
İBP’de, mali kuralların ihlaline ilişkin yaptırımlar (vadesiz mevduat ve daha 
sonra bunun para cezasına dönüştürülmesi) oldukça yüksek miktarlarda ve 
katıdır. Ancak bunların uygulaması Konsey tarafından çeşitli siyasi kararlara 
bağlı olan, oldukça uzun bir bürokratik süreçtir. Ülkelere uygulanacak 
yaptırımlara ilişkin karar, ECOFIN Konseyi tarafından verilmektedir. 
Konsey, politikacılardan oluşmakta ve bunlar kendi akranlarının karşı 
karşıya olduğu sorunlara karşı müsamahakâr ve anlayışlı olabilmektedir. 

Yaptırımların uygulanmasına dair karar, hem teknik hem de siyasi bir 
karaktere sahiptir. Bu kararın sadece Komisyon’a bırakılması imkansızdır. 
Çözüm, yaptırımların uygulamasındaki partizan eğilimleri azaltacak bir 
karar alma mekanizmasının geliştirilmesidir (Eijffinger, 2002: 8). 

Tablo 1’de, AB mali kurallarını ideal mali kurallar açısından bir 
değerlendirilmesi sunulmuştur.  

Tablo 1: AB Mali Kurallarının Çeşitli Kriterler İtibarıyla 
Değerlendirilmesi 

İdeal Mali Kural AB Mali Kuralları 
1. İyi Tanımlanmış ++ 
2. Şeffaf ++ 
3. Basit +++ 
4. Esnek ++ 
5. Nihai amaç uygun ++ 
6. Uygulanabilir + 
7. Tutarlı ++ 
8. Yapısal reformlarla desteklenme + 

Değerlendirme kriterleri: +++ = ‘çok iyi’, ++ = ‘iyi’, +  = ‘vasat’ 
Kaynak: Buti vd., 2003,  s. 7. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi AB mali kurallar basitlik, esneklik, 
şeffaflık, gibi kriterler açısından iyi bir düzeydeyken uygulanabilirlik 
açısında vasat bir görünüme sahiptir. Bunda en önemli etken AB içerisinde 
egemen olan ülkelere karşı yaptırımların uygulanması hakkındaki 
inandırıcılığın düşük olmasıdır. Bu durumu artıran faktör ise nihai kararın 
Konsey tarafından verilmesi ve partizan uygulamaların bulunma riskidir. 
Ayrıca Konsey’de kararlar nitelikli çoğunlukla alınmaktadır ve Almanya, 
Fransa, İngiltere gibi ülkelerin oy sayısı Malta, Estonya, Lüksemburg gibi 
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ülkelere kıyasla daha fazladır. Bu durum ise alınacak kararların oy sayısı 
fazla olan ülkeler lehine sonuçlanmasına yol açabilecektir.  

AB’de son dönemde Fransa, Yunanistan, İrlanda, İspanya ve İngiltere 
için aşırı açık prosedürü başlatılmıştır. Bu beş ülkenin 2008 yılındaki bütçe 
açığının GSYİH’ye oranı sırasıyla; -3,4, -5,0, -7,1, -3,8, -5,4 olarak 
gerçekleşmiştir. Komisyon, İrlanda için 2013, Fransa ve İspanya için 2012, 
Yunanistan için 2010 ve İngiltere için de 2013-2014 yılına kadar bütçe 
açıklarını kontrol altına almalarını istemiştir. Komisyon, İngiltere’nin parasal 
birlik içerisinde olmamasından dolayı bu kuralların İngiltere için bağlayıcı 
bir niteliğe sahip olmadığını, fakat söz konusu kurallara uymaya çalışması 
gerektiğini belirtmiştir (EC, 2009b).  

5. Sonuç  

Dünyada mali kural uygulamaları konusunda AB gerek kapsam 
gerekse uygulama süreci bakımından dikkate değerdir. AB’nde müşterek 
mali kurallara ilişkin hedeflerin niceliksel değerler ile kesin bir şekilde 
belirlenmesi, bu kurallara üye ülkelerin ne düzeyde uyum sağlayıp 
sağlamadığını gösteren bir gözetim ve denetim mekanizmasının varlığı ve bu 
kurallara uymayan üye ülkelere birlik nezdinde yapılacak yaptırım 
mekanizmasının detaylı bir şekilde belirlenmiş olması iyi bir mali kural 
uygulaması örneğini teşkil etmektedir.  

AB’nde mali kuralların ihlaline ilişkin yaptırımlar AT Anlaşmasının 
104. (11) maddesi ile belirlenmiştir. Hakkında aşırı açık kararı verilen üye 
ülkeye uygulanacak yaptırımlar ilk başta itibari bir nitelik taşımaktayken üye 
ülkenin aşırı açığı gideremediği durumda para cezası şeklinde 
uygulanmaktadır.  Verilecek para cezasının miktarı konusunda da bir kural 
getirilmiş ve verilebilecek para cezası için üst sınır ilgili ülkenin 
GSYH’sinin %0,5’ i olarak belirlenmiştir.  

AB’nde mali kuralların ihlaline ilişkin yaptırımlara detaylı bir şekilde 
ortaya konulmuş olsa da sürecin işleyişi konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.  
Uygulanacak yaptırımlara ilişkin süreç bürokratik bir yapıya sahiptir ve 
yaptırım kararı konusunda ECOFIN Konseyi yetkilidir. Alınacak yaptırım 
kararları Konsey üyelerinin politik tutumlarından etkilenebilmektedir. 
Dolayısıyla yaptırımların uygulanması konusunda bağımsız bir karar 
biriminin oluşturulması söz konusu sorunların giderilmesine yardımcı 
olabilir. 



 227

Kaynakça 

Aktan, C.C: ve Vural, İ.Y. (2007), “Ekonomi Politikası Yönetiminde Mali 
ve Parasal Kurallar”, iç. Kurumsal Maliye Politikası, (ed. Aktan, C.C., 
Dileyici, D. ve Vural, İ. Y.), Seçkin Kitabevi, 119-135. 

Annet, A., Decressin, J. ve Deppler, M. (2005),  “Reforming the Stability 
and Growth Pact”, IMF Policy Discussion Paper, PDP/05/2, 1-27. 

Begg, I., Hodson, D. ve Maher, I.(2003), “Economic Policy Coordination in 
The European Union”, National Institute Economic Review, 183, 66-
77. 

Brunila, A. (2002), “Fiscal Policy: Coordination, Discipline and 
Stabilisation”, Bank of Finland Discussion Papers, 7/2002, 1-24. 

Buti, M., Eijffinger, S. ve Franco, D. (2003), “Revisiting the Stability and 
Growth Pact: Grand Design or Internal Adjustment”, CEPR 
Discussion Paper, No. 3692, 1-36. 

Buti, M., Franco, D. ve Ongena, H. (1998), “Fiscal Discipline and Flexibility 
in EMU: The Implementation of The Stability and Growth Pact”, 
Oxford Review of Economic Policy, 14(3), 81-97. 

EC (2009a), Public Finance in EMU 2009, European Comission. 
EC (2009b), European Commission, 

http://ec.europa.eu/news/economy/090324_1_en.htm, (10/04/2009). 
Eijffinger, Sylvester C. W. (2002), “How Can the Stability and Growth Pact 

Be Improved to Achieve Both Stronger Discipline and Higher 
Flexibility”, Briefing Paper On The Conduct Of Monetary Policy And 
An Evaluation of The Economic Situation In Europe – 4th Quarter 
2002. 

Hodson, D. ve Maher, I. (2004), “Soft Law and Sanctions: Economic Policy 
Co-ordination and Reform of The Stability and Growth Pact”, Journal 
of European Public Policy, 11(5), 798-813. 

Maliye Bakanlığı (2008), Yıllık Ekonomik Rapor 2008. 
Martínez, M. P. (2007), Understanding the Rationale of The Stability and 

Growth Pact, http://transatlantic.sais-jhu.edu/ACES/ACES_Cases/ 
Older%20Cases/2007.2ACES_Cases_ Palazuelos.pdf, (02/03/2010). 

Morris, R., Ongena, H. ve Schuknecht, L. (2006), “The Reform and 
Implementation of the Stability and Growth Pact”, European Central 
Bank Occasional Paper Series, No. 47, Germany, 1-51. 



 228

Payzanoğlu, D. ve Tekkaya, A. (2005), “Euro Bölgesi İzleme Raporu”, 
TCMB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 1-14. 

Schuknecht, L. (2002), “The Implementation of the Stability and Growth 
Pact”, OECD Journal on Budgeting, 1(3), 81-117. 

Schuknecht, L. (2004), “EU Fiscal Rules Issues and Lessons From Political 
Economy”, European Central Bank Working Paper Series, No. 421, 
Germany, 1-38. 

Şimşek, H. A. ve Bekâr, A. G. (2008), “Kurallı Maliye Politikası: Seçilmiş 
Ülke Örnekleri”, iç. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kamu 
Maliyesi ve Kamu Ekonomisi, (ed. Dileyici, D.; Özkıvrak, Ö. ve 
Vural, T.), 11-12 Eylül 2008, 289-304. 

Vural, İ. (2007), “Mali Disiplinin ve Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında 
Yeni Bir Araç: Maliye Politikası Kuralları”, iç. Kurumsal Maliye 
Politikası, (ed. Aktan, C.C., Dileyici, D. ve Vural, İ. Y.), Seçkin 
Kitabevi, 97-119. 

3605/93, 1467/97 ve 1466/97 sayılı Konsey Tüzükleri 

 



 229

ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN GELİŞMİŞ 

ÜLKELERDE KAMU BORÇLANMASINI SINIRLAYICI 

KURALLAR VE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

Elif Ayşe ŞAHİN* 

 

1. Giriş 

Kamu harcama programlarının maliyetlerinin ve faydalarının 
asimetrik bir şekilde dağılımı ekonomi politikalarının yönetiminde yaşanan 
problemin temel kaynağını oluşturmaktadır. Buna göre söz konusu harcama 
programlarının maliyetleri tüm vergi mükelleflerine yüklenirken faydalarının 
sadece belirli bir grup arasında paylaştırılması söz konusu bu asimetrik 
durumu ifade eder. Bunun yanı sıra aynı adaletsiz dağılımın nesiller arasında 
gerçekleştirilmesi bütçe açığı ve borçlanma sorununu ortaya çıkarmaktadır 
(Schucknet, 2004:8). 

Buna göre, konuya daha geniş bir perspektifle yaklaşacak olursak, 
Anayasal İktisat (ve Kamu Tercihi) teorisyenlerince ortaya koyulduğu gibi 
kamu harcamalarındaki artışın ortaya çıkardığı finansman yükünün farkında 
olmayan seçmenlere karşın politikacılar fayda maksimizasyonu çerçevesinde 
hareket ederek oy maksimizasyonu güdüsüyle sürekli olarak kamu 
harcamalarını arttırma eğilimindedir. Öte yandan asimetrik istikrar politikası 
kavramı ile açıklanan başka bir durumla da politikacılar, durgunluk 
döneminde açık bütçe politikalarını uygulama eğiliminde iken refah 
dönemlerinde bütçe fazlası oluşturmaya hevesli görünmemektedirler 
(Alesina ve Perotti, 1994:11). Söz konusu bu davranış kalıplarının bütçe 
açığı ve kamu borçlanmasında artışla sonuçlandığını söylemek mümkündür 
(Hagen, 2005:2).    

Nitekim dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkesinde 
özellikle 1973’ten bu yana bütçe açıklarının katlanarak arttığı ve 
sürdürülemez borç stokuna yol açtığı görülmektedir (Velasco, 2000:106). Bu 
durum kamu hizmetlerinin borçlanma yoluyla finansmanı konusunda güçlü 
eğilime işaret etmektedir ki; akademik ve siyasi alanda pek çok tartışmalara 
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neden olmuş; bu tartışmalara paralel olarak AB ve ABD’de borçlanmanın 
büyüklüğü ile ilgili sorunlar ekonomi politikalarının oluşturulmasında 
önemli bir etken olmuştur (Bohn ve Inman, 1996:1). 

Bununla birlikte son yirmi yıldır kamu sektörü açıklarının ve kamu 
kesiminin borçlarını azaltmayı amaçlayan mali kurallara büyük bir ilginin 
bulunduğu görülmektedir. Mali politika kuralları belirli bir dönem için, bütçe 
açığı, borçlanma ve harcamalarda sayısal hedefler belirler. Bu tür 
uygulamalar – örneğin kamu borcunu yatırım harcamaları ile sınırlayan 
“altın kural”- yerel yönetim seviyesinde ve bazı ülkelerde daha önce uzun bir 
süre boyunca uygulama alanı bulmuş olmakla birlikte, özel hedeflerin 
belirlenmesine yönelik uygulamalar, çok daha yenidir (Hallerberg ve 
diğerleri, 2007:339). 

Bu çerçevede ortaya koyulan çalışmanın ilk kısmında Anayasal İktisat 
Teorisi perspektifinden mali kuralların önemine yer verilmiş ve kamu 
borçlanmasının sınırlandırılmasının gereği üzerinde durulmuş, ardından 
takip eden kısımda ise gelişmiş ülkeler bağlamında bir örnek oluşturması 
açısından ABD ve AB’nde uygulanan mali kurallardan kamu borçlanmasını 
sınırlandırıcı kurallar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise 
söz konusu uygulamaların ortaya çıkardığı sonuçlar ele alınmıştır. 

2. Anayasal İktisat Perspektifinden Mali Kuralların Önemi ve 
Kamu Borçlanmasının Sınırlandırılması 

2.1. Anayasal İktisat Perspektifinden Mali Kuralların Önemi 

Bilindiği gibi Anayasal İktisat Teorisinin teorik alt yapısını Kamu 
Tercihi Teorisi oluşturur. Kamu Tercihi Teorisinin gelişimi İkinci Dünya 
Savaşı’nı takip eden 1940’lı ve 1950’li yıllara rastlarken, Anayasal İktisadın 
bir disiplin olarak doğuşu ve önem kazanması 1970’li yılların sonlarına 
rastlamaktadır (Aktan, 1997:37). Kamu tercihi teorisi kısaca “iktisat 
biliminin siyaset bilimine uyarlanması” şeklinde ifade edilmektedir. Bu 
tanıma göre iktisat biliminin geleneksel piyasa karar alma süreci üzerindeki 
geleneksel metodolojisi piyasa dışı karar alma süreçlerine doğru 
genişletilmiştir. Anayasal iktisat teorisi kamu tercihi teorisinden beslenmekle 
birlikte sınırları daha küçüktür. Buna göre kamu tercihi teorisyenleri 
toplumsal seçimlerin sonuçları ile ilgilenirken, anayasal iktisatçılar öncelikle 
belirli anayasal kuralların oluşturulma süreçlerinin analizi ile ilgilenirler 
(Voight, 1997:15). 
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Anayasal iktisat teorisinin en önemli özelliği demokrasiyi iki aşamalı 
bir süreç olarak ele almasıdır. Buna göre demokrasinin ilk aşamasında 
politik oyunun kuralları belirlenir; ikinci aşamasında belirlenen bu kurallara 
göre oyun oynanır (Mueller, 2005:57). Buna göre anayasal iktisat, kural ve 
kurumların çalışma özelliklerini (nasıl çalıştığını) ve oluşturulma/seçilme 
şekillerini sorgulayan bir araştırma programıdır. Dolayısıyla anayasal iktisat 
teorisinin pozitif ve normatif çalışmaları kapsaması önem teşkil etmektedir. 
Çünkü, politik piyasa yazılı olsun veya olmasın anayasaların gölgesi altında 
faaliyet göstermekte, derecesi farklılık göstermekle birlikte kaçınılmaz 
olarak, anayasalardan etkilenmektedir (Rowley, 1997:1-2). Zira farklı 
kurallar farklı uygulama sonuçlarını beraberinde getirecektir. Bu durumu 
Buchanan; “Çalar saatini ayarlayan (bir kural) bir kişi, çalar saatini 
ayarlamayan (bir başka kural) bir başka kişiden farklı bir saatte uyanacaktır” 
şeklinde verdiği bir örnekle açıklamaktadır (Buchanan, 1997:123). 

Anayasal iktisat teorisi içerisinde toplumsal tercihlerin belirleme 
yöntemlerini önemli kılan bir başka neden, devletin ekonomiye bütçe 
politikası ile müdahale edebileceğini savunan Keynesyen teoriden 
kaynaklanmıştır. Buna göre Keynesyen teori ile denk bütçe ilkesinin göz ardı 
edilmesi, bütçe açıklarının ortaya çıkmasına, bu ise hükümetler tarafından iç 
ve dış borçlarının arttırılmasına ve para basma yetkisinin sınırsız biçimde 
kullanılmasına neden olmuştur (Savaş, 2000:1014). J.M. Buchanan 
Amerikan mali politikalarında gözlemlediği bu sorunu şu şekilde 
açıklamaktadır (Buchanan, 1997: 119-120): 

“Amerikan ulusal siyasi tarihi denk bütçe kuralı üzerine kuruluydu.  
Ancak bu kural anayasal herhangi bir dokümanda bulunmaktan ziyade 
hükümetin mali olaylarda nasıl davranması gerektiğine yönelik yerleşik ve 
genel kabul görmüş bir tutuma dayanıyordu. II. Dünya Savaşına kadar 
politikacıların beklenen vergi geliri artışlarından daha fazla harcama 
yapması “ahlaksızlık- hatta günah” olarak nitelendirilirdi. Temel harcama 
kalemlerinin borçlanma ile finanse edilmesi ise kabul edilebilir politik 
davranışın tamamen ötesinde bir durumdu. Dolayısıyla, söz konusu dönemde 
temel ahlaki sınırlamaların varlığından dolayı, anayasal düzeyde 
tanımlanmış açık mali kurallara ihtiyaç duyulmamaktaydı. 

Ancak ne var ki bu temel prensipler 1930’larda ve 1940’larda 
geliştirilen Keynesyen makroekonomik teori ile altüst oldu. (…) 
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Keynesyen önerilerin aldatmacasıyla kamu borçlanması ve açıkları 
hakkındaki ahlaki sorumluluk toplumsal hafızadan çıkartılmış, kamu 
borçlanmasının nesiller arası etkisi inkar edilerek, borçlanma ile finansmanın 
gelecek dönem vergi mükelleflerini olumsuz etkilemeyeceği savunulmuş, ve 
bu sayede ahlaki değerlerle çerçevelenen mali sorumluluk anlayışı ortadan 
kaldırılarak, söz konusu sınırlamaların yerini alacak herhangi bir düzenleme 
yapılmamıştır”. 

Bu sebeple Buchanan’ın öncülük ettiği Anayasal İktisat Teorisi 
taraftarlarınca iradi politikaların yol açtığı bu ahlaki ve ekonomik 
çöküntünün önlenebilmesi için anayasal düzeyde politik hayata yönelik 
düzenlemelerin yanı sıra ekonomik sınırlamaların getirilmesi önerilmektedir. 

Söz konusu bu gerekliliği daha da ileri seviyeye taşıyarak, Buchanan, 
kamu tercihinin ahlaki değerler açısından da savunulabilir kılmak adına 
anayasal perspektife ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple 
Buchanan’a göre dikkatlerin mevcut kurallar altında yapılan kurumsal 
analizlerden alternatif kuralların oluşturulmasına çekilmesi gerekmektedir 
(Buchanan, 1988:187). Bu anlayışa göre “politikacılar açısından ahlaki bir 
değeri yıkmak önemli bir sorundur; ancak anayasal kuralın çerçevelediği bir 
ahlaki değeri yıkmak bundan daha da önemli bir sorundur” (Buchanan, 
1997:136-137). Dolayısıyla anayasal sınırlamaların etkisi toplumsal ve 
ekonomik sorunların aşılmasında daha önemli bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu sınırlamalar, maliye politikası araçlarına göre, harcama 
sınırlamaları, vergi sınırlamaları ve borç sınırlamaları şeklinde 
sınıflandırılabileceği gibi daha genel bir ayrımla prosedürel veya nümerik 
(kantitatif) sınırlamalar şeklinde de sınıflandırılabilmektedir. Prosedürel 
sınırlamalar ile nitelikli oyçokluğu gibi oylama kurallarına yer verilmesinin 
yanı sıra denk bütçe kuralı veya kamu harcama alanlarının belirlenmesi, 
vergi konularının ve ilkelerinin belirlenmesi gibi uygulamalara yer 
verilmektedir. Kantitatif sınırlamalar ile ise ekonomi politikalarının 
uygulanmasında vergi, harcama, bütçe açıkları ve/veya borçlanmanın 
GSYİH’ye oranlaması suretiyle veya belirli bir tutar belirleyerek üst 
limitlerin ortaya koyulması suretiyle siyasi iktidar tarafından uyulması 
öngörülen sınırlamalar anlaşılmaktadır. Takip eden kısımda yer verilen ABD 
ve AB uygulamasında bu ayrım göz önünde bulundurularak ekonomi 
politikalarına yönelik sınırlamalara yer verilmiştir. 
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Bununla birlikte Buchanan’ın bu önermesinden de anlaşılabildiği 
üzere, anayasal iktisat teorisi içerisinde temel olarak anayasal sınırlamalar 
önerilmekle birlikte, devletin–daha dar anlamda siyasi iradenin- ekonomi 
yönetiminde iradi takdir gücünün sınırlanması ülke uygulamaları da göz 
önüne alındığında anayasal kurallar yanında, yasal ve kurumsal 
düzenlemeleri de barındırabilmektedir. 

Mali kural türleri anayasal veya yasal olup olmamasının yanı sıra katı 
ve esnek kurallar şeklinde de bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir. 
Buna göre bir hükümet ekonomik koşullar veya siyasi tercihleri değiştiğinde 
maliye politikası kurallarında dilediği değişikliği yapamıyorsa bu kurallar 
katı kurallardır. Öte yandan katı kurallar daimi olma eğiliminde iken 
genellikle koalisyon anlaşmaları, orta vadeli programlar, mali sorumluluk 
yasaları veya yıllık bütçe kanunları ile oluşturulan esnek kurallar ya yıllık 
bazda hazırlanır veya her yıl yenilenmeleri gerekir. (Vural, 2007:99-100). 
Bu açıdan bakıldığında anayasal kuralların yasal kurallara nazaran katı 
kurallar sınıflandırmasına dahil olduğunu ifade etmek yanlış bir 
değerlendirme olmayacaktır. 

Anayasal iktisat teorisinin dikkat çektiği diğer bir diğer konu ise 
anayasal ve yasal düzeyde belirlenen bu sınırlamaların başarılı bir şekilde 
devam ettirilmesinde dikkat edilmesi öngörülen hususlardır. Buna göre söz 
konusu sınırlamaların başarılı bir şekilde devam ettirilmesinin bireylerin 
karşı karşıya bulunduğu sınırlamaların gücüne ve anayasal kuralların ayrımcı 
düzenlemeler içermemesi ile yargı gücünün bağımsızlığına bağlıdır. Buna 
göre anayasal kuralların getirdiği sınırlamalar genellik ilkesine riayet ederek 
rant kollama eğilimini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak ve toplumsal 
uyumu rasyonelleştirecek nitelikte bulunmalıdır (van den Hauwe, 1999:614- 
618). Öte yandan anayasal iktisat perspektifine göre özellikle yargısal 
değerlendirmeler/gözetim anayasanın başarılı bir şekilde uygulanmasında 
önemli bir araç sunar. Önemli ölçüde ihlalleri sınırlar ve koordinasyon 
problemlerini önler. Ayrıca bu gibi ihlallerin ortaya çıkartılması toplumda 
öğretici bir rol da oynar (Sutter, 1997:147-148). Bununla birlikte anayasal 
iktisat teorisinde öngörülen sınırlamaların başarısının devam ettirilmesinde 
ve etkinliğinin değerlendirilmesinde sınırlamaların bir bütün olarak ele 
alınması, bir başka deyişle, sınırlamaların birbirini tamamlayıcı etkisinin göz 
önünde bulundurulması gerekli görülmektedir. Bu çalışmada sadece kamu 
borçlanmasının sınırlandırılmasına ilişkin açıklamalar ve örnekler ele 
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alınmıştır. Takip eden kısımda kamu borçlanmasının sınırlandırılması 
gereğinin açıklanmasına yer verilmiştir.   

2.2. Anayasal İktisat Perspektifinden Kamu Borçlanmasının 
Sınırlandırılmasının Rasyoneli 

Kamu borçlanması temel olarak kamu harcama ve gelirleri arasındaki 
geçici sapmalardan kaynaklanan kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak ve 
doğal afetler gibi olağanüstü gelişmeler sebebiyle kamu harcamalarında 
öngörülemeyen bir artışın ya da kamu gelirlerinde bir azalışın ortaya 
çıkmasıyla orta vadeli nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kullanılan 
bir araçtır. Öte yandan kamu borçlanmasının kamu yatırımlarından sağlanan 
fayda ile bu yatırımlardan dolayı ortaya çıkan sosyal maliyet arasında bir 
ilişki kurulmasına yardımcı olarak, sağlanan kamu hizmetlerinin 
kullanımının nesiller arasında gerçekleştirilmesi durumunda sosyal maliyetin 
de nesiller arasında paylaştırılmasına olanak veren bir maliye politikası aracı 
olarak uygulama imkânı bulunmaktadır (Gwocs ve van der Beek, 2003:24-
25). Kamu borçlanmasının söz konusu bu şartlarda kamu yatırımlarında 
kullanılması şeklinde bir uygulamaya tabi tutulması vergilemede fayda 
yaklaşımı ile de uyumlu olarak değerlendirilmektedir (Kellerman, 
2007:1089). 

Ancak ne var ki, Keynesyen analiz ile birlikte, siyasi iktidarlarca 
borçlanmanın gelir üretme potansiyelini göz önünde bulundurarak açık bütçe 
uygulamalarının tercih edilmesi, ancak buna karşın, borçlanmanın herhangi 
bir yük oluşturmayacağı yönünde gelişen anlayışla, gelecek yıllara ilişkin 
borç yükü sorunu ihmal edilmiştir (Ratcford, 1942:451). 

Buna göre kamu borcuyla genişleyen bütçe imkânları ile politikacılar 
mali güçlerini genişleterek, yeniden seçilmeyi garanti altına almaya 
çalışmaktadırlar. Bu davranışları sonucunda politikacılar, kamu 
hizmetlerinin maliyetlerini gelecek nesiller aleyhine arttırmaktadır. 
Dolayısıyla politikacılar, kendi faydalarını maksimize etmek amacıyla kamu 
borcunu kötüye kullanmaktadır. Öte yandan bürokrasinin ekonomi teorisine 
göre kendi bütçelerini maksimize etmeye çalışan bürokratik üretim süreci 
kamu hizmeti maliyetlerini arttırarak borçlanma gereğini daha üst bir 
seviyeye çıkarmaktadır. Bununla birlikte harcamalardaki artış ve vergi 
indirimleri seçmen kararlarını direkt etkilemekteyken, kamu borcu aynı 
ölçüde etkilememektedir (Gwosc ve Beek, 2003:28-33). Diğer bir ifadeyle 
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demokratik bir toplumun üyesi olan bireyler, spesifik kamu harcamalarını 
finanse etme aracı olarak borçlanmayı tercih etmekte, dolayısıyla, söz 
konusu bu harcamaların karşılanmasını ileri bir tarihe ertelemiş 
olmaktadırlar (Buchanan, 1966:545). Esasen kamu harcamalarının 
finansmanının borçlanma ile karşılanması gelecek nesiller üzerinde bir yük 
oluşturarak refah kaybına yol açmaktadır (Buchanan, 1987:250). 

Benzer şekilde Niskanen (1992), gelecek nesillerin yeterince temsil 
edilememesi sebebiyle, Keynesyen anlayışla birlikte gayriiradi işsizliği 
azaltmak üzere vergileri arttırmadan, harcamaların arttırılmasının rasyonalite 
kazanmasıyla birlikte, politikacıların cari harcamaları borçlanma ile finanse 
etme konusunda güçlü bir eğilime sahip bulunduğunun altını çizmiş ve bu 
sorunun ahlaki bir sorun olduğunu ifade etmiştir. 

Öte yandan, 1790’lı yıllarda Thomas Jefferson tarafından ele alındığı 
üzere, borç yükü bulunan herhangi bir siyasi iktidar çeşitli ekonomik ve 
sosyal yetersizliklere yol açarak devletin anayasal temelini zayıflatmakta, 
toplumda belirli kesimlerin- varlıklı sınıf, spekülatörler ve bankerlerin- 
siyasi iktidar üzerinde güç kazanmasına yol açmaktadır (Kowalcky ve 
LeLoup, 1993:15). Buna göre kamu borçlanmasına ilişkin herhangi bir 
sınırlandırmanın bulunmaması siyasi iktidarlarca bu yetkinin kontrolsüz bir 
şekilde kullanılmasına yol açarak, kamusal hizmetlerin maliyetlerinin 
toplumu oluşturan mevcut bireyler arasında ve nesiller arasında adaletsiz bir 
şekilde dağılması ile sonuçlanan, kendi kendini besleyen bir sarmala neden 
olmaktadır. Anayasal iktisat taraftarlarınca savunulan bu durum yapılan pek 
çok ampirik çalışma ile de ortaya koyulmuştur.  

Buna göre, Allesina ve Tabelline (1987)’ye göre, bütçe açıkları ve 
borçlanma i) politikacılara dönemler arası ve nesiller arasında gelirin 
yeniden dağılımına bir araç sağlama ve ii) kamu mal ve hizmetlerin 
sunumunda ortaya çıkan vergi yükünü minimize etmek şeklinde sıralanan iki 
amaca hizmet eder. Buna göre farklı hedeflere sahip olan ve tesadüfi olarak 
yönetimde bulunan iki adayın var olduğu bir ekonomi ele alındığında kamu 
borcu, her bir hükümetin kendinden sonra gelecek olan hükümet kararlarını 
etkilemek üzere kullandığı stratejik bir araç olmaktadır. Dolayısıyla, i) 
değişen hükümetler arasında kutuplaşma derecesi arttıkça, ii) dönem 
hükümetinin tekrar seçilememe olasılığı arttıkça ve kamu hizmetlerinin 
kapsamı genişledikçe kamu borcu artma eğilimine girmektedir. 
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Öte yandan, Lizzeri (1999), ekonomi politikaları üzerinde herhangi bir 
sınırlama bulunmaması durumunda, vergi sisteminde herhangi bir 
adaletsizliğe yol açacak nitelikte bir çarpıklığın bulunmadığı, tüm 
seçmenlerin tüm dönemlerde yaşadığı bir politik çevrede bile açık bütçe 
politikalarının politikacılar tarafından belirli seçmen gruplarını çeşitli 
vaatlerle etkilemede bir araç olarak kullanabileceğini ve bu sayede 
borçlanmanın artabileceğini ifade etmiştir.  

Siyasi iktidarların bu motivasyonla hareket etmesi sonucunda artan 
kamu borcunun sonuçlarının saptanmasına ilişkin gerçekleştirdikleri 
çalışmada, Cukierman ve Meltzer (1989) ise, gelecekteki vergi yükünün 
bugünkü değerinin borç yüküne eşit olması durumunda bile borçlanmanın 
faiz oranları, ücretler ve sermaye stoku üzerinde olumsuz makroekonomik 
etkilere yol açtığını ortaya koymuşlardır. Kamu borçlanmasının ortaya 
çıkardığı bu makroekonomik sorunlar ikincil sorun olarak ele alınmakta; 
birincil sorun ise kamu hizmetlerinin finansmanının nesiller arasında 
dağılımında finansman yükünün gelecek nesiller aleyhine artması şeklinde 
nitelendirilmektedir. 

Kamu borçlanmasının normatif yönünü ele alan bu görüşler ve 
çalışmalar kamu borçlanmasına ilişkin iradi politikaların etkinsizliğine işaret 
etmekte ve bu yetkinin sınırlandırılmasının önemini vurgulamaktadır.  

3. Gelişmiş Ülkelerde Kamu Borçlanmasını Sınırlandıran 
Kurallar 

Kamu borç sınırlamaları, kamu idari birimlerinin – yerel, bölgesel, 
eyalet veya ulusal- federal- borçlanma kaynaklarına veya miktarına belirli 
endekslemelerle üst sınır getiren uygulamalardır. Bu türden kurallara göre 
eyalet veya yerel yönetimlerin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan 
borçlanmaları engellenebilir, kamu idari birimleri veya kurum ve 
kuruluşlarının belirli piyasalardan veya belirli borçlanma araçları ile 
borçlanması sınırlamalara tabii tutulabilir ve nihayet GSYİH’ye kıyasla 
toplam borç stokuna limitler getirilebilir (Aktan- Vural, 2007:123). Bu ve 
buna benzer şekilde, borçlanma konusunda, anayasal ve/veya yasal düzeyde, 
sayısal sınırlamalar belirlenebileceği gibi borçlanmanın parlamentonun 
belirli orandaki çoğunluğu ile karara bağlanmasıyla mümkün kılınmasına 
olanak sağlayan veya referanduma başvurulmasını gerekli kılan prosedürel 
sınırlamalar da belirlenebilir. 
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Bununla birlikte kamu borçlanma gereğinin bütçe açığının artmasıyla 
paralel bir seyir izlemesi dolayısıyla kamu borçlanmasının 
sınırlandırılmasında anayasal ve/veya yasal düzeyde denk bütçe kuralı ile 
desteklenmesi gerekli görülmektedir. 

Takip eden kısımda ABD ve AB örneklerinden hareketle kamu 
borcunun sınırlandırılmasında kullanılan yöntemlerin açıklanmasına yer 
verilmiştir.  

3.1. Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması 

ABD’de Federal bütçe, uzun yıllar boyunca, harcama yetkisinin 
anayasal düzeyde sınırlandırılması ile ilgili kurallar ile hükümetin ancak 
durgunluk ve savaş dönemlerinde borçlanmasına izin veren informel kurallar 
şeklinde kendini gösteren iki temel kuralla sınırlandırılmıştır. Ancak 1969 
yılından bu yana yeni hizmet türlerinin ve transfer ödemelerinin etkisiyle 
birlikte, federal harcamalar artış göstermiş, bunun sonucunda giderek artan 
bütçe açıkları kamu borcunun da artmasını beraberinde getirmiştir. Bir 
bakıma mali anayasanın ihlali olarak nitelendirilebilecek bu olumsuz 
gelişmenin altında yatan temel nedenler Büyük Dünya Bunalımı ve ardından 
uygulamasına geçilen New Deal Programı olarak nitelendirilmektedir 
(Niskanen, 1992:13-14). 

Federal düzeyde kamu borçlanmasının sınırlandırılmasına yönelik 
kurallar Kongrenin Hazine Müsteşarlığına borçlanma yetkisini 
devretmesinin bir sonucu olarak bu yetkinin sınırlarını belirlemeye yönelik 
üst tavan limitinin belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.  

ABD’de federal seviyede kamu borçlanmasına ilişkin söz konusu bu 
düzenlemeleri 1917 öncesi, 1917-1946 dönemi ve 1946 sonrası dönem 
şeklinde incelememiz mümkündür. Buna göre 1917 yılına kadar geçen 
süreçte kamu borçlanmasına ancak olağanüstü durumlarda 
başvurulmaktayken, I. Dünya Savaşıyla artan savunma harcamaları 
neticesinde toplam kamu borcunun 5 milyar dolar olarak bir üst limitle 
belirlendiği ilk kanun (First Liberty Loan Act) kabul edilmiştir (Cooke ve 
Katzen, 1954:298). Daha sonra da kamu borçlanmasında söz konusu bu üst 
limit uygulamasına devam edilmiştir. Ancak bu uygulamanın bir ritüel 
olarak algılanması söz konusu sınırlamaların federal düzeyde artan kamu 
borcunu sınırlandırıcı düzeyde etki göstermesini engellemiş olmakla birlikte 
söz konusu bu uygulamanın kamu borçlanmasının gelişimi konusunda 
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Kongreye bir tür kontrol aracı sunması ve ekonomi politikası yönetiminin 
değerlendirilmesinde önemli bir fırsat sunduğu gerekçesiyle yönetsel bir araç 
özelliği bulunduğu ifade edilmektedir (Khrisnakumar, 2007:137). Nitekim 
1974 yılında Budget and Impoundment Control Act yürürlüğe girene kadar 
bir sonraki mali yılın planlanması aşamasında söz konusu tavan uygulaması 
önemli bir rol oynamaktaydı (Kowacky ve LeLoup, 1993:14). 

I. Dünya Savaşından sonra Kongre, kamu borçlanması konusunda 
savaş öncesi dönemdeki uygulamaya geri dönmeyi amaçlamış ve bu sebeple 
1921 yılında bütçede denkliğin sağlanması amacıyla Bütçe ve Kontrol 
Kanunu çıkarmıştır. Söz konusu bu kanunla federal harcamaların yarıya 
indirilmesi ve borç stokunun önemli sayılabilecek bir miktarda azaltılması 
sağlanmıştır. Ancak ne var ki, 1929 Krizi ve hemen ardından yaşanan II. 
Dünya Savaşı ile artan borçlanma gereğinin yanı sıra 1960’lı yıllarda 
Amerikan ekonomisinde hüküm süren Keynesyen yanlışlar kamu 
borçlanmasının artışını hızlandırmıştır (Khrisnakumar, 2007: 146-149). 
Bununla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren Anayasal İktisat perspektifiyle 
mali kuralların oluşturulmasına yönelik güçlü bir eğilimin bulunması ve bu 
konuda vergi ve harcama sınırlandırmalarıyla ilgili düzenlemelerde önemli 
yol kat edilmiş olması sebebiyle borç stokunda düşme eğilimi 
gözlemlenebilmektedir. 

Federal düzeyde yukarıda kısa açıklamasına yer verilen uygulamanın 
aksine ABD’de eyaletlerin kamu borçlarının sınırlandırılması anayasal 
düzeyde ele alınmaktadır. Eyaletler düzeyinde borçlanmaya yönelik anayasal 
sınırlamalar genellikle eyaletlerin orijinal anayasalarında yer almakla birlikte 
sadece beş eyalette uzun vadeli borçlanma ile ilgili anayasal sınırlama 
bulunmamaktadır (Kiewiet ve Szakaly, 1996:63). Aşağıdaki tabloda 
eyaletler düzeyinde kamu borçlanmasının sınırlandırılmasına yönelik 
anayasal düzeyde yer verilen düzenlemeler gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Eyalet Anayasalarında Uzun Vadeli Garantili Borçlanma 
Senetlerine Uygulanan Sınırlamalar, 1990 

Eyalet Referandum Nitelikli 
Çoğunluk 

Yasaklama Gelire 
Dayalı 

Sınırlama 
Yok 

Alabama   X   
Alaska X     
Arizona   X   
Arkansas X     
Kaliforniya X X    
Kolorado   X   
Connecticut     X 
Delaware  X    
Florida X     
Georgia    X  
Hawaii    X  
İdaho X     
İllionis X X    
İndiana   X   
İowa X     
Kansas X     
Kentucky X     
Louisiana  X    
Maine X X    
Maryland     X 
Massachusetts  X    
Michigan X X    
Minnesota  X    
Mississippi    X  
Missouri X     
Montana  X    
Nebraska   X   
Nevada    X  
New Hamps.     X 
New Jersey X     
New Mexico X   X  
New York X     
Kuzey 
Carolin 

X   X  

Kuzey Dakota   X   
Ohio   X   
Oklahoma X     
Oregon    X  
Pensilvanya X   X  
Rhode Island X     
Güney 
Carolin 

   X  



 240

Güney 
Dakota 

 X  X  

Tennessee     X 
Texas   X   
Utah    X  
Vermont     X 
Virginia X X  X  
Washington  X  X  
Batı Virjinya   X   
Wisconsin    X  
Wyoming X   X  

Kaynak: Kiewiet ve Szakaly, 1996:67      

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere eyaletler bazında anayasal 
düzeyde gerçekleştirilen borçlanma sınırlandırmasına yönelik düzenlemeler 
çeşitli farklılıklar arz etmektedir. Buna göre sadece beş eyalette herhangi bir 
anayasal sınırlama bulunmamakta, 19 eyalette borçlanma yetkisinin 
kullanımı için referanduma başvurulması gerekli görülmekte, 12 eyalette ise 
nitelikli çoğunluk şartı aranmaktadır. 9 eyalette ise belirli bir miktarın 
üzerinde borçlanmaya başvurulması yasaklanmış bulunmakta, 15 eyalette 
borçlanma ancak gelirin belirli bir kısmı ile sınırlandırılmaktadır. 

Ayrıca yine eyaletler düzeyinde bütçe açığını önlemeye yönelik 
bulunan anayasal düzenlemeler mevcuttur. Buna göre elli eyaletten sadece 
bir tanesinde- Vermont- denk bütçe uygulamasına yönelik bir düzenleme 
bulunmamakta; kırk dört eyalette eyalet başkanının bütçeyi denk olarak 
onaylaması gerekli bulunmakta; otuz yedi eyalette bütçenin denk bir biçimde 
kanunlaşması gerekmekte ve bunlardan yirmi dört eyalette cari dönem 
içerisinde oluşabilecek açıkların bir sonraki döneme taşınması yasaklanmış 
bulunmaktadır (Poterba, 1995:330-331). 1991 yılında von Hagen tarafından 
zorunlu denk bütçe şartı bulunan ve bulunmayan eyaletlerde borç yükünün 
karşılaştırılmalı analizinin yapıldığı çalışmada sıkı denk bütçe kuralları ile 
ilgili düzenlemelerin bulunduğu eyaletlerde genel borç yükünün diğer 
eyaletlere göre önemli ölçüde düşük olduğu sonucuna varılmıştır (Poterba, 
1995:334). 

3.2. Avrupa Birliği Yaklaşımı 

Avrupa Birliğinde üye devletlerden uymaları beklenen ekonomi 
politikalarının uygulanmasına yönelik kurallar, Maastricht Kriterleri ile 
İstikrar ve Büyüme Paktı aracılığıyla ortaya koyulmuştur. 
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Buna göre Maastricht Kriterleri ile Avrupa Birliği’ne üye devletlerden 
uymaları beklenen parasal ve mali sınırlamalar tesis edilmiştir. Bu 
sınırlamalardan parasal kurallar enflasyon oranı, faiz oranları ve döviz 
kurları ile ilgili bulunmaktadır. Buna göre i) birliğe üye herhangi bir ülkede 
enflasyon oranı, bir önceki yılda birliğe üye ülkelerden en düşük enflasyon 
oranları ortalamasının %1,5’inden fazla olmamalıdır, ii) birliğe üye 
ülkelerde uzun vadeli devlet tahvillerinin faizi bir önceki yılda birliğe üye 
olan ülkelerden en düşük faizle tahvil ihraç etmiş üç ülkenin uyguladığı faiz 
oranları ortalamasından 2 puan fazla olmamalıdır, iii) ulusal paranın döviz 
değişim oranı son iki yıl içinde normal dalgalanmaya bırakılmalı ve devalüe 
edilmeksizin kur mekanizması içindeki değer değişimi 15’i geçmemelidir. 

Söz konusu sınırlamalardan mali sınırlamalar ise bütçe açığı ve 
borçlanma ile ilgili sınırlamalar şeklinde kendini göstermektedir. Buna göre 
ise i) birliğe üye ülkelerde bütçe açıklarının GSYİH’ye oranı %3’den fazla 
olmamalıdır ve ii) birliğe üye ülkelerde toplam devlet borçlarının GSYİH’ye 
oranı %60’dan fazla olmamalıdır (Hallet ve Lewis, 2007:317). 

Maastricht Kriterleri ile ortaya koyulan bu uygulamalar daha sonra 
1999 yılından itibaren uygulamasına geçilen ve Avro Bölgesinde mali 
politikaları çevreleyen İstikrar ve Büyüme Paktının en önemli özelliği aşırı 
bütçe açığının oluşması durumunda uygulanacak sürecin detaylarını ele 
alması şeklinde nitelendirilmektedir (Dury ve Pina, 2003:179). Söz konusu 
bu süreç üye ülkelerin Maastricht Kriterleriyle belirlenmiş olan bütçe açığı 
ve kamu borç stoku ile ilgili oranların aşılması durumunda devreye 
girmektedir (Hagen ve Eichengreen, 1996:134). Bununla birlikte paktla 
birlikte söz konusu sınırlamaların daha sıkılaştırılmış olmasından dolayı bu 
kriterleri karşılamanın zorluğu yönünde hararetli tartışmalar yaşanmaktadır 
(Maria ve diğerleri, 2003:377). 

Avrupa Birliğine üye olan ülkeler tarafından bu kuralların 
benimsenmesi mali düzenlemeleri de beraberinde getirmiş ve bu sayede avro 
bölgesinde 1993 yılında %6 olan ortalama bütçe açığı 1999’lı yılların 
sonunda %1’in altına düşmüş; 1970’li yılların ortalarından itibaren artma 
eğilimini sürdüren kamu borcu düşme eğilimine girmiştir (Buti ve Martins, 
2007:116). Bununla birlikte AB üyesi bazı ülkelerde söz konusu 
sınırlamalardan sapmalar mevcuttur. Söz konusu sapmaların ortaya 
çıkmasında ve önlenmesinde mali kuralların düzenlendiği yasal mevzuatta 
kaçış hükümlerinin bulunup bulunmaması ile sapmanın ortaya çıkması 
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durumunda gerekli müeyyidelerin düzenlenip düzenlenmediği ile 
müeyyidelerin caydırıcı özelliğinin de göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

4. Kamu Borçlanmasını Sınırlayıcı Kuralların Uygulanmasına 
Yönelik Görüşler 

Kamu borçlanmasının sınırlandırılmasına yönelik güçlü eğilimlerin ve 
yaklaşımların bulunmasına karşın, bu sınırlamaların bir takım negatif etkiler 
doğurarak beklenilen olumlu sonuçların etkisini bertaraf edebileceği 
yönünde yapılan çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalarda genellikle 
üzerinde durulan konu katı uygulamaların “yaratıcı muhasebe tekniklerini” 
ortaya çıkaracağı ve bütçe dışı uygulamalarla sınırlamanın konu olduğu 
borçlanma türlerinin sınırlama kapsamı dışına çıkarılabileceği yönündedir. 
Esasen, bu yöndeki eleştiriler mali politika araçlarına ilişkin sınırlamaların 
tasarlanmasında bütüncül bir bakış açısının korunması gerektiğini gözler 
önüne sermektedir. 

Buna göre, anayasal iktisat teorisinin mali kurallara ilişkin 
yaklaşımının açıklandığı kısımda yer verildiği üzere, mali kuralların 
oluşturulmasından sonra bu kuralların uygulanmasını teminat altına alacak 
düzenlemelere de önem verilmelidir. Bu düzenlemelerin başında belirli bir 
mali kuralara ilişkin anayasada ve/veya yasalarda ayrımcı uygulamalara 
mahal verecek düzenlemelere yer verilmemesi ile kuralların belirlendiği gibi 
uygulanmasını gözetecek yargı organlarının bağımsızlığı hususları 
gelmektedir. Bununla birlikte mali politika araçlarına göre yapılan 
sınıflandırmayla harcama sınırlamaları, borç sınırlamaları ve vergi 
sınırlamalarının, para politikası araçlarına ilişkin sınırları da gözeterek 
birlikte ele alınması ve birbirini destekleyecek şekilde tasarlanması gerekli 
görülmektedir. Öte yandan, sınırlamaların kaçış hükmü içerip içermemesine 
göre yapılan sınıflandırmaya göre katı ve esnek kurallar arasında, 
sınırlamaların başarısı açısından katı kurallara ağırlık verilmesi gerekli 
görülmektedir.        

Nitekim, Fatas ve Mihov (2006), açık ve dolaylı sınırlamaların maliye 
politikaları üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında katı 
sınırlamaların daha istikrarlı bir maliye politikasına ve dolayısıyla daha 
istikrarlı ekonomik konjonktüre neden olduğunu ve Amerikan eyaletlerinde 
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uygulanan mali sınırlamaların makroekonomik istikrarın güçlenmesine 
olanak verdiğini ortaya koymuşlardır. 

Hallerberg ve arkadaşları (2007), Avrupa Birliği ülkelerinde mali 
kuralların etkisini konu alan çalışmalarında benzer bir sonuca ulaşmış ve sıkı 
mali kuralların mali disiplini sağlamakta çok önemli bir araç olduğunu 
ortaya koymuşlardır. 

Söz konusu bu çalışmalardan on yıl kadar önce Bohn ve Inman (1996) 
tarafından yapılan bir başka çalışma aynı sonuçlara varmasının yanı sıra, 
yasal sınırlamalarla anayasal sınırlamaların etkisini karşılaştırdığı 
çalışmasında, aynı düzeyde uygulanan anayasal sınırlamaların yasal 
sınırlamalardan daha etkin olduğunu ortaya koymuştur. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Kamu borçlanma yetkisinin siyasi iktidarlara ek kaynak yaratma 
imkânı olarak algılanması ile birlikte kamu borçlanma gereğinin ve kamu 
borç stokunun giderek artması temel olarak kamu harcamalarının finansman 
yükünün gelecek nesiller aleyhine artmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede 
yapılan tartışmalar kamu borçlarının sınırlandırılmasına yönelik duyulan 
ihtiyacı da ortaya koymuştur. Bu ihtiyaca paralel olarak günümüzde pek çok 
ülkede farklı seviyelerde kamu borçlanmasına yönelik çeşitli sınırlamalar 
mevcuttur.  

Gelişmiş ülkeler açısından ABD ve AB’de kamu borçlarının 
sınırlandırılmasına yönelik uygulamalara baktığımız zaman, ABD’de federal 
düzeyde kamu borçlanmasını sınırlandırıcı kuralların Kongrenin Hazine 
Müsteşarlığına borçlanma yetkisini devretmesiyle kamu borçlarının toplam 
miktarını belirli bir üst limitle sınırlandırdığı bununla birlikte kamu borç 
stokundaki artışı durdurmak üzere denk bütçeyi sağlamaya yönelik yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirildiği ifade edebiliriz. Eyaletler seviyesinde 
kamu borçlarının sınırlandırılmasına yönelik düzenlemelerin federal 
seviyede yapılan düzenlemelerden farklı olarak anayasal statüde ele 
alındığını ve hatta söz konusu düzenlemelerin eyaletlerin orijinal 
anayasalarında yer aldığı göze çarpmaktadır. Bununla birlikte söz konusu 
eyalet anayasalarında borçlanmanın tamamen yasaklandığı ya da belirli bir 
gelir miktarına bağlandığı düzenlemeler mevcut olduğu gibi borçlanma 
yetkisinin kullanılmasında referanduma başvurulması ya da nitelikli 
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çoğunluk oylaması şartının aranması gibi çok çeşitli ve birbirinden farklı 
düzenlemeler görülmektedir. 

AB’de kamu borçlarının sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler ise 
temel olarak Maastricht Kriterleri ile belirlenmiş ve bunun yanı sıra ortak 
paraya geçişle birlikte parasal birliğe üye ülkelerden uymaları beklenen 
kurallar aynı sınırlamalar üzerinde daha büyük hassasiyet bekleyen İstikrar 
ve Büyüme Paktıyla ortaya koyulmuştur. 
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ANAYASAL MALİ KURALLARIN GEREKLİLİĞİ 
 

Hasan ATILGAN* 
 

1. Giriş 

Günümüz demokrasilerinde devletlerin giderek artan ölçüde ve sınır 
tanımaksızın bireylerin temel hak ve özgürlükleri aleyhine büyümesi sorunu; 
bu soruna anayasal politik iktisat teorisi çerçevesinde anayasal mali kurallar 
benimsemek suretiyle demokratik, etkin ve kalıcı çözüm bulunması; 
anayasal mali kuralların Türkiye için önemi bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. 

2. Demokrasi Yanılgısı ve Yozlaşması 

Çoğulculuk ilkesinin demokrasi veya halk egemenliği kavramları ile 
aynı anlama geldiğinin sanılması nedeniyle, günümüz demokrasileri halkın 
egemenliği ilkesini benimseyenlerde büyük hayal kırıklığı yaratmaktadır. 
Hayek aşağıda aktarılan sözleriyle bu durumu trajik bir yanılgı olarak 
nitelendirmiştir: 

“…Demokratik yöntemlerin benimsenmesi ile siyasi iktidar üzerinde 
başka sınırlamalara gerek kalmadığının sanılması, asrımızın trajik bir 
hatasıdır. Demokratik yöntemlerin kullanılması…siyasi iktidarın 
denetlenmesinde kullanılan geleneksel sınırlamalara artık ihtiyaç kalmadığı 
inancını da yaygınlaştırdı. …Parlamento çoğunluğu, çoğunluk olarak 
kalabilmek için, çeşitli çıkar çevrelerinin desteğini satın almak ve bunun için 
de ne istiyorlarsa yapmak zorundadır.” 

Hayek’in bu sözleri çağdaş demokrasilere neden çıkar grupları 
demokrasisi dendiğini açıklamaktadır. Seçmenle politikacı arasındaki oy 
karşılığında çıkar sağlama pazarlığı demokrasinin temel özelliği haline 
getirilmiştir. Demokrasinin içine düştüğü bu yozlaşmanın temel nedeni, 
siyasi iktidarın hem parlamento ve hem de hükümet anlamında dilediğini 
yapabilme gücüne sahip olması veya böyle bir güce sahip olduğunun 
sanılmasıdır. Günümüzde demokrasilerinde siyasi iktidarın ve özellikle 
parlamentonun, çoğunluk oylarına dayanarak dilediği her şeyi yapabileceği 
düşüncesi hakimdir. Demokrasilerde parlamentonun en yüksek organ olması, 

                                                 
* Maliye Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Maliye Başmüfettişi 
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dilediği alanı dilediği gibi düzenleyebilecek sınırsız bir otoriteye sahip 
olduğu anlamında algılanmamalıdır. Parlamento halk adına yasama yetkisine 
sahip olup, bu yetkiyi halkın kendisine verdiği alanlarda ve ölçüde 
kullanmak durumundadır. Başta parlamento olmak üzere tüm kurumların 
sınırsız olduğu sanılan güçlerinin toplumsal sözleşme niteliğini taşıyan bir 
anayasa ile sınırlandırılması hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir 
(Savaş, Anayasal İktisat, 1999:31-33). 

3. Anayasal Devlet 

Anayasal devlet; çoğulcu, temsil ve katılıma dayalı, azınlığın 
haklarının çoğunluk haklarına feda edilmediği, parlamentonun ve siyasi 
iktidarın güç ve yetkilerinin sınırsız olmadığı, hukukun üstünlüğünün geçerli 
olduğu, bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir devlet 
düzenidir (Aktan, 2000:77). 

Yaptırım gücü bulunan devlet kurumu bireylerin etkileşimi ile ortaya 
çıkmış toplumsal sözleşme niteliğinde anayasal bir yapıdır. Devletin rolünün 
kişi ve mülkiyet haklarının korunması ile sınırlı olduğu durumlarda bile 
koruma ve yaptırım gücünün maliyetini karşılamak üzere devletin bazı 
kaynaklara sahip olması gerekir. Bu kaynaklar, bireylerin özel mülkiyet 
haklarına vergileme adı altında ılımlı müdahaleler yoluyla sağlanır (Brennan, 
12). 

Devletin sunduğu kamusal mal ve hizmetlerinin arttırılması, devletin 
daha fazla kaynağa ihtiyaç duymasına ve bu nedenle bireylerin özel mülkiyet 
haklarına da daha fazla müdahale edilmesine neden olur. Bireylerin özel 
mülkiyet haklarının korunabilmesi ve devletin özel mülkiyet haklarına 
müdahale yoluyla bireylerden sağladığı kaynakları doğru amaçlarla 
kullandığından emin olunabilmesi için devletin vergileme ve harcama 
yetkilerinin sınırlandırılması gerekir (Brennan, 13). Bireylerin özel mülkiyet 
haklarına yasal müdahalelerin nasıl yapılacağı, sağlanan kaynakların nasıl 
kullanılacağı ve bunların sınırları anayasalarda belirlenerek bireyler güvence 
altına alınabilir. 

4.   Devletin Vergileme ve Harcama Yetkilerinin Sınırlandırılması 
Tartışmaları 

1970’lerin sonlarına doğru devletin vergileme ve harcama gücü 
üzerine anayasal sınırlamalar konulmasının gerekli ve doğru olup olmadığı, 
sınırlamaların başarılı olup olamayacağı, sınırlamaların devletin egemenlik 
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gücü ile bağdaşıp bağdaşmayacağı konuları tartışılmaya başlanmış ve 
1970’lerden sonra söz konusu sınırlamaların gerekli olduğu düşüncesi güç 
kazanmaya başlamıştır (Buchanan,   Flowers, 1986:1). 

Devletin vergileme ve harcama gücünün sınırlandırılması gereğinin 
benimsenmesinden önce, aşırı vergileme ve aşırı kamu harcamalarına karşı 
demokrasi ve seçim mekanizmasına güvenilmiştir. Hükümetin ve 
bürokratların aşırı vergileme ve kamu harcamalarına yönelmeleri halinde 
seçmenler tarafından söz konusu hükümetin görevden uzaklaştırılabileceği 
ve buna bağlı olarak yeni hükümetler tarafından bürokratların da 
değiştirilebileceği düşünülmüştür. Ayrıca, hükümetin mali alanda 
sınırlanmasının demokratik sürecin işlemesine ve vatandaşların gerçek 
taleplerinin karşılanmasına, değişen koşullara uygun esnek mali politikalar 
üretilmesine engel olacağı düşünülmüştür (Buchanan,   Flowers, 1986:2). 

Ancak, daha az vergi toplayacağını ve harcama yapacağını taahhüt 
eden partilerin seçim mekanizması ile hükümeti elde edemeyecekleri, 
bürokrasinin vergilerin ve harcamaların artışı konularında pasif kaldığı, 
seçmenlerin kamu harcamalarının gerçek maliyetlerini tam olarak 
algılayamadıkları, demokrasilerde koalisyonların vergi ve harcamaları 
arttırıcı yönde etki yarattığı, çoğunluğu elinde bulunduran hükümetlerin 
vergilendirme ve harcama güçlerini diğer gruplar aleyhine ve yeniden 
seçilebilmek amacıyla kullanabildikleri, rekabetçi seçim politikaları ve 
demokratik mekanizmalar ile devlet gücünün aşırı vergileme ve aşırı 
harcamalara neden olacak şekilde kullanılmasına engel olunamadığı 
anlaşıldıktan sonra devletin vergileme ve harcama gücünün 
sınırlandırılmasının gerekli olduğu düşüncesi güç kazanmaya başlamıştır. 

5.   Kurallar, Geleneksel İktisat Teorisi ve Anayasal Politik İktisat  
Teorisi 

Bütün demokratik devletler mali kurallara sahiptir. Bu kurallar 
arasında vergileme, vergi istisna ve muafiyetleri, muhasebe usulleri, 
borçlanma ve harcamaların sınırlandırılması gibi konular yer alabilmektedir. 
Bu kuralların bazıları anayasaldır ve sadece zor ve zaman alıcı bir süreçte 
değiştirilebilir. Bazıları ise yasama organının çoğunluk oyuyla 
değiştirilebilen yasalardır. Diğerleri ise resmi olarak yaptırım gücüyle 
desteklenmeyen, ancak vergi ve harcama yasalarının hazırlanmasında önemli 
bir rol oynayan vergi tarafsızlığı, yatay eşitlik gibi normatif kurallardır. 
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Bütün bu kurallar bireyleri devletten ve diğer bireylerden korumak için 
mevcuttur (Simmons, 1999:77). 

Anayasal politik iktisat, ekonomik ve politik birimlerin içinde faaliyet 
gösterdiği hukuki ve kurumsal yapının ekonomik kurallarının belirlenmesi 
ile ilgilenir. Geleneksel iktisat ise; hukuki, kurumsal ve anayasal yapıyı bir 
veri kabul eder, ekonomik ve politik birimlerin nasıl karar aldıkları ve 
tercihlerini nasıl yaptıkları ile ilgilenir. Bu nedenle, anayasal politik iktisat 
ve geleneksel iktisat birbirini tamamlayan iki bilim dalıdır. 

6. Geleneksel Maliye Teorisi ve Mali Anayasa Teorisi 

Geleneksel iktisat ile anayasal politik iktisat nasıl birbirinden farklı 
ise, geleneksel maliye teorisi ile mali anayasa teorisi de benzer şekilde 
birbirinden farklıdır.  

Geleneksel maliye teorisi iyiliksever devlet diye tanımlanan bir devlet 
modeline dayanır. Buna göre devlet, toplumun gereksinim duyduğu kamusal 
malları üreten, para basma veya borçlanma gibi olağanüstü yöntemlere 
başvurmayan, seçmenle ver oyunu al dilediğini ilişkisine girmeyen ve 
bütçesini daima denk tutan bir devlettir. İktisatçılar böyle bir devlette sadece 
harcama ve vergileme alternatiflerini sunar ve bunlardan hangilerinin 
belirlenen amaçlara yönelik olarak seçilmesi gerektiği yolunda tavsiyede 
bulunurlar (Savaş, Anayasal İktisat, 1999:69-70). 

Mali anayasa teorisine göre devlet Leviathan devlettir ve politikacılar 
seçmenlerle ver oyunu al dilediğini ilişkisi içindedir. Kamu harcamalarında 
sınır tanınmaz ve kamu harcamalarının asli kaynak olan vergileme yerine 
borçlanma ve para basma suretiyle karşılanması tercih edilir. Devlet bütçesi 
devamlı açık verir. Bu keyfiliğin demokratik yöntemlerle önlenebilmesi, 
devletin vergileme ve harcama yetkilerinin anayasal ölçülerle sınırlanmasını 
gerektirir. 

Geleneksel maliye teorisi, devletin nasıl vergi alması ve bu vergi 
gelirlerini nasıl harcaması gerektiği konuları ile ilgilenir. Anayasal maliye 
teorisi ise, devletin vergileme ve harcama yetkilerinin nasıl kullanılması 
gerektiği ve bu yetkilerin nasıl sınırlanacağı ile ilgilenir.  

Geleneksel maliye teorisi, hangi kaynakların hangi oranda 
vergilendirilmesi, vergi yükünün mükellefler arasında nasıl dağıtılacağı ve 
vergi gelirlerinin nasıl harcanacağı gibi konuları hem pozitif hem de 
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normatif yönden inceler ve buna göre vergi ve harcama politikalarının nasıl 
olması gerektiğine ilişkin maliye politikası önerilerinde bulunur. Anayasal 
maliye teorisi ise bu tür konularla ilgilenmek yerine, devletin vergileme ve 
harcama yetkilerini nasıl kullanması ve bu yetkilerin nasıl sınırlanması 
gerektiği konularıyla ilgilenir. Buna göre, geleneksel maliye teorisi siyasi 
iktidarın nasıl bir hukuki ve kurumsal yapı içinde olduğuyla ilgilenmediği 
halde, anayasal maliye teorisi doğrudan doğruya siyasi iktidarın mali yönden 
nasıl bir hukuki ve kurumsal yapı içinde olması gerektiği ile ilgilenir. Klasik 
maliye teorisi oyunun kurallarını olduğu gibi kabul eder ve mevcut kurallar 
çerçevesinde neler yapılabileceğini inceler. Anayasal maliye teorisi ise 
doğrudan oyunun kurallarını ele alır ve bu kuralların neden ve hangi yeni 
kurallarla nasıl değiştirilmesi gerektiğini inceler (Savaş, Anayasal İktisat, 
1999:70-71). 

7. Devletin Başarısızlığı Teorisi ve Friedman Matrisi 

7.1. Devletin Başarısızlığı Teorisi 

Tam rekabetin gerçekleştirilememesi, alıcı ve satıcı tekellerinin 
mevcudiyeti, tarafların piyasa hakkında bilgi noksanlıkları, kamusal mallar, 
negatif ve pozitif dışsallıklar, ölçek ekonomileri, devlet müdahaleleri gibi 
nedenlerle ekonomide kaynakların kendiliğinden etkin dağılımının 
sağlanamaması, ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilememesi, 
özel gelir ve servet dağılımında adaletin sağlanamaması, fiyat istikrarının 
bozulması, eksik istihdam, ödemeler bilançosu dengesizlikleri sorunları 
piyasa ekonomisinin başarısızlığı olarak bilinmektedir. Piyasa ekonomisinin 
başarısızlığı karşısında devletin piyasaya müdahale etmesi ve düzenlemeler 
yapması çare olarak görülmüştür (Rosen, 1995:51-59-618). 

Kamu tercihi iktisatçıları 1960’lı yılların başlarından itibaren kamu 
ekonomisinin de piyasa ekonomisi gibi kendiliğinden etkinliği sağlamakta 
başarısız olduğunu açıklamışlar ve Kamu Ekonomisinin (Devletin) 
Başarısızlığı Teorisini geliştirmişlerdir. Devletin başarısızlığı teorisi özetle; 
devletin ekonomiye yaptığı düzenleme ve müdahalelerin olumsuz sonuçları 
üzerinde durarak, devleti yönetenlerin güç ve yetkilerinin sınırsız olması ve 
devletin görev ve fonksiyonlarının aşırı büyümesi sonucunda devletin 
kendisinden beklenen temel görevleri yerine getirmede başarısızlığa 
uğrayacağı belirtilmektedir. Piyasa ekonomisinde olduğu gibi kamu 
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ekonomisi de çeşitli nedenlerle başarısızlığa uğramaktadır. Bu nedenler 
aşağıda belirtilmiştir (Aktan, 1999:48-58): 

• Rasyonel seçmenlerin bilgisizliği, 

• Rasyonel seçmenlerin ilgisizliği, 

• Çıkar ve baskı gruplarının rant kollama faaliyetleri, 

• Logrolling (oy ticareti), 

• Politik miyopluk (uzun vadede ekonomiye yararlı olabilecek 
politikalar yerine kısa vadede sonuç verecek, yeniden 
seçilebilmeyi garanti edecek politikaların tercih edilmesi; örneğin, 
kamu harcamalarının vergi yerine borçlanma ve emisyon ile 
karşılanması tercihi), 

• Oybirliği ilkesinin gerçekleştirilememesi, 

• Kamusal mal ve hizmetlerin toplum tercihlerini yansıtmayan bir 
bütün halinde sunulması, 

• Hizmet kayırmacılığı (kamu kaynaklarının hükümetlerin seçim 
alanlarına aktarılması), 

• Kamusal güç ve yetki dağılımındaki dengesizlik, 

• Devlette şeffaflığın sağlanamaması, 

• Ortanca seçmen teorisi (siyasi iktidarlar oylarını maksimize etmek 
için ortanca seçmenleri memnun edecek politikalar uygularlar), 

• Kamuda gereksiz ve aşırı harcamalar (Seçmenler, politikacılar, 
bürokratlar, çıkar ve baskı grupları kendilerinin paralarını değil, 
başkalarının paralarını harcarlar ve/veya başkalarının parasından 
fayda temin ederler. Bu nedenle kamu ekonomisinde devletin 
parasını harcayan politikacı, bürokrat ve kamu görevlileri 
genellikle kendi paralarını harcarken gösterdikleri titizliği 
göstermezler. Devletin malını kullanan veya bundan fayda 
sağlayan kimseler de yine kendi mallarında olduğu gibi devlet 
malını aynı titizlikle kullanmazlar). 
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7.2. Friedman Matrisi 

Milton Friedman’ın geliştirdiği, kimin parasının kimin için 
harcandığını gösteren aşağıdaki matris, harcamaları sınırlayıcı etkin kurallar 
benimsenmedikçe, kamuda gereksiz ve aşırı harcamaların kaçınılmazlığını 
ve kamu kesimi büyüdükçe harcamalarda etkinsizliğin ve israfın artacağını 
oldukça basit bir şekilde ortaya koymaktadır. 

                                            

 

 
 
 
 
 

 

I. bölümde, birey en az maliyetle, en kaliteli ve ucuz mal ve hizmeti 
almaya çalışacaktır. İnsan doğası gereği kendisine ait parayı harcarken son 
derece hassas davranır. 

II. bölümde, birey genel olarak kendine ait parayla kendi ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra başkaları için para harcarken en az para harcamaya 
çalışır, ancak kendisi doğrudan fayda sağlamayacaksa mal ve hizmetin 
kalitesi konusunda titiz olmayabilir. 

III. bölümde, birey başkasının parasını kendisi için harcama imkanına 
sahip ve harcama konusunda herhangi bir sınırlama yoksa harcamayı doğal 
olarak arttıracaktır. 

IV. bölüm kamu ekonomisinin durumuna benzemektedir. Bireyler 
(politikacı ve bürokratlar) başkalarından toplanan paraları (vergileri) başka 
bireyler için (vatandaşlar) için harcamaktadır. Doğal olarak aşırı ve gereksiz 
harcamaların, etkinsizlik ve israfın en fazla olacağı bölümdür (Aktan, 1997: 
181-183). 

8. Devletin Aşırı Büyümesini Sınırlama Gereği ve Yasal 
Sınırlamalara Karşı Anayasal Sınırlamalar 

Devletin iç ve dış güvenlik, adalet, toplumun sağlığı, temel eğitim gibi 
temel görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli finansman özel 
mülkiyet hakkına müdahale ederek vergi toplamayı gerektirir. Devletin 
temel görevlerine ilaveten kamusal mal ve hizmet üretimini arttırması, 
vergileme ve harcama gücünün de artışını ve dolayısıyla özel mülkiyet 
hakkına daha fazla müdahale sonucunu kaçınılamayacak biçimde 
beraberinde getirmiştir. Bireylerin ekonomik hak ve özgürlüklerini 
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sınırlayan devletin vergileme ve harcama yetkilerinin basit çoğunluk oyu ile 
herhangi bir sınır konulmadan düzenlenmesi yerine toplumsal uzlaşma 
niteliğindeki anayasal kurallarla sınırlanmak suretiyle bireylerin ekonomik 
hak ve özgürlüklerinin devlete karşı güvence altına alınması demokrasinin 
gereğidir. 

Kamu harcamalarının milli gelir içindeki payının artması ile birlikte 
hükümetler artan kamu harcamalarına paralel olarak vergi gelirlerini de 
mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmaya çalışacaktır. Böyle bir durumda, 
önceden belirlenmiş yasal veya daha etkin olan anayasal sınırlamalar dışında 
bireyleri aşırı kamu harcamalarına, aşırı borçlanma ve vergilemeye karşı 
güvence altına alabilecek başka herhangi bir imkan bulunmamaktadır.  

Devletin vergileme, harcama, borçlanma gücüne ilişkin sınırlamaların 
yasalar yerine daha çok anayasada yer alması gereği üzerinde durulması, 
getirilmek istenilen sınırlamaların etkinliği ve kendilerinden beklenen 
güvencenin kalıcılığı bakımından büyük önem taşımaktadır.  

Anayasa, yasama faaliyetlerinin genel çerçevesini oluşturur. 
Parlamentonun karar alma sürecini düzenler ve kanunların millet iradesine 
bağlı olarak çıkmasını sağlar (Wagner, Tollison, 1982: 1). Anayasal 
hükümler kanunlara görece daha zor, daha uzun bir süreç sonrası daha büyük 
çoğunluğun oyu ile çıkarılabilirler ve buna bağlı olarak değiştirilebilmeleri 
ve kaldırılabilmeleri de aynı şekilde büyük çoğunluğun uzlaşması ile 
mümkündür. 

9. Mali Şeffaflığın Önemi 

En basit tanımla mali şeffaflık; kamunun her türlü gelir ve giderleri ile 
ilgili bilgilerin belirli standartlarda düzenli, ayrıntılı, doğru ve tarafsız 
biçimde vatandaşlara açıklanmasıdır. Şeffaflık, devletin hesap verme 
sorumluluğunu sağlayan en önemli araçlardan biridir. Şeffaf bir mali sistem, 
hükümetin kamu kaynaklarını nasıl ve hangi amaçlara yönelik olarak 
kullandığı ve bu kullanımın sonuçları hakkında vatandaşlara ayrıntılı bilgi 
verir. Şeffaflık, kamuda kaynakları kimlerin nasıl kullandığının 
vatandaşlarca görülebilmesine ve sorumluların belirlenmesine imkan verir. 
Şeffaflık sadece politikacıların değil, aynı zamanda bürokrasinin 
davranışlarını da etkiler. Şeffaflık, kamu görevlilerinin yetkilerini kamu 
yararına aykırı olarak ve kendi çıkarları için kullanmaların engelleyici ve 
kamu kaynaklarının etkin dağılımını ve verimliliğin sağlanmasını teşvik 
edicidir. Şeffaflık sayesinde seçmenler hükümetlerin politikalarını çok daha 
doğru şekilde değerlendirebilme ve seçimlerde oylarını daha bilinçli 
kullanma imkanına sahip olurlar. Şeffaflık vatandaşların devlet üzerindeki 
denetimini arttırdığı için, hükümetin kendi kendini sınırlayan kurallar 
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koyması ve bu kurallara uyacağı hususunda vatandaşları ikna etmesi daha 
kolay olacaktır (Gülşen, 2002:19-25). 

Anayasal mali kurallar devletin vergileme, harcama ve borçlanma 
gücü üzerine getireceği sınırlamalara ilaveten, mali kanun tasarılarının 
hazırlanması, parlamentoda görüşülmesi ve kabul edilmesiyle ilgili usulleri 
de kapsamalıdır. Özellikle, vergileri, kamu harcamalarını, kamu 
borçlanmalarını, devlet mallarını ilgilendiren ve ek mali yükümlülük ile 
kamu harcamalarında artış gerektiren diğer her türlü mali kanun tasarılarının 
parlamentoda görüşülmesinden önce kamuoyuna açıklanmak suretiyle 
tartışılması sağlanmalıdır. Anayasal mali kurallar ile mali kanun tasarılarının 
parlamento tarafından görüşülmeye başlanmasından önce belli bir süre 
kamuoyunda tartışılabilmesi anayasal güvence altına alınmalıdır. Ayrıca, 
mali kanun tasarılarının parlamentoda asgari belli bir süre görüşülmesi, bu 
görüşme süresinin sınırlanamaması, görüşmeler sırasında mali kanunların 
ilgili olduğu kesimlerin parlamentoda görüşlerinin dinlenmesi ve tasarıların 
belirli nitelikli bir oyçokluğu ile kabulü anayasal mali kurallarla güvence 
altına alınmalıdır.  

10. Sürekli Bütçe Açığı Vererek Kamu Harcamalarının 
Borçlanma Suretiyle Karşılanmasının Yarattığı Nesiller Arası 
Problemler 

Çoğu politikacı ve bütçe açığı vererek harcama yapılmasını önerenler 
esasen birbirimize borçlandığımızı ifade ederek borcun önemli olmadığını 
savunur ve nesiller arası problemi göz ardı ederler. Açık bütçe verildiğinde 
tüketenlerle, daha sonra bunun bedelini ödemek zorunda kalanlar ayrımı 
yapılmaz. Ancak, gerçekte mevcut yaşayan nesiller devamlı borçlanma 
suretiyle gelecek nesilleri vergileyerek daha fazla tüketim imkanına sahiptir. 
Böyle devamlı açık vererek harcamaların borçlanma suretiyle finansmanı, 
gelecek nesillerin herhangi bir söz hakkına sahip olmaksızın yaşayan nesiller 
tarafından vergilendirmesi sonucunu doğurur (Simmons, 1999:78-79). 

Devamlı ve büyük açıklar ulusal tasarrufları, yatırımları ve bu nedenle 
gelecek nesillerin yaşam standardını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkiler. 
Ulusal tasarruflar hane halkı tasarruflarını, işletmelerin tasarruflarını ve 
devletin tasarruflarını (bütçe fazlaları) kapsar. Hükümet bütçe fazlası yerine 
açık verdiğinde, hane halkı ve işletmelerin tasarruflarından oluşan özel 
kesim tasarruflarından borç almak durumundadır. Ancak, hükümetin özel 
kesim tasarruflarını kullanması, ekonomik büyümeye öncülük edecek 
yatırım faaliyetlerinde kullanılabilecek yurt içi özel tasarruf miktarını 
azaltacak ve hükümetin sebep olduğu yüksek faizler özel kesimin yatırımları 
için borçlanma maliyetini ve yatırımların alternatif maliyetini yükseltecektir. 
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Politikacıların, vergileme yerine borçlanma suretiyle vatandaşlara 
bedelini ödemeye razı olduklarından daha fazla hizmeti sağlamaları 
mümkündür. Devamlı bütçe açıkları ve mevcut kamu harcamalarının sürekli 
borçlanma suretiyle karşılanması, politikacıların harcamaların maliyetlerini 
ihmal etmelerine ve aşırı harcamalarına neden olur. Devamlı bütçe açığıyla 
bedelini ödemeye razı olduğumuzdan daha fazla kamu hizmeti alırız ve 
maliyetini de gelecek nesillere aktarırız. Gelecek nesiller mevcut 
politikacıların görevlerine son veremez ve mevcut seçmenler de düşük bedel 
ödedikleri kamusal mal ve hizmetleri reddetmezler (Simmons, 1999:79-81). 

Devlet borçları konusunda David Hume (1711-1776) devlet 
borçlarındaki artışın enflasyonist bir baskı yaratacağını, devlet borçlarının 
artan faiz yükünün vergilerin yükseltilmesini zorunlu kılarken rantiye 
sınıfına yönelen transfer ödemelerini arttırmak suretiyle rantiye sınıfın 
büyümesine ve üretken sınıfların küçülmesine neden olacağını, devlet 
borçlarının yabancılardan sağlanan kısmının ulusu yabancılara tabi hale 
getireceğini, bu nedenlerle devlet borçlarının büyümesine göz yuman bir 
ekonominin sonunda yıkılacağını, ya ulusun devlet borçlarını yok edeceğini 
ya da devlet borçlarının ulusu yok edeceğini, ikisinin birden yaşamını devam 
ettirmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir (Savaş, İktisatın Tarihi, 
1999:215). 

11. Sonuç 

Bu çalışmada, devletlerin giderek artan ölçüde ve sınır tanımaksızın 
bireylerin temel hak ve özgürlükleri aleyhine büyümesi sorununa anayasal 
politik iktisat teorisi çerçevesinde anayasal mali kurallar benimsemek 
suretiyle demokratik, etkin ve kalıcı çözüm bulunması amaçlanmıştır. 

Anayasal mali kurallarının benimsenmesi ve uygulanması anayasal 
mali kuralların gerekliliği konusunda öncelikle toplumsal uzlaşmanın 
sağlanmasına bağlıdır. 

Hayek’in ifade ettiği gibi “Bir gücü sınırlayamazsak, o gücün kötüye 
kullanımını da önleyemeyiz.”, Lord Acton’un deyişiyle “Güç yozlaşma 
doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.” ve Thomas Jefferson’un 
sözüyle “Politikacıları zapt etmenin tek yolu onları anayasaya 
zincirlemektir.” 

Türkiye için öncelikle kamu harcamalarını, kamu açıklarını ve kamu 
borçlarını sınırlayan etkin anayasal mali kuralların benimsenmesi ve 
uygulanması piyasalarda olumlu etki yaratacaktır. Bu sayede, kamu 
açıklarının büyümesi, aşırı kamu borçlanması, borçlanmalarda vadelerin 
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kısalması ve faizlerin yükselmesi riskleri önlenebileceği gibi kamu 
borçlanma faizlerini düşürücü, vadelerini uzatıcı etki yaratması beklenebilir. 
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KAMU MALİYESİNE GÜVEN VE EKONOMİK ANAYASA 
 

Coşkun Can AKTAN* 
Hilmi ÇOBAN** 

 

“Güvenin, üyelerinin ortaklaşa paylaştığı normlara dayalı, düzenli, 
dürüst ve işbirliği yönünde davranan bir toplumda ortaya çıkması 

beklenir. Bu normlar, Tanrı veya adalet gibi derin ‘değerler’ hakkında 
olabilir. Fakat aynı zamanda, davranış kodları ve çalışma hayatına  

ilişkin standartlar gibi dünyevi konuları da ele alır... Birbirine 
güvenmeyen insanlar, en nihayetinde kendilerini yalnızca müzakereye, 

anlaşmaya ve dava etmeye iten bir formel kurallar ve düzenlemeler 
sistemi altında birbirleriyle işbirliği yapabildikleri bir toplumda 

bulacaklardır. Hatta bazı durumlarda, sistem onları baskıcı yöntemler 
kullanarak kendi kurallarına uygun davranmaya zorlayacaktır. 

Toplumdaki güvenin yerini alan bu yasal aygıt, ekonomistlerin ‘işlem 
maliyeti’ diye adlandırdıkları unsuru kapsar. Diğer bir deyişle, 

toplumdaki yaygın güvensizlik, bütün ekonomik aktivitelere bir tür vergi 
olarak eklenir. Bu tür vergiyi yüksek güven duygusuna sahip toplumların 

ödemek zorunda olmadıklarını hatırlatalım.” 
Francis Fukuyama*** 

1. Giriş 

Bu çalışmada kamu maliyesi literatüründe hemen hemen hiç 
incelenmemiş bir konu ele alınmaktadır: güven. Vatandaşların ve vergi 
yükümlülerinin kamu mali yönetimine, maliye politikalarına ve vergi 
sistemine güven duymaları son derece önemlidir. Aksine güvensizlik 
ortamında vergiye gönüllü uyum zorlaşır, vergi sisteminde öngörülebilirlik 
azalacağı için ekonomide toplam yatırımlar ve yabancı sermaye girişi 
azalabilir, mali disiplin ve mali sorumluluk ahlakından uzaklaşılmasının 
sonucu olarak kamu finansman dengeleri bozulur ve sonuç olarak 
ekonomide istikrarsızlar baş gösterir. Tüm bu ve başkaca nedenlerle kamu 
maliyesinde güven tesis etmek önemlidir. Bu çalışmada özel ve kamusal 
alanlarda güven konusunda temel açıklayıcı bilgiler verildikten sonra kamu 
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maliyesinde güven konusu ele alınacak ve güven tesis edilebilmesine yönelik 
öneriler sunulacaktır. 

2. Özel Alanda Güven 

Güven kavramı yakın zamanda sosyal bilimlerde çokça tartışılır hale 
gelmiştir. Sosyal sermayeyi özellikle katılım ve işbirliğine sağladığı katkılar 
açısından inceleyen Robert Putnam (1993), güveni sosyal refahın yaratılması 
ve ekonomik gelişmenin sağlanması için temel motivasyon kaynaklarından 
biri olarak gören Fukuyama (1995) ve bunlardan daha önce sosyal sermaye 
ile beşeri sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışan Coleman 
(1990) sosyal sermaye ve güven kavramlarının gelişimine önemli katkılar 
sağlamışlardır.  

İktisatçıların, güvenin ekonomik performans üzerindeki etkilerinin 
farkına varmaları neticesinde bu yöndeki çalışmalar artmıştır. Esas itibarıyla 
her ticari ilişki kendi içinde güvenin unsurlarına sahiptir. Piyasadaki 
ekonomik geri kalmışlığın çoğu güvenin yokluğu ile açıklanabilir. Yüksek 
güvenli toplumlarda bireyler, ekonomik ilişkilerde kendilerini istismar 
edecek davranışlardan korunmaya yönelik koruyucu nitelikteki kaynaklara 
daha az ihtiyaç duyarlar (Arrow, 1972:357). Koruyucu kaynaklara olan 
ihtiyaç beraberinde işlem maliyetlerinin artması sorununu getirmektedir. 

Güven ilişkisi yalnızca ticari ilişkilerle sınırlandırılamaz. Aile, arkadaş 
ve iş ilişkileri gibi özel alanlarda güvenin önemi yadsınamaz. Esasen 
arkadaşlık vb. ilişkiler tamamen güven üzerine kuruludur ve sürekliliği 
kendini tekrar eden güvenilir davranışlara bağlı bulunmaktadır. 

Güvenli toplumlar, hem fiziksel sermaye, hem de beşeri sermaye 
birikiminin sağlanmasına ve yaratıcılığın gelişmesine yönelik daha güçlü bir 
motivasyona sahiptirler (Knack ve Keefer, 1997:1253). Güvenin yokluğunda 
ise bu motivasyon azalır. 

Öte yandan, güven bireylerin kurallara uymasını kolaylaştırıcı bir 
unsurdur. Kurallara uyma anlayışının çok düşük olduğu bir toplumda, işlem 
maliyetleri artar ve ekonomik atılımı sağlayacak kurumlara sahip olmak 
zorlaşır (Clague, 1993:412). Bütün motivasyonunu kuralların uygulanmasına 
yönelik zorlayıcı ve cezalandırıcı uygulamalara yönelten kurumlar, 
ekonomik atılımı sağlayacak içsel motivasyonu sağlayamazlar. 



 260

Bireyler açısından güvenin en önemli sonucu saygı ve itibar görmedir. 
Bireylerin itibarı, birey tarafından kuralların ve normların ihlal edilip 
edilmediğine bağlı olarak, bireyin gelecekteki davranışları hakkında sahip 
olunan fikirdir. Bireyler kadar firmaların saygı ve itibarı da güvenin sonucu 
olarak önemlidir. Firmanın geçmişte göstermiş olduğu güvenilir davranışlar 
firmaya olan güveni arttırır. 

İş ilişkilerinde güvenin sağlanması iletişimi geliştirir, öngörülebilirliği 
arttırır, işçi ve işveren arasındaki çatışmaları ve diğer işverenlerle olan 
anlaşmazlıkları azaltır (Mishra ve Morrissey, 1990:444). 

Güven, kişinin toplumdaki saygınlığı, aile ağları ile ilgili sağlam 
bağlara sahip olması ve iş ilişkilerinde başarılı olması sonucuna hizmet eden 
temel faktörlerden birisidir. Özel alandaki güvenin en temel unsuru 
karşılıklılıktır. Karşılıklılık olmadan güvenin sürekliliğinin sağlanması 
mümkün değildir.  

Bireyler diğerlerine herhangi bir konuda güven duyabilecekleri gibi, 
genelleştirilmiş bir güven anlayışına da sahip olabilirler. Özellikle aile 
bağları arasındaki güven genelleştirilmiş güvendir. Aile üyeleri birbirlerine 
sadece belli bir çerçevede değil, genel olarak güven duymaktadırlar. 

İş ilişkilerindeki güven ise diğerlerine oranla daha dar kapsamlı, belli 
bir konuya ilişkin olarak duyulan güven duygusudur. Birey yaptığı iş ile 
ilgili olarak çok güvendiği bir kişiye, özel ilişkilerinde güvenmeyebilir. İş 
ilişkilerinde güven ast-üst arasında, yönetici ile patron arasında, tedarikçi 
firmalar ve rakip firmalar arasında ve firma ile tüketici arasındaki geçmiş 
tecrübelere ve süregelen uygulamalara dayalı olarak gelişir. 

3. Kamusal Alanda Güven 

Kamusal alanda güven, devlet ile vergi yükümlüleri arasındaki güveni 
ifade etmektedir. Devlet ile vergi yükümlüleri arasındaki güven anlayışının 
etkileri, aile ve iş ilişkileri arasındaki güveni içeren özel alandaki güvenin 
etkilerinden oldukça farklıdır. İkisi arasındaki en önemli fark 
büyüklük/genişlik farkıdır. Tam bir eşdeğerlik olmasa da çok büyük 
firmaların müşterileri ile olan ilişkileri, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkiye 
benzemektedir. 

Devlet, kamusal mal ve hizmetlerin en büyük sağlayıcısıdır. Bunun 
yanı sıra devlet, kamusal mal ve hizmetlerin karşılanmasına ilişkin olarak 
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zorla vergi toplama yetkisine sahiptir. Devletin sahip olduğu bu iki nitelik, 
vatandaş ile aralarındaki ilişkilerin de temel belirleyicisi konumundadır. 
Devlet zorla vergi toplama yetkisine sahip iken, vatandaşın devlete kamusal 
mal ve hizmetlerin finansmanı olarak ödediği vergiler ile devletten sağladığı 
mal ve hizmet arasında bir ilişki kurarak doğrudan devlete hesap sorma gücü 
yoktur. Esasen bu bağlantısızlık, kamusal mal ve hizmet alımının özel mal 
ve hizmet alımı ile arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Firmalar 
tarafından sunulan özel mallar ile tüketicinin tercihleri, malın kalitesi ve 
miktarı arasında temel bir ilişki var iken, kamusal mal ve hizmetler için 
ödenen vergi ile devlet tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin kalitesi ve 
miktarı arasında bir ilişki yoktur. 

Vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişkinin en belirgin özelliği 
“bedavacılık” sorunudur. Bu problemin temel kaynağı mükellefin ödediği 
vergi ile elde ettiği mal ve hizmet arasında bir ilişki kurulamıyor olmasıdır 
ve bu nedenle hiçbir kimse ceza korkusu olmadan, gönüllü olarak kamu 
mallarının karşılanması için vergi ödemeye yanaşmaz. Devletin ve 
mükelleflerin güven oluşturulmasına ilişkin dürtüleri birbirinden farklıdır. 
Devlet finansal bir dürtüye olmasa da, güvenin oluşturulmasına ilişkin 
siyasal bir dürtüye sahiptir. Mükellefler ise genellikle kendisine bir getirisi 
olmadan devlete güvenme konusunda isteksizdirler (Slemrod, 2002:6). 

Birey için diğer insanlara güvenmek ile devlete güvenmek aynı şey 
değildir. Ancak aralarında bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Brehm ve 
Rahn (1997) devlete olan güvenin bir ölçüde insanlar arasında var olan daha 
genel güven anlayışının bir sonucu olduğunu iddia etmektedirler. Eğer bir 
ülkede insanlar genel olarak güvenilmez ise, devletteki insanlar da 
güvenilmezdir (Brehm ve Rahn, 1997:1002).  

Kamusal alanda güvenin sağlanması çok çeşitli faktörlerin bir arada 
bulunmasını zorunlu kılar. Kamusal alandaki karar alma sürecine vatandaşın 
dahil edilmesi (katılımcılık), kurallar ve kurumlara ilişkin çerçevenin iyi 
belirlenmesi, öngörülebilirliğin tesis edilmesi, etkileşimin ve iletişimin 
yaygınlaştırılması vb. etkenler kamusal alanda güvenin sağlanmasına 
yönelik pozitif katkılar sağlar. 

Bütün bu etkenler kamu maliyesi açısından incelendiğinde kamusal 
mal ve hizmet miktarının, türünün ve standardının belirlenmesi sürecinde 
vatandaşın daha katılımcı olması gerektiği sonucunu ortaya çıkarır. 
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Katılımın sağlanması açısından yerelleşme oldukça önemlidir. Merkezileşme 
işbirliği anlayışının gelişmesini engeller ve güveni azaltır. 

Kamu gelir ve giderlerinin belirlenmesi, kullanılması ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi süreci, çok basit, anlaşılır, çerçevesi iyi belirlenmiş 
kurallara ve kurumlara bağlandığında güven tesis edilebilir.  

4. Kamu Maliyesinde Güven: Vergi Yükümlülerinin Devlete 
Güveni ve Vergiye Uyum 

Vergi uyumu (tax compliance) çok genel anlamda bir mükellefin vergi 
yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmesidir. Mükellef vergi 
uyumsuzluğuna bağlı olarak vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi 
borcunun geciktirilmesi ve verginin yansıtılması gibi davranışlarda 
bulunabilmektedir. Vergi uyumu ile hedeflenen vergi gelirlerini azaltıcı tüm 
bu davranışların önlenebilmesidir. 

Mükelleflerin vergiye uyumu bir yandan devlete olan güvenlerinin de 
işaretçisidir. Eğer mükellefler devlete ve diğer vatandaşlara güvenirse 
vergiye uyumunu arttıracaklardır. Bu açıdan vergiye uyumu devlete olan 
güvenle birebir ilişkilendirebiliriz. Mükellefin bu güven seviyesine ulaşması, 
çok çeşitli faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir. 

Vergiye uyum ile kast edilen şüphesiz ki gönüllü uyumdur. 
Mükellefler iyi hazırlanmış bir vergi sisteminin var olduğu, bilginin 
paylaşıldığı ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için cezalar yolu ile denetimin 
sağlandığı bir ortamda vergiye uyumlarını arttıracaklardır (Slemrod, 2002:8).  

Mükelleflerin vergiye uyumuna ilişkin kararlarını etkileyen faktörler 
üçlü bir sınıflandırma içinde ele alınabilir (Andreoni, Erard ve Feinstein, 
1998:850). İlk olarak ahlaki kurallar direkt olarak mükelleflerin kararlarında 
etkili olmaktadır. Mükellefleri vergi kaçırmaya yönelten nedenlerin 
irdelendiği çoğu çalışmada ahlaki kuralların etkisi göz ardı edilmiştir. Sosyal 
normların ve ahlaki değerlerin hesaplanmasındaki zorluk nedeniyle dışarıda 
tutulan bu faktörler, mükelleflerin vergiye uyumunu etkileyen en temel 
faktörlerin başında gelmektedir. 

İkinci olarak uygulanan vergi hukuk ve yargı sisteminin adaleti 
mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkiler. Vergi sisteminin adaleti ile 
ilgili en temel belirleyici vergi yükünün dağıtılması sürecidir. Vergi 
sisteminin adaletli olması ve mükellefler tarafından da adaletli olarak 
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algılanması, mükellefin vergiye uyumunu arttırabilecektir. Buna karşın 
mükellefler vergi yükünün adaletli dağıtıldığı kanısında değil iseler ve 
kendisini mükellefler arasında en fazla vergi yükü taşıyanlar olarak 
düşünüyorlarsa, bu durumda mükellefin vergiye uyumu zorlaşacak ve bu 
yükü üzerinden atabilmek için çeşitli yöntemler kullanarak vergi yükünü 
azaltmaya çalışacaklardır.  

Üçüncü olarak devlet harcamalarının genişliği ve yolsuzluklar vergiye 
uyumu etkileyebilecektir. Eğer devlet içinde yolsuzluk çok yoğun biçimde 
yaşanmakta ise bu durum mükellefin vergiye uyumunu olumsuz yönde 
etkileyecektir.  

Vergiye uyum ile ilgili olarak bireyin karar verme süreci, içsel ve 
dışsal olarak ikiye ayrılan motivasyon kaynaklarından etkilenmektedir (Frey, 
1997:1045). Güven, tamamen dışsal faktörlerden etkilenen bir alan olamaz; 
güven, kurumların geçmişteki iyi performanslarına ilişkin sahip olunan fikir 
yapısından etkilenmektedir (Porta ve diğerleri, 1997:336). Sivil sorumluluk, 
vergi sorumluluğu ve vergi ahlakı gibi faktörler içsel motivasyon 
kaynaklarını ifade ederken, vergi cezaları ve denetim korkusu gibi faktörler 
dışsal motivasyon kaynaklarını ifade etmektedir. 

Frey (1997) içsel motivasyon kaynakları ile dışsal motivasyon 
kaynakları arasındaki ilişkide dışlayıcı bir etkinin ortaya çıktığını iddia 
etmektedir. Frey’e göre dışsal motivasyon kaynaklarının etkisinin artması, 
içsel motivasyon kaynaklarının etkisinin azalmasına neden olur (Frey, 
1997:1045). Devlete olan güven içsel motivasyon kaynakları ile 
ilişkilendirilebilir.  

Bireyler vergiye uyuma ilişkin olarak yalnızca kendi tüketimleri ile 
ilgilenmezler. Bunun yanısıra başka vergi yükümlülerinin vergi kanunlarına, 
vergi ahlakı anlayışına uyum gösterip göstermedikleri ile de ilgilenirler 
(Cullis ve Lewis, 1997:313). Mükellefler özellikle vergilemede eşitlik ve 
adalet ile ilgili olarak başkalarının davranışlarını gösterge almaktadırlar. 
Kendi kişisel fayda düzeyleri, içsel ve dışsal motivasyon kaynakları vergiye 
uyumu kolaylaştırsa dahi, diğer mükelleflerin vergiye uyumsuzluğu söz 
konusu ise, adaletsizlik algılaması nedeniyle mükellefin vergiye uyumu 
zorlaşacaktır. 

Vergi kaçırma ile siyasal katılım hakları arasında negatif bir ilişki 
vardır. Bu temelde vergi otoritesinin mükelleflere nasıl davrandığı konusuna 
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odaklanır. Buna göre siyasal katılım hakları ne kadar güçlü ise vergi ahlakı 
da o kadar güçlü olacaktır (Feld ve Frey, 2002:89). Siyasal katılım haklarının 
genişliği mükelleflerin vergiye ilişkin karar alma sürecindeki etkinliğini 
arttıracaktır. Mükelleflerin katılımı ile oluşturulmuş bir vergi hukuku ve 
yargısı sisteminin, mükelleflerin daha yüksek vergi ahlakına sahip olması 
yoluyla devlete olan güveni ve vergiye uyumu arttıracağını söyleyebiliriz. 

Eğer güvenilir demokratik kurumlar vatandaşlar tarafından gönüllü 
olarak uyulan sosyal faydalı kuralları yürürlüğe koymayı başarabilirse, 
devlet ile vatandaş arasında iki temel güven anlayışının gelişmesine katkıda 
bulunur. Bunlar dikey güven ve yatay güvendir. Dikey güven, devlet ile 
vatandaş arasında problemlerin çözümüne yönelik işbirliği alanlarının 
kurulmasını ifade eder. Yatay güven ise ortak sorunların çözümünde, baskı 
ve güç oluşturma maliyetlerini düşürecek işbirliklerini ifade ermektedir 
(Scholz ve Lubell, 1998:399). 

Vergiler, devletin pozitif davranışlarının fiyat ödemesi olarak 
görülebilir (Torgler, 2004:6). Bu fiyatı, vatandaşların vergi ödeme 
konusundaki içsel ve dışsal motivasyonları belirler. Bu fiyatı belirleyen en 
büyük etken şüphesiz ki devlete, kamu birimlerine olan güvendir. 

Vergi ahlakı üzerinde güvenin etkisi iki farkı seviyede analiz 
edilebilir: Anayasal seviyede ve mevcut politik ekonomi seviyesinde. Yasal 
sisteme olan güven ve aynı zamanda adalete olan güven, devlet ile vatandaş 
arasındaki ilişkilerin nasıl olacağını düzenleyen anayasa üzerine 
odaklanmaktadır (Torgler, 2004:7). Esasen anayasa, mükelleflerin güven 
duyacakları bir adalet sistemi algılamasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Çoğu konuda olduğu gibi vergi ile ilgili genel hükümler anayasada yer 
almaktadır. Bu genel hükümler etrafında oluşturulacak olan yasal sisteme 
olan güven, temel olarak anayasadan etkilenmektedir. Mükellefler devlete, 
yasal sisteme ve adalete olan güvenlerinin genişlediği ölçüde, vergi ödeme 
konusundaki içsel motivasyonlarını genişleteceklerdir. 

Vergi ahlakı yalnızca anayasa, yasalar ve adalet anlayışından değil, 
mevcut politik sürece ilişkin tatmin düzeylerinden de pozitif yönde 
etkilenebilmektedir. Eğer politik sistem iyi çalışıyorsa ve mükellefler kamu 
kurumlarının hizmetlerinden yeterli tatmini elde ediyorlarsa, mükelleflerin 
vergi ödeme konusundaki içsel motivasyonları genişleyecektir (Torgler, 
2004:8). Genel olarak vergi kanunlarında ödeme gücü ilkesi kabul edilmiş 
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olsa da, mükellef ödemiş olduğu vergi ile yararlandığı kamu hizmeti 
arasında bir ilişki kurmaktadır. Mükellefin vergiye uyumu, kamu 
hizmetlerinden elde ettiği fayda ile onun için ödediği fiyatın (verginin) 
karşılaştırmasından etkilenmektedir. 

Mükelleflerin kamu hizmetlerinden elde ettiği tatmin düzeyi onların 
vergiye uyum konusundaki kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Kamu 
hizmetlerinden yeterince yararlanmadığını düşünen bir mükellef, vergi 
ödeme konusundaki içsel motivasyon kaynaklarını kaybedecektir. Devletin 
bu motivasyon kaynaklarının kaybı nedeniyle dışsal motivasyon 
kaynaklarına ağırlık vermesi (vergi cezalarının arttırılması vb.) mükellefin 
vergi ahlakını olumsuz etkileyecek ve vergiye gönüllü uyum 
sağlanamayacaktır. 

5. Kamu Maliyesinde Güven Tesis Edilmesine Yönelik Başlıca 
Öneriler ve Ekonomik Anayasa 

Kamu maliyesi genel olarak devletin kamusal mal ve hizmetler 
sunması, kamu harcamalarını gerçekleştirmesi ve söz konusu harcamalar için 
finansman kaynakları  bulmasını ifade eder. Vatandaşların bir ülkedeki kamu 
maliyesi sistemine güven duymaları o ülkede uygulanan kamu mali 
yönetimine ve maliye politikalarına sıkı sıkıya bağlıdır. 

Kamu maliyesinde güven tesis edilmesi için önem taşıyan başlıca 
önerilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz: 

1.Kamu maliyesine güven tesis edilmesi, her şeyden önce iyi 
yönetime (good governance)1 ve bu çerçevede iyi bir kamu mali yönetimine 
bağlı bulunmaktadır. Özellikle, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
iyi bir kamu mali yönetimi sisteminin olmazsa olmaz şartlarıdır. (Aktan ve 
Ağcakaya, 2004:169vd.) 

2.Kamu maliyesinde güven oluşturmak bütçenin hazırlanması ve 
uygulanması süreci ile çok yakından ilişkilidir. Bütçe hazırlanırken ideal 

                                                 
1 İyi yönetim (good governance); devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, 
etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde 
açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, 
rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve 
nihayet dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki 
gelişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade 
etmektedir (Aktan, 2003:176). 
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bütçeleme ilkelerinin göz önünde  bulundurulması önem taşır. Mali disiplin 
ve mali sorumluluk ahlakı, vatandaşların kamu mali yönetimi sistemine 
güvenini tesis etmek açısından çok önemlidir. Mali disiplin bütünüyle iradi-
takdiri maliye politikaları uygulamakla tesis edilemez. Hükümetler, 
nihayetinde yeniden seçilebilmek ve oylarını maksimize edebilmek için 
kamu harcamalarını sürekli artırma eğilimindedirler. Bu eğilim kamu 
maliyesinde “kamu harcamalarının artışı kanunu” (Wagner kanunu) olarak 
bilinmektedir. Kamu maliyesinde mali sorumluluk ahlakını tesis etmek için  
mali disiplini sağlayacak anayasal ve yasal kuralların oluşturulması gerekir. 
İradi maliye politikaları ancak kurumsal maliye politikaları ile birlikte 
yürütüldüğünde mali disiplin tesis edilebilir ve sonuçta vatandaşların kamu 
maliyesine güven duyguları artar (Aktan, Dileyici ve Vural, 2007). 

3.Vatandaşların kamu maliyesine güven duymaları için ödedikleri her 
kuruşun israf edilmeden kullanıldığına inanmaları gerekir. Yine aynı şekilde, 
ödenen vergilerin yerinde kullanılması ve yolsuzluklara konu olmaması da 
vatandaşların devlete güveni ve vergi yükümlülerinin vergiye uyum 
göstermeleri açısından önemlidir. 

4.Kamu maliyesi açısından güven tesisi iyi bir vergi sistemi 
oluşturulması ile de yakından alakalıdır. Karmaşık, çok sık değişen, 
adaletsiz, tarafsız olmayan, belirli kesimlere ayrıcalıklar sağlayan bir vergi 
sistemi güveni ortadan kaldırır.  

Kamu maliyesinde güven tesis edilebilmesi için optimal vergileme 
ilkelerinin anayasal ve yasal güvence altın alınması çok önemlidir. Optimal 
vergi sistemini oluşturabilmek için başlıca şu ilkelerin öncelikle anayasal 
düzeyde dikkate alınması gerekir: adalet/eşitlik, genellik, istikrar, tarafsızlık, 
etkinlik ve basitlik (Aktan, 2006). 

Optimal vergi reformunu diğer geleneksel vergi reform önerilerinden 
ayıran en önemli özellik, vergilemede kurallar yönünden “esneklik” 
ilkesinin değil, “öngörülebilirlik” (predictability) ve “istikrar” ilkesinin 
benimsemesidir. Optimal vergi reformunda vergileme kurallarının siyasal 
otoriteleri “bağlayıcı” olması savunulmakta ve siyasal otoritelerin keyfi 
vergiler getirmesi ve vergi oranlarını keyfi bir şekilde artırması önlenmek 
istenmektedir.“Bağlayıcılık ilkesi” (binding principle) optimal vergi reformu 
açısından son derece önem taşıyan bir ilkedir. 
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Özetle, vergi sistemine vergi yükümlülerinin güvenini tesis 
edebilmenin yolu birinci derecede optimal vergileme ilkelerinin anayasal 
güvence altına alınmasından geçmektedir. Günümüzde, maliyeciler bu 
hususta başlıca şu iki radikal reformu önermektedirler: 

• Vergi konularının anayasada açık olarak belirlenmesi, 

• Vergilerin “düz oranlı” olarak anayasada belirlenmesi. 

Bu iki radikal önerinin detaylarına burada yer verilmemekle birlikte, 
vergi sistemine güven tesis edebilmek için “anayasal düzeyde” vergi 
sisteminin dizayn edilmesinin büyük önem taşıdığı savunulmaktadır2. 

6. Sonuç 

Kamu maliyesine olan güven çok çeşitli faktörlerden oluşan ve 
vergiye gönüllü uyumu etkileyen önemli bir değerdir. Kamu maliyesine 
güven genel olarak, anayasal ve yasal sisteme, adalet anlayışına, 
mükelleflerin kamu hizmetlerinden elde ettiği tatmin düzeyine, kamu hizmet 
sağlayıcıları ile mükellefler arasındaki ilişkilerin düzeyine ve diğer 
mükelleflerin vergiye uyumuna bağlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. 

                                                 
2Anayasal perspektiften optimal vergi sistemi oluşturulması konusunu savunanların 
başında Nobel ekonomi ödülü sahibi Amerikalı iktisatçı James M. Buchanan 
gelmektedir. Bu konuda özellikle şu temel çalışmalara müracaat edilebilir. Bkz: 
James M. Buchanan, “Tax Reform in Constitutional Perspective” in: Law and 
Economics –Report from a Symposium in Sweden-, m Edited by: Göran Skogh, 
Lund: Jurisdiska Föreningen, 1978.; James M. Buchanan, “The Limits of Taxation” 
in: Taxation –An International Perspective- Proceedings of and International 
Conference, W.Block and M.Walker (eds.), Vancouver: The Fraser Institute, 1984.; 
James M. Buchanan, “Constitutional Constraints on Governmental Taxing Power”, 
ORDO vol 30, Stuttgart, 1979; Geoffrey Brennan and James M. Buchanan, The 
Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution”, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1980.; Geoffrey Brennan and James M. Buchanan., 
“The Tax System as Social Overhead Capital: A Constitutional Perspective on 
Fiscal Norms”, in: Public Finance and Economic Growth, Proceedings of the 37th 
Congress of the International Institute of Public Finance, Edited by: Dieter Bos and 
Karl W. Roskamp, Tokyo, 1981. Pp.41-54.; Geoffrey Brennan and James M. 
Buchanan.,“Towards A Tax Constitution for Leviathan”, in: Journal of Public 
Economics, No 8, December-1977. Pp.255-273.; James M. Buchanan and Geoffrey 
Brennan., “The Logic of Limits”, National Tax Journal, vol 32, No 2, June 1979. Pp. 
11-22; James M. Buchanan, “Constitutional Restrictions on the Power of 
Government”, in: The Theory of Public Choice II, (Ed. By J.M.Buchanan and 
Robert D. Tollsion), Ann Arbor: The University of Miscigan Press, 1984. 
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Bir ülkede vatandaşların kamu maliyesine güvenlerinin tesis edilmesi 
için öncelikle kamu mali yönetimi ve vergi sistemine yönelik temel ilkelerin 
ve kuralların anayasal güvence altına alınması gerekir. İradi-takdiri 
politikalar uygulayarak günübirlik kararlar almak ve yürürlüğe koymak 
ekonomide öngörülebilirliği ve istikrarı ortadan kaldırır ve sonuç olarak 
güven ortamının yok olmasına neden olur. 
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VERGİ ANAYASASI (DEVLETİN VERGİLEME YETKİSİNE 

İLİŞKİN ANAYASAL VE YASAL KURALLAR) 

 

Coşkun Can AKTAN* 

Dilek DİLEYİCİ*  

 
 “Vergi sistemi, ancak ‘anayasal perspektif’ içerisinde anlamlı bir 
şekilde tartışılabilir. Bu ifadeyle, vergilemenin temel yapısı ve vergi 

yükünün kişiler ve gruplar arasındaki dağılımı konularının mevcut bir 
‘mali anayasa’ veya ‘vergi anayasası’ çerçevesi içerisinde ele alınması 

gerektiğini kastetmekteyim. Vergi anayasası, bireylerin vergi 
oranlarındaki değişikliklere kolayca uyum gösterecekleri ve uzun dönemi 

esas alan yarı sürekli kural ve düzenlemeleri ifade etmektedir. Bu 
perspektiften, vergi sisteminde yapısal değişiklikler, temel anayasa 

hukukunda değişiklikler olarak ele alınmalıdır. İyi bir vergi sistemi, 
anayasal perspektife dayalıdır.” 

James M. Buchanan ** 

Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi,1986 

 

1. Giriş 

Vergi, insanların “doğal toplum” ortamından “siyasal toplum” 
ortamına geçerek düzen içerisinde yaşamalarının bir bedelidir. Mal ve can 
varlıklarının korunmasını isteyen bireyler, bunun karşılığında “minimal 
devlet”i, fonksiyonlarını (güvenlik ve adalet) yerine getirebilmesi için bir 
bedel ödemek zorundadırlar. Bu anlamda vergilerin meşruiyetini anlamak ve 
vergileri toplum halinde yaşamanın bir doğal sonucu olarak kabul etmek 
mümkündür.  

Ancak, bireyler “vergileme yetkisi” olarak ifade edilen bir gücün 
kullanımı konusunda kendi rızaları ile devlete onay verirlerken “sosyal 
sözleşme” içerisinde, devletin vergileme yetkisini ne şekilde 
kullanabileceğine ilişkin ilkeleri ve vergileme yetkisinin sınırlarını 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Tax Reform in Constitutional Perspective” in: Law and Economics–Report from a 
Symposium in  Sweden-, Edited by: Göran Skogh, Lund: Jurisdiska Föreningen, 
1978, s. 104. 
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belirlemek zorundadırlar. Eğer vergileme ile ilgili ilkeler ve kurallar sosyal 
sözleşme içerisinde belirlenmez ise, o zaman, devletin vergileme yetkisini 
kötüye kullanması ve suiistimal etmesi söz konusu olabilir.  

Gerçekten de vergileme tarihine baktığımızda vergileme yetkisinin 
yöneticiler tarafından kötüye kullanıldığını tespit etmek mümkündür. 
Vergileme gücünü elinde bulunduran kralların, imparatorların, sultanların, 
hükümdarların, bu yetkilerini çok çeşitli şekillerde kötüye kullandıklarına 
vergileme tarihinin hemen her sayfasında şahit olunabilir. Magna Carta ile 
başlayan özgürlük hareketleri ve sonrasında vergilerin meşruiyeti daha fazla 
sorgulanmaya başlanmış ve devletin vergileme yetkisini kısmen sınırlayan 
çok önemli mücadelelerden halk başarı ile çıkmıştır.  

Eski dönemlerde “krala asilzade kanını, papazlar duasını ve halk da 
vergisini verir” şeklinde bir söz vardı. Gerçekten de eski çağlarda baskı ve 
zulüm altında kalan topluluk üyeleri, adil olmayan vergileri krallara vermek 
zorunda kalırlardı. Fakat, asilzadeler krala ne kanını ne de vergilerini verir-
lerdi!... Sivil itaatsizlik olarak vergiye karşı direniş hareketlerinin başladığı 
dönemlerde kanını da, canını da veren yine halktı...  

Vergiye karşı ilk direniş hareketlerinin başlamasından günümüze 
değin devletin vergileme yetkisine bazı anayasal ve yasal sınırlamalar 
getirilmesinde kısmen başarı elde edildi. Ancak bugün çağdaş 
demokrasilerde vergiler, hala halk üzerinde bir baskı aracı olmaya devam 
etmektedir. Bir kısım insan adil olmayan ağır vergiler altında ezilirken, diğer 
bir kısım insan vergi imtiyazlarından yararlanarak vergisini ödememekte, ya 
da vergi ödeyen kesimlerin bir kısmı devlet teşviklerinden yararlanarak 
devlete ödediği vergiyi fazlasıyla geri alabilmektedir. Yöneticiler devleti 
kötü yönetmelerinin, devlet harcamalarındaki israf ve savurganlıkların 
faturasını çeşitli keyfi konular üzerine koydukları yeni vergilerle ve/veya 
mevcut vergi oranlarını arttırmak suretiyle halka yüklemektedirler. Verginin, 
bugün pek çok ülkede bir tür “işkence” ya da “sömürü” aracı haline geldiğini 
söylemek kanaatimizce çok büyük haksızlık olmaz. 
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Biz bu çalışmamızda çağdaş demokrasilerde vergileme yetkisinin 
kötüye kullanılmasını önlemek için “Anayasal İktisat” (Constitutional 
Economics) adı verilen bir araştırma alanında çalışmalar yapan iktisatçılar 
tarafından önerilen başlıca vergi kurallarını özetlemeye çalışacağız. 

2. Vergi Kuralları 

Vergileme yetkisinin anayasal ve/veya yasal kurallarla 
sınırlandırılması konusunda literatürde yer alan başlıca önerileri iki ana 
başlık altında özetleyebiliriz. Bunlardan ilki, prosedürel normlarla vergileme 
yetkisinin sınırlanmasıdır. İkincisinde ise vergileme yetkisi nümerik-
kantitatif bazı anayasal/yasal normlar ile sınırlandırılabilir.  

2. 1. Prosedürel Sınırlamalar 

Wicksell Önerisi 

İsveçli iktisatçı Knut Wicksell, kamu harcamalarındaki ilave artış 
talebinin vergilerle karşılanmasını ve yasama organının onayına tabi 
tutulmasını önermektedir. Bu öneri kamu harcamalarını ve dolayısıyla 
vergilerin artışını dolaylı yönden sınırlayacak bir öneridir. Şöyle ki, 
Wicksell’in bu önerisi, eğer anayasal düzeyde uyulması gerekli bir kural ola-
rak kabul edilirse, sürekli artış eğiliminde olan kamu harcamalarını vergi dışı 
finansman kaynaklarına başvurarak finanse etmek engellenmiş olacaktır. 
Kamu harcamalarında artış öngören bir teklif mecliste onaylanırken, bunun 
karşılığının da vergi olarak mecliste onaylanması öngörülmektedir. 
Böylesine bir kural mevcut olduğunda hükümetlerin kamu harcamalarında 
gereksiz artışa yönelmeyecekleri söylenebilir. Zira her birim harcama artışı 
beraberinde vergi yükünde de artış doğuracaktır. Bu ise vergi yüküm-
lülerinin tepkisine yol açacağından, demokratik yönetim sistemlerinde yeni-
den seçilmeyi arzu eden hükümetler ister istemez mali disipline riayet etmiş 
olacaklardır. 

Knut Wicksell’in bir diğer önerisi ise parlamentoda harcama artışı ve 
vergi artışı öngören tekliflerin kaliteli çoğunluk (dörtte üç, beşte dört gibi) 
kuralı ile oylamaya tabi tutulmasıdır.  
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Önemle belirtelim ki, Wicksell, yukarıdaki önerisinde anayasal 
düzeyde bir reform önerisinde bulunmamakta, yasama organı tarafından 
harcama ve vergi programlarının eşanlı olarak onaylanmasından söz 
etmektedir.1 Wicksell’in konu ile ilgili görüşlerini kendi sözleriyle aktaralım:  

“Kamusal harcamaların ve bunun finansman araçlarının aynı anda 
onaylanması gerekir. Açıktır ki, bu tür bir düzenleme anayasada bir 
değişiklik yapılmaksızın, bağımsız olarak gerçekleştirilebilir... Konu oldukça 
basittir; ne zaman yeni harcamalar onaylanırsa, o zaman yeni vergiler ile 
finanse edilecektir.”2  

Wicksell’in bu temel görüşlerinden hareket ederek anayasal iktisat 
teorisini geliştiren Buchanan, Wicksell’in önerisi hakkında şunları 
yazmaktadır:3 

 “Wicksell, bütün vergi ve harcama programlarının yasama organında 
oybirliği ilkesi ile kabul edilmesini önermektedir. Oybirliği ilkesinden 
uzaklaşma mali sömürüye potansiyel bir tehlike oluşturur. Bu kuralın 
uygulanmaması halinde, etkin olmayan bazı projeler vergilerle finanse 
edilebilir ve vergi yükümlüleri fayda elde etmedikleri projeler için ödeme 
yapmak zorunda kalabilirler... Fakat, Wicksell, pratikte uygulanma şansının 

                                                      
1  Wicksell’in görüşleri hakkında daha detaylı bilgi için bakınız: Knut Wicksell, “A 
New Principle of Just Taxation”, (Translated by James M. Buchanan), in: Classics 
in the Theory of Public Finance, Ed. By Richard A. Musgrave ve Alan T. Peacock, 
London: Macmillan, 1958; Aynı makale ayrıca şu kitap içerisinde de yeralmaktadır: 
James M. Gwartney ve Richard E. Wagner, Public Choice and Constitutional 
Economics, Greenwich, Connecticut: JAI Press, 1988. Pp. 117-130.; Wicksell’in 
vergileme ile ilgili görüşleri için detaylı analizler için Duncan Black’in şu 
makalesine müracaat edilebilir: Duncan Black, “Wicksell’e Principle in the 
Distribution of Taxation”, in: Economic Essays in Commemoration of the Dundee 
School of Economics, ed. By J.K.Eastham, Wm. Culross, Son. Ltd: 1955. Pp.7-23. 
Ayrıca bkz: Donald R. Escarraz, “Wicksell and Lindahl: Theories of Public 
Expenditure and Tax Justice Reconsideres”, National Tax Journal, Vol 20, June 
1967. Pp. 137-148.; Carl G. Uhr, “Knut Wicksell –A Centennial Evaluation”, The 
American Economic Review, Vol XLI, December-1951. 
2  Knut Wicksell., Finanztheoretische Untersuchungen, Jnea: Gustav-Fisher, 1986 
Bir bölümü İngilizce’ye tercüme edilmiştir. Bkz: James M. Buchanan, “A New 
Principle of Just Taxation”, in: R.A.Musgrave ve A.Peacock (Eds.), Classics in the 
Theory of Public Finance, London: Macmillan, 1959. s. 116. 
3 James M. Buchanan ve Marilyn Flowers., “Constitutional Limits on Taxing and 
Spending”, The Public Finances, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc. 1960, 
s.143. 
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olmadığını da kabul etmiştir. Wicksell, anayasada yapılacak bir değişiklikle, 
mali konulara ilişkin olarak kararların yasama organının üçte iki, dörtte üç 
veya altıda beş gibi bir çoğunluk kararı ile onaylanması zorunluluğunun 
getirilmesini önermiştir. Wicksell’e göre bu tür kaliteli çoğunluk kuralları 
dahi mali sömürüyü önlemede yeterli olmayabilir. Fakat, basit çoğunluk 
kuralından daha büyük oranda bir çoğunluk kuralına yönelme mali sömürü 
potansiyelini azaltır.” 

Hemen belirtelim ki, Wicksell kuralını pratik olarak gerçekleştirmek 
pekala mümkündür. Anayasal iktisatçılar, anayasada yer alacak bir madde 
içerisinde şu ilkelerin belirlenebileceği görüşünü savunmaktadırlar: 

 Denk bütçe ilkesi anayasada yer alabilir ve harcama ve gelir ara-
sında denkliğin olması şartı getirilebilir, 

 Harcamalarda ve vergi oranlarında artış öngören yasa tekliflerinin 
parlamentoda eşanlı olarak kaliteli çoğunluk kuralı ile oylaması yapılabilir. 

Genellik İlkesi 

Mali sömürüye engellemek için alınabilecek önlemlerden biri de, 
kamu maliyesinde “genellik ilkesi”nin gerçek anlamda uygulanmasını 
sağlamaktır. Genellik ilkesi (generality principle) geniş anlamda, vergi ve 
harcama programlarının uygulanmasında herhangi bir kişiye ya da kesime 
özel ayrıcalıklar sağlanmaması anlamına gelir. Genellik ilkesinin zıddı 
“özellik ilkesi” (particularity principle)’dir.4 

Genellik ilkesi, vergilemede tüm kişilerin ve konuların herhangi bir 
ayrım yapılmadan ve ayrıcalık sağlanmadan vergiye tabi olması anlamına 
gelmektedir. Vergi sisteminde bazı kişilerin vergi dışında bırakılması 
(muafiyet), ya da bazı vergi konularının vergi dışında bırakılması (istisna) 
genellik ilkesini ihlal eden uygulamalardır. Aynı şekilde tüm vergiye tabi 
gelir, servet ve harcamalara ve diğer vergiye tabi unsurlara farklı vergi 
tarifelerinin uygulanması (örneğin, artan oranlı vergi tarifesi) genellik ilkesi 
ile bağdaşmayan uygulamalardır. İstisna ve muafiyetler, belirli kişiler ve 
mesleklere sağlanan özel indirimler vs., vergileme açısından “özellik ilkesi” 

                                                      
4 Bu konuda bkz: James M. Buchanan, “The Political Efficiency of General 
Taxation”, National Tax Journal, Vol 46, December 1993.: James M. Buchanan, 
“How Can Constitutions Be Designed So That Politicians Who Seek To Serve 
‘Public Interest’ Can Survive and Prosper”, Constitutional Political Economy, Vol 
4, N0 1, 1993. 
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çerçevesinde düşünülebilecek uygulamalardır.  

Harcama açısından da genellik ya da özellik ilkesi söz konusu olabilir. 
Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere yapılan eşit transfer uygula-
ması genellik ilkesi için bir örnek teşkil eder. Buna karşın belirli coğrafi böl-
gelere merkezi yönetim tarafından yapılan özel transferler söz konusu oldu-
ğunda, genellik ilkesi ihlal edilmiş olur.  

20. yüzyıla damgasını vuran önemli liberal düşünürlerin başında gelen 
Friedrich A. von Hayek’e göre “bütün hukuk kuralları genel olmalıdır ve va-
tandaşlar arasında ayırım yapmayacak şekilde uygulanmalıdır.” Friedrich A. 
von Hayek “Constitution of Liberty” adlı eserinde vergi ile ilgili konularda 
genel ilke ve kuralları oluşturan bir üst Vergi Meclisi (Tax Assembly) 
oluşturulmasını önermekte ve diğer yasaları yapmakla görevli meclisin ise 
Vergi Meclisi tarafından belirlenen kurallar ve sınırlar içerisinde hareket 
etmesi gerektiğini belirtmektedir. Hayek’e göre tek meclisli bir parlamenter 
sistemde vergi ile ilgili yasaların çok sık olarak değiştirilmesi tehlikesi 
bulunmaktadır. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması için çift meclisli bir 
parlamento oluşturulabilir ve üst meclis (Vergi Meclisi) sadece vergi ile 
ilgili konularda genel kararlar alır ve alt meclis Vergi Meclisi’nin belirlediği 
genel ilke ve kurallara uyar. 

Hayek, Law, Legislation and Liberty adlı eserinde ise şunları 
yazmaktadır:5 

“Yasama konusunda, vergi yükünün kişiler arasında dağılımını 
belirleyen kanunların çıkarılması ile toplam tutarları artıran kararların 
verilmesini birbirinden kesin olarak ayırt edebilmek için Kamu Maliyesi’nin 
tüm ilkelerini en baştan yeniden düşünmek gerekecektir.” 

Hayek, “Bir Model Anayasa” (A Model Constitution) adlı bir başka 
makalesinde ise kamu maliyesinde yeni baştan düşünülmesi ya da yapılması 
gerekli olan reformlardan birini şu şekilde açıklamaktadır:6 

                                                      
5 Friedrich A. von Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol 3, The Political Order 
of a Society of Free Men, Chicago: University of Chicago Press. 
6 Friedrich A. von Hayek, “A Model Constitution”, in: The Essence of Hayek, (Ed. 
By Ciaki Nishiyama and Kurt R. Leube), Stanford: Hoover Institution Press, 1984. 
S.403. 
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 “Devlet harcamaları için vatandaşlardan bir katkıda bulunmalarının 
istenmesi devletin zorlama gücünü kullanmasını gerekli kılacağından, 
devletin bu gücünün Yasama Organı’nın genel kuralları dahilinde yapılması 
gerekir. Bununla birlikte, harcamaların hacminin ve harcanma yerlerinin 
tespiti ise yürütme organının görevidir. Bu nedenle, bize göre vergilerin 
dağıtımı Yasama Organı tarafından belirlenmeli; buna karşın harcamaların 
toplam miktarı ve sarf edilme yerleri Yürütme Organı’nın yetkisinde 
olmalıdır.” 

Hayek’in sözlerinden açıkça anlaşıldığı üzere, vergileme yetkisinin 
genel esasları yasama organı tarafından belirlenmeli; yürütme organı ise 
yasama organının bu kuralları dahilinde kamu harcamalarının bileşimini ve 
miktarında yetki sahibi olmalıdır.7 

Hayek, vergilemede “yeknesak kural” (uniform rule) belirlenmesinin 
de önemi üzerinde durmakta ve vergilerin tek oranlı olarak belirlenmesi 
gerektiğini savunmaktadır. Hayek, genel vergileme ilkelerinin belirlenmesi 
ile çoğunluğun vergi yükünü azınlık üzerine aktarmasının engelleneceğini 
belirtmektedir.  

Vergileme yetkisinin sınırlandırılması konusunda Hayek ve Buchanan 
arasında bazı farklılıkları belirtmekte yarar bulunmaktadır. Hayek’in genel 
olarak hükümetler tarafından yapılacak iradi reformlara çok fazla sempati ile 
bakmadığı bilinmektedir. Hayek, genel olarak Buchanan’ın “yapıcı rasyona-
lizm” yaklaşımından ziyade “evrimci rasyonalizm” ilkesini savunur. 
Hayek’e göre insan aklının sınırları, onun ideal bir sosyal düzeni inşaa 
etmede (toplum mühendisliği!) başarısızlığa götürür. Buchanan ise iyi bir 
sosyal düzenin temel ilke ve kurumlarının uzlaşma ve sözleşme (contract) ile 
oluşturulabileceğini savunur. Vergi reformu konusunda da Buchanan ve 
Hayek arasında yaklaşım farkı olmakla beraber, her ikisi de vergilemede 
genellik ve kanun önünde eşitlik ilkesinin esas alınmasını ve vergi ile ilgili 
herkese aynı vergi kurallarının uygulanmasını savunmaktadırlar.8 

                                                      
7 Hayek’in anayasal düzeyde önerdiği bu reform, İngiltere’de teamüllere uygun 
olarak uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. İngiltere’de yazılı bir anayasa 
olmamakla beraber “yerleşmiş” kurallar ve gelenekler hakimdir. İngiltere’de vergi 
sistemi ile ilgili kurallar “Royal Commissions” adı verilen bağımsız organlar 
tarafından önerilmektedir.  
8 Bkz: Michael W. Spicer., “On Friedrich Hayek and Taxation: Rationality, Rules, 
and Majority Rule”, National Tax Journal, vol XLVIII, No 1, 1995. 
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Bu açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere, anayasal iktisatçılar, 
vergileme yetkisinin sınırlandırılması için genellik ilkesinin esas alınması ve 
bu ilkeye uygun kuralların anayasada güvence altına alınması görüşünü 
savunmaktadırlar. Örneğin, vergi oranlarının ve vergi konularının anayasada 
güvence altına alınması bu tür bir kuraldır. Bu konu aşağıda daha ayrıntılı 
olarak ele alınacaktır. 

Vergi Oranlarının Anayasada Düz Oranlı Olarak Belirlenmesi 

Vergi oranlarının belirlenmesi tamamen parlamentoların takdirlerine 
bırakıldığı takdirde, bu bir takım suiistimallere neden olabilir. Günümüzde 
pek çok demokratik sistemde yaygın olarak uygulanan artan oranlı vergiler, 
hem parlamentoların kanun yapma yetkisi, hem de hükümetlerin kanun hük-
münde kararnameler çıkarma yetkisi ile çok sık değişikliğe uğratılmaktadır. 
Vergi sisteminde ve vergi oranlarında çok sık yapılan değişikliklerin ortaya 
çıkardığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmanın yolu, vergi oranlarını 
anayasada belirlemektir.  

Burada önemle vurgulamak gerekir ki, vergi oranlarının yasa, kanun 
hükmünde kararname veya bakanlar kurulu kararlarıyla belirlenmesi ile 
anayasada belirlenmesi arasında önemli bir fark vardır. Anayasada 
belirlenecek bir vergi oranı daha bağlayıcı, daha zor değiştirilebilir ve bu 
sayede keyfiliği önleyici ve daha öngörülebilir olacaktır. Anayasal İktisat 
alanında çalışmalar yapan iktisatçıların da büyük çoğunluğu, vergi 
oranlarının anayasada düz oranlı (flat rate) olarak tespit edilmesini 
savunmaktadırlar. 

Düz oranlı vergileri9 savunanların başında Nobel Ekonomi Ödülü’nü 
kazanmış bulunan üç büyük düşünür olan Milton Friedman, Friedrich A. von 

                                                      
9 Önemle belirtmek gerekir ki, düz oranlı vergi önerisi salt vergi tarifesinde tek bir 
vergi oranının olmasından ibaret değildir. Düz oranlı vergi önerisi, geniş anlamda 
ele alındığında vergi sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını öngören bir reform 
niteliğindedir. Bugün farklı boyutlarıyla olmakla birlikte, düz oranlı vergi önerisini 
uygulayan ülkelerin sayısı giderek artmaktadır. Düz oranlı vergi reformuyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için Bkz. Robert E. Hall ve Alvin Rabushka, The Flat Tax, Second 
Edition, California: Hoover Institution Press, Stanford University, 1995. Düz oranlı 
vergi önerisini uygulayan ülkeler ve uygulama sonuçları hakkında Bkz. Daniel J. 
Mitchell, “The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy Makers”, 
Prosperitas, Vol. VIII, Issue I, February 2008, 
http://www.freedomandprosperity.org/Papers/flattax/flattax.pdf. 
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Hayek ve James M. Buchanan gelmektedir. Milton Friedman, Free to 
Choose adlı eserinde şöyle yazmaktadır:10 

 “Şahsi indirimlerin dışında hiç bir indirime müsaade edilmeyecek bir 
düz oranlı bir vergi –yüzde 20’den daha az- mevcut vergi sisteminde 
sağlanan gelirden daha fazla gelir sağlar.” 

Friedman, yine aynı eserinde düz oranlı verginin anayasada yer alması 
gerektiğini savunmakta ve bu konuda ABD Anayasası için şu değişiklik 
teklifinde bulunmaktadır: 

“Kongre hangi kaynaktan elde edilirse edilsin, bireylerin gelirleri 
üzerinden vergi tarh ve tahsil etme hakkına sahiptir. Bireyler için şahsi bir 
indirim ve mesleki giderler için tespit edilecek sabit bir tutarın dışında kalan 
tüm gelire aynı vergi oranı uygulanır.” 11 

Daha önce de kısaca belirtildiği gibi, düz oranlı vergi önerisine önemli 
bir destek de Hayek’ten gelmiştir. Hayek 1960 yılında yazdığı “Constitution 
of Liberty” adlı kitabında artan oranlı gelir vergisini eleştirerek düz oranlı 
vergi sistemini savunmuştur. Hayek’e göre kanunlar genel ve soyut olmalı, 
bazı kişi ve/veya grupları koruyucu ve gözetici nitelikte olmamalıdır. Bir 
başka ifadeyle “kanun önünde eşitlik” kural adaletinin ve hukuk devletinin 
temel ilkelerinden biridir. Hayek artan oranlı bir vergiye kanun önünde 
eşitlik ilkesini bozduğu için karşı çıkmakta, bunun yerine düz oranlı bir 
vergiyi önermektedir12. 

Düz oranlı vergiyi destekler nitelikte bazı görüşler de Kamu Tercihi 
teorisyenlerinden gelmiştir. James M. Buchanan’a göre, hükümetlerin 
vergilendirme yetkisinin sınırlarını belirleyen bir vergi anayasasında vergi 

                                                      
10 Milton Friedman ve Rose Friedman, Free to Choose, New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1980, s.304. 
11 Friedman’ın anayasa değişikliği teklifini tam manasıyla Türkçe’de ifade 
edemediğimizden İngilizce olarak da yazmakta yarar görüyoruz: “The Congress 
shall have power to lay and collect taxes on incomes of persons, from whatever 
sources derived, without apportionment among the several States, and without 
regard to any census or enumeration, provided that the same tax rate is applied to all 
income in excess of occupational and business expenses and a personal allowance of 
a fixed amount. The word “person” shall exclude corporations and other artificial 
persons.” Milton and Rose Friedman, Free to Choose, New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1980, s. 307. 
12 Coşkun Can Aktan, Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara: 1999, s.150. 
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konusu, vergi geliri artışı ve vergi oranına ilişkin sınırlamalar yer almalıdır. 
James M. Buchanan ve Geoffrey Brennan’a göre; toplumu oluşturan bütün 
fertlerin aynı vergi oranına tabi tutulması, bir başka deyişle vatandaşların 
vergileme yönünden yeknesak bir işleme tabi olması, siyasi iktidarın 
vergileme gücünü sınırlayacak kurumsal bir önlemdir.13 

Vergi Konularının Anayasada Belirlenmesi 

Anayasal iktisat konusunda mevcut literatürde vergileme yetkisinin 
kötüye kullanımını engelleyecek önerilerden biri de, vergi konularının 
önceden anayasa içerisinde açık olarak belirlenmesidir. Gerek tarihsel 
tecrübeler, gerekse günümüzde demokratik ve anti-demokratik ülkelerin 
birçoğunda yaşanan tecrübeler, yönetimlerin vergilerin konularını keyfice 
belirlediklerini göstermektedir. Her türlü mal ve hizmet, işlem, üretim, 
tüketim, ithalat, ihracat, alım-satım, vs. konular üzerine vergiler 
konulabilmektedir. Burada maliye bilimi açısından cevaplanması gereken 
çok önemli bir soru bulunmaktadır. Vergiler hangi konular üzerine 
konulmalıdır? Bu konuda bazı sınırlar olmalı mıdır? Detaylarını burada 
tartışmamakla birlikte, anayasal iktisatçıların vergi konularının anayasa 
içerisinde belirlenmesi görüşünü savunduklarını burada belirtmekle 
yetinelim.  

Denk Bütçe Uygulanması 

Prosedürel sınırlamalar içerisinde bir diğer öneri ise anayasal denk 
bütçe önerisidir. Her mali yıl içerisinde kamu gelir ve giderlerinin birbirine 
denk olacağına ilişkin bir kuralın anayasa içerisinde yer alması önerisi, 
esasen klasik iktisatçıların hararetle savundukları ilkelerden birisi olmuştur. 
Denk bütçe ilkesinin anayasal kural haline getirilmesi kamusal harcamalarda 
bir disiplin sağlar ve bunun bir sonucu olarak da vergi yükünde gereksiz 
artışları sınırlar. 

İdareler Arası Mali Paylaşım İlkelerinin Anayasada Belirlenmesi 

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki hizmet ve kaynak 
bölüşümünün anayasal düzeyde yapılması, merkezi yönetimin güç ve yetki-
lerinin sınırlandırılması açısından son derece önem taşımaktadır. Hizmet ve 
kaynak bölüşümü ilkeleri çok açık olarak anayasada belirlendiğinde, dolaylı 
yönden vergileme yetkisi de kısmen sınırlanmış olur. Uygulamada ne denli 

                                                      
13  Vural F. Savaş, Anayasal İktisat, İstanbul: Beta Yayınevi, 1989, s.95.  
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gerçekleşeceği şüpheli olsa da, yerel yönetimler arasında rekabet hizmet 
sunumunda etkinlik ve düşük vergi yükü ile sonuçlanabilir. Yerel yönetim 
temsilcileri üzerinde yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının daha etkili 
denetiminin de olacağı varsayılarak, vergileme yetkisinin yerel temsilciler 
tarafından kötüye kullanılmasının önlenebileceği söylenebilir. 

Vergi Gelirlerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi: 
Vergilemede Fayda Yaklaşımı ve Tahsis İlkesi 

Kamu harcamalarının vergi ile finansmanında başlıca iki yöntem söz 
konusudur: Genel bütçeden finansman (general fund financing) yöntemi ve 
tahsis (earmarking) yöntemi. Tahsis yöntemi, belirli bir verginin ya da kamu 
gelirinin belirli bir harcamanın finansmanına bağlanması demektir. Tahsis 
yöntemi, vergilemede fayda ilkesinin uygulanmasına imkân sağlayacak 
araçlardan birisidir.  

Vergileme yetkisinin kötüye kullanılmasını engelleyecek 
yöntemlerden biri de “tahsis” (earmarking) ilkesidir. Tahsis ilkesi, belirli 
vergilerin ya da kamu gelirlerin belirli kamu hizmetlerinde harcanmak üzere 
tahsis edilmesi demektir. Bu konuda en yaygın örnek, otoyollardan alınan 
ücretin, o yolun bakımı ve onarımı ya da yeni yolların yapımı için 
kullanılmasıdır. Vergilemede tahsis ilkesinin uygulanması şu açılardan 
savunulmaktadır:  

 Seçmen ya da vergi yükümlülerinin kamusal mal ve hizmetlere 
tercihleri belirlenebilir. 

 Vergi sadece hizmetten yararlananlardan alınacağı için, bunun 
vergi adaletine uygun olduğu söylenebilir. Örneğin, akaryakıt üzerinden 
alınan vergilerin, karayollarının yapımına harcanması gibi. 

 Tahsis ilkesi, kamu harcamalarının daha süratle yapılmasına 
imkân sağlayabilir. Genel bütçeden belirli harcamalara ödenek ayrılması 
belirli bütçe prosedürlerine bağlıdır. 

 Tahsis ilkesi ile finanse edilen harcamaların devamlılığının sağlan-
ması daha kolaydır. Oysa, genel bütçeden fon ayırma daha güç olabilir. 

Vergilemede bu tür bir kuralın uygulanması halinde, siyasi karar 
organları fayda ve maliyet analizini daha sağlıklı olarak yapabilirler. “Tek 
bir kamu hizmetinin tek bir vergi ile finanse edildiği durumda, birden çok 
kamu hizmetinin birden çok vergiyle finanse edildiği duruma göre, fayda ve 
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maliyetleri karşılaştırmak çok daha kolaydır” (Buchanan ve Flowers, 
1960:145). Bununla birlikte, tahsis ilkesinin kamu harcamalarını azaltma 
yönünde bir etkisi söz konusu değildir. Aksine, tüm gelir ve harcamaların tek 
bir bütçe içerisinde yer almayarak belirli gelirlerin belirli harcamalara tahsis 
edilmesi bütçenin toplam büyüklüğünün görülmesini engelleyebilir. Etkin 
bir mali yönetim, devletin bütün gelir ve giderlerinin bir tek kapsamlı bütçe 
içerisinde yer almasını öngörür. Belirli alanlarda toplanan vergiler sadece o 
işle ilgili hizmetlere tahsis edileceğinden, diğer hizmetlere yeterli kaynak 
sağlanmayabilir. Başka bir ifadeyle, belirli hizmetlere aşırı kaynak fon 
transfer edilirken, bazılarına eksik tahsisat yapılır. 

Özetle, kamu maliyesinde uzun yıllar geçerli olan “ödeme gücü ilkesi” 
ve “adem-i tahsis ilkesi” kamu harcamalarının gelirlerden bağımsız olarak 
sürekli artması sonucunu doğurmuştur. Oysa kamu maliyesinde bu belirtilen 
iki ilke yerine “fayda ilkesi”14 ve “tahsis ilkesi” benimsendiğinde, 
vatandaşların yararlandıkları hizmetin karşılığında bir bedel ödemeleri 
mümkün olur. Vatandaşlar karşılığını aldıkları bir hizmete bir bedel 
ödeyeceklerinden, bu durum dolaylı yoldan kamu ekonomisinde disiplin 
sağlar. Anayasal iktisatçılar sadece vergileme yetkisinin değil, harcama 
yetkisinin de bu iki ilke ile sınırlandırılabileceği görüşündedirler.15 

                                                      
14 Vergilemede fayda yaklaşımını ilk savunan maliyecilerin başında İsveçli iktisatçı 
Erik Lindahl (1891-1960) gelmektedir. Lindahl, marjinal fayda teorisini vergileme 
alanına taşıyarak çeşitli analizler yapmış ve adil bir vergilemenin fayda ilkesine 
dayalı olması gerektiğini savunmuştur. Lindahl, bu konuda şöyle demektedir: 
“Fayda ilkesi evrensel geçerliliğe sahip bir vergileme ilkesi olarak kabul edilebilir. 
Rasyonel bir vergi sistemi oluşturmak değer teorisinin vergi ile ilgili temel bazı 
meselelere tatbik edilmesi ile mümkün olabilir. Bkz: Erik Lindahl, “Some 
Controversial Questions in the Theory of Taxation”, in: Classics in the Theory of 
Public Finance, Ed. By Richard A. Musgrave and Alan T. Peacock, London: 
Macmillan, 1958. Pp. 214-232. Lindahl’ın kamu maliyesi üzerine görüşlerini özet 
olarak şu makalede bulmak mümkündür: Peter Böhm, “Lindahl on Public Finance”, 
The New Palgrave, Dictionary of Economics, London: Macmillan.  
15 Tahsis ilkesinin, açıklanan şekilde dolaylı yönden kamu harcamalarını sınırlayıcı 
bir etki meydana getirmesi yanısıra kamu harcamalarında bir artış da doğurması 
sözkonusu olabilir. Tüm gelir ve harcamaların tek bir bütçe içerisinde yeralmaması 
ve belirli gelirlerin belirli giderlere önceden tahsis edilmesi kamu harcamalarında 
denetimi güçleştirebilir.  
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2.2. Kantitatif Sınırlamalar 

Toplam Vergi Yükünün Oransal Olarak Belirlenmesi  

Devletin vergileme yetkisini genel olarak sınırlayacak önerilerden biri, 
toplam vergi yükünün oransal olarak (tax ratio) anayasada belirlenmesidir. 
Örneğin, toplam vergi gelirlerinin GSYİH ya da GSMH’ye oranı açık olarak 
anayasada belirlenebilir. 

Maksimum Vergi Oranının Belirlenmesi 

Vergi oranlarının maksimum sınırı da anayasada belirlenebilir ve 
böylece siyasal iktidarların vergileme yetkisini aşırı kullanma eğilimi belirli 
ölçüde engellenebilir. Bu tür bir anayasal reform 1970’li yıllarda ABD’nin 
California eyaletinde gerçekleşmiştir. California Anayasası’nda bugün 
“gayrimenkullerin gerçek piyasa değeri üzerine maksimum yüzde 1 oranında 
bir vergi konulacağı” hükmü yer almaktadır.16 

3.Sonuç 

Bu çalışma içerisinde ele aldığımız vergileme yetkisini sınırlandıracak 
alternatif anayasal reform önerilerini şu şekilde özetleyebiliriz17: 

• Kamu harcamalarının vergilerle karşılanması (Harcama programları 
ile bunun karşılığı olan vergilerin kaliteli çoğunluk kuralı ile 
parlamentoda kabul edilmesi önerisi), 

• Kamu harcamalarındaki ilave artış talebinin vergilerle karşılanması ve 
yasama organının kaliteli çoğunluk kararı ile onaylanması, 

                                                      
16 Buchanan and Flowers., 1960, s.148. 
17 Bu konuda önceki açıklamalarımızda yeralan kaynakların yanısıra James M. 
Buchanan “The Limits of Taxation” in: Taxation –An International Perspective- 
Proceedings of and International Conference, W.Block and M.Walker (eds.), 
Vancouver: The Fraser Institute, 1984.; Geoffrey Brennan, “Constitutional 
Constraints on the Fiscal Powers of Government”, in: Constitutional Economics –
Containing the Economic Powers of Government-, Edited by: Richard B. Kenzie, 
Lexington: Lexington Books, 1984.; Friedrich A. von Hayek, Law, Legislation and 
Liberty, vol 3, The Political Order of a Society of Free People, vol 3, Chicago: The 
University of Chicago, 1979. ; James M. Buchanan and Geoffrey Brennan., 
“Towards A Tax Constitution for Leviathan”, in: Journal of Public Economics, No 
8, December-1977. Pp.255-273.; James M. Buchanan, “Constitutional Constraints 
on Governmental Taxing Power”, ORDO vol 30, Stuttgart, 1979.; James M. 
Buchanan and Geoffrey Brennan., The Power to Tax: Analytical Foundations of a 
Fiscal Constitution, Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 
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• Vergilemede genellik ilkesinin uygulanması. Hiçbir kişiye, kuruma ve 
sektöre özel vergi ayrıcalıkları (istisna, muafiyet vs.) sağlanmaması, 

• Parlamenter sistemin yapısında değişiklik yapılması. Vergi ile ilgili 
genel kuralların normal yasama görevini yapan parlamento dışında bir 
başka üst parlamento (Vergi Meclisi) tarafından oluşturulması; yeni 
vergiler koyma, mevcut vergi oranlarını arttırma yetkisinin üst meclise 
bırakılması (Friedrich A. von Hayek Önerisi), 

• Vergi oranlarının vergi konuları itibarıyla ayrı ayrı “tek oranlı” olarak 
belirlenmesi, 

• Vergi konularının genellik ilkesine uygun olarak geniş kapsamlı 
(comprehensive) olarak belirlenmesi, 

• İdareler arası mali paylaşım (hizmet paylaşımı + kaynak paylaşımı) 
ilkelerinin belirlenmesi; merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin 
vergileme yetkilerinin birbirinden ayrılması ve mali özerkliğin 
anayasada güvence altına alınması, 

• Vergi gelirlerinin kullanım yerlerinin belirlenmesi; vergilemede fayda 
ilkesi ve tahsis ilkesinin benimsenmesi, 

• Toplam vergi yükünün oransal olarak belirlenmesi (vergi gelirlerinin 
GSYİH ya da GSMH’ye oranının anayasada açık olarak belirlenmesi) 
vs.  

Bu belirtilen önerilerin ne ölçüde uygulanabilir olduğu konusundan 
önce bu önerilere niçin gerek olduğu konusunun anlaşılması çok daha büyük 
önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, vergileme yetkisinin “nasıl” 
sınırlandırılabileceği konusundan önce “niçin” sınırlandırılması gerektiği 
konusu üzerinde öncelikle düşünülmelidir.  

Önemle belirtelim ki, demokrasi, otoriter ve totaliter rejimlerdeki 
keyfi gücü ortadan kaldırmak yönünde büyük bir zaferdir. Ancak, bugün 
çağdaş demokrasilerin birçoğunda seçimle iş başına gelen hükümetler, 
ekonomik alanda sahip oldukları güç ve yetkileri (vergileme, harcama, 
borçlanma, para basma vs.) kötüye kullanabilmektedirler. Örneğin, bugün 
vergileme yetkisinin suiistimali pek çok sözde demokratik ülkede çok yaygın 
olarak görülen bir uygulamadır. 

Özetle, bugünkü uygulanan şekliyle temsili demokrasi, vergileme 
yetkisini etkin olarak sınırlama görevini yerine getirememektedir. Çözüm, 
anayasal demokrasidir. Anayasal demokrasi, devletin güç ve yetkilerinin 
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anayasal normlarla sınırlandırılması demektir. Vergileme yetkisi de mutlaka 
anayasal düzeyde ele alınmalı ve sınırları anayasada belirlenmelidir. 

Anayasal vergi reformunun sağlayacağı yararların çok iyi bir şekilde 
anlaşılması bu alanda yapılacak reformlar için gerekli ve önemlidir. 
Anayasal vergileme teorisinin kurucusu olarak kabul edilen Nobel Ekonomi 
Ödülü sahibi James M. Buchanan, gerçek bir vergi reformunun anayasal 
perspektife dayalı olması gerektiğini ısrarla savunmaktadır. Buchanan, 
anayasal vergi reformunun sağlayacağı yararları bir makalesinde şu şekilde 
özetlemektedir (Buchanan,1978:111): 

 “Vergilemeye ilişkin gerçek bir mali anayasa en azından başlıca üç 
avantaj sağlar. İlk olarak, kurumsal öngörülebilirlik tesis edilmiş olur ve 
böylece daha yüksek etkinlik sağlanır. İkinci olarak, kişiler ve grupların 
sosyal açıdan israf olan “rant kollama” eğilimleri azalır. Üçüncüsü ve en 
önemlisi, Wicksell’in önerdiği reforma benzer bir anayasal reform, vergiler 
konusundaki değişikliklerin daha anlamlı olmasını sağlar. Anayasal 
vergileme perspektifinin sağlayacağı bu üç avantaj önemlidir. Her yıl 
yasama organı tarafından yapılan vergisel düzenlemeler zorunlu olarak 
siyasal ve ideolojik rüzgarlara bağlıdır. Normal yasama işleminden farklı 
olarak, sürekli ya da yarı-sürekli anayasal düzenlemeler uzun dönemde 
yürürlükte kalacak kurallar seti olacaktır. “Anayasal” ya da “anayasa” 
kelimesini kullanmamızın nedeni budur. Özel ya da kamusal kararların ve 
tercihlerin yapılacağı kural ve kurumlar, vatandaşların uzun dönem içinde 
kolaylıkla uyum gösterebilecekleri bir dönemi ifade eder.”  

Kamu tercihi ve anayasal iktisat, geleneksel kamu maliyesi 
yaklaşımına bakış açımızı yeniden gözden geçirmemiz için bizlere ikna edici 
teorik-analitik-ampirik çalışmalar sunmaktadır. Bu yeni görüşleri tanımak, 
üzerinde düşünmek ve tartışmak son derece yararlı olacaktır. 
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1. Giriş 

Mali saydamlık, devletin görev ve fonksiyonlarının, kamu 
ekonomisine ve kamu mali yönetimine ilişkin bilgilerin ve hesapların 
(harcamalar, vergiler, borçlanma, borç yönetimi vs.) ve aynı zamanda kamu 
mali yönetimine ve temel iktisat politikalarına ilişkin planların, niyet ve 
projeksiyonların açık ve anlaşılır, düzenli olarak ve güven tesis edecek bir 
biçimde kamuoyunun bilgisine sunulması anlamına gelmektedir.1  

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
1 Coşkun Can Aktan, Serpil Ağcakaya ve Dilek Dileyici, “Kamu Maliyesinde 
Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık”, içinde: C.C.Aktan, D.Dileyici ve 
İ.Y.Vural, Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayınları, 2004, 
s. 169. Burada mali saydamlık konusunda İngilizce ve Türkçe literatürde yer alan 
bazı tanımları da aktarmakta yarar görüyoruz. İngilizce literatürde en sık atıfta 
bulunulan çalışmalardan birisinde mali saydamlık şu şekilde tanımlanmaktadır: 
“Mali saydamlık, devletin yapısı ve fonksiyonları, maliye politikası konusunda 
hedef ve niyetler, kamu sektörü mali hesapları ve mali sektöre ilişkin 
projeksiyonların kamuya açık olması anlamına gelmektedir” (Kopits ve Craig, 
1998). Türkçe literatürde mali saydamlık konusunda öncü çalışmalar TESEV 
koordinatörlüğünde sürdürülmüştür. İ. Atiyas ve Ş. Sayın tarafından şu tanım 
yapılmaktadır: “Saydamlık, devletin, hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata 
geçirdiği politikaları, ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan 
bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasıdır” (Atiyas ve 
Sayın, 2000). F.Emil ve H.Yılmaz tarafından hazırlanan ve TESEV tarafından 
yayınlanan bir başka çalışmada ise şu tanım yapılmaktadır: “Mali saydamlığı 
‘devletin işleyişi ve yapısının, uygulayacağı maliye politikaları konusundaki 
niyetlerinin, devlet hesapları ve projeksiyonlarının kamuya açık olması’ olarak 
tanımlamamız mümkündür” (Emil veYılmaz, 2004:15). 
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Bu çalışmada Uluslararası Para Fonu’nun iktisat politikası 
uygulamalarında saydamlığın tesis edilmesi açısından ülkelere yol gösterici 
mahiyette hazırlamış olduğu iki ayrı kurallar bütününün incelenmesi 
amaçlanmıştır. IMF, 1998 yılında “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Kodu”2 
ve 1999 yılında “Parasal ve Mali Politikalarda Saydamlık Üzerine En İyi 
Uygulamalar Kodu”3 başlıklarını taşıyan bildirgeleri yayınlamıştır. Bu 
çalışmada her iki kod çerçevesinde mali ve parasal politikalarda saydamlık 
ilkeleri incelenmektedir. 

2. Mali ve Parasal Politikalarda Saydamlığın Önemi  

Mali saydamlık, sadece kamu harcamalarının izlenmesine ve 
kontrolüne imkân sağlayan bir araç değil, daha geniş bir anlamda kamu 
ekonomisine ve kamu mali yönetimine ilişkin bilgilerin ve hesapların halka 
sunulmasını hedefleyen bir politikadır. Bunun yanı sıra, iktisat politikalarına 
ilişkin planların, niyet ve projeksiyonların kamuoyunun bilgisine sunulması 
da mali saydamlık kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Bu açıklamalar 
çerçevesinde mali saydamlığın ne derece önemli olduğu anlaşılabilir. Mali 
saydamlık, her şeyden önce kamusal kaynakların doğru ve yerinde 
harcanması ve yapılan harcamaların halk tarafından izlenmesi açısından 
önemlidir. Mali saydamlık, milletin, devlete emanet edilen kaynakların nasıl 
kullanıldığını izlemesini sağlar. Milletin devleti daha iyi izleyebilmesi, 
politikacıların ve bürokratların kamu yararına daha uygun davranmasını 
teşvik eder. Bu yüzden saydamlık, kamusal kaynakların dağılımında 
etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını özendirir ve kamu yönetimini 
yetkinleştirir. (Atiyas ve Sayın, 2000) 

Mali saydamlığın önem kazanmasında globalleşme ve dolayısıyla 
uluslararası sermaye hareketleri de etkili olmuştur. Globalleşme ve 
beraberinde ortaya çıkan “global piyasa başarısızlıkları” neticesinde mali 
saydamlık global ölçekte önem kazanmıştır. Globalleşme sürecinde başlıca 
üç tür global piyasa başarısızlığı gündeme gelmiştir. Bunlar; asimetrik 
enformasyon, negatif dışsallıklar ve uluslararası hukuk ve uluslararası 

                                                      
2 International Monetary Fund, “Code of Good Practices on Fiscal Transparency –
Declaration on Principles”, http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm 
3 International Monetary Fund, Code of Good Practices on Transparency in 
Monetary and Financial Policies: Declaration of Principles. 
http://www.imf.org/external/np/mae/mft/code/ index.htm 
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yaptırımların yetersizliği başlıkları altında toplanabilir. (Emil ve Yılmaz, 
2004:12.) 

İlk olarak, uluslararası yatırımcılar borç verdikleri ülkelerin ekonomisi 
ve kamu maliyesinin genel durumu hakkında borçlanan ülke otoritelerine 
göre daha az bilgi sahibidirler. Uluslararası alanda ortaya çıkan bu 
“asimetrik enformasyon” olgusu uluslararası yatırımcılarının daha fazla 
bilgilendirilmesine imkân sağlayacak kurallar oluşturulmasına ihtiyaç 
doğurmuştur.  

İkinci olarak, eksik enformasyon dolayısıyla bir ülkede ortaya çıkacak 
bir krizin diğer ülkelere bulaşması ve yayılması yüksek ihtimal dahilindedir. 
Bu tür “negatif dışsallıklar” da, global sermaye piyasalarında bazı kuralların 
oluşturulmasının gerekli olduğu inancını kuvvetlendirmiştir. 

Global piyasa başarısızlığının üçüncü unsuru borç verenlerin herhangi 
bir olumsuzluk durumunda alacaklarını garanti altına alabilmelerine 
yardımcı olabilecek bir uluslararası sözleşme ve yaptırım hukukunun bu 
piyasalarda geliştirilememiş olmasıdır.  

İşte başlıca bu üç tür global piyasa başarısızlıkları dolayısıyla ortaya 
çıkabilecek muhtemel krizlere önleyici bir tedbir olarak mali ve parasal 
politikalarda saydamlık ilkeleri gündeme gelmiştir. Özellikle, 1990’lı 
yıllarda ortaya çıkan ve etkileri neredeyse tüm dünyada hissedilen Asya 
Pasifik krizi sonrasında uluslararası kuruluşların global sermaye piyasalarına 
yönelik bazı ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması yönünde çalışmaları 
hızlanmıştır. Bu konuda ilk çalışmalar Uluslararası Para Fonu (IMF) 
girişimleri ile başlatılmıştır. IMF tarafından mali ve parasal politikalarda 
saydamlık ilkeleri ve ayrıca muhtelif uluslararası organizasyonlar tarafından, 
genel olarak ekonomi politikası yönetimine ilişkin kurallar ve ilkeler 
oluşturulmuş ve yayınlamıştır. Bu çalışmanın asıl konusu mali ve parasal 
politikalarda saydamlıktır. Bu konuyu ele almadan önce genel olarak 
ekonomi politikası kuralları yönünde başlıca uluslararası girişimler hakkında 
özet bilgiler sunmakta yarar görüyoruz. 
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3. Ekonomi Politikası Yönetimine İlişkin Başlıca Uluslararası 
Mali Kurallar 

Günümüze değin uluslararası organizasyonlar tarafından kabul ve ilan 
edilen ve halen uygulama sürecinde bulunan başlıca ekonomi politikası 
kuralları ve standartları Tablo 1’de gösterilmiştir.4 Tablodan anlaşıldığı 
üzere uluslararası organizasyonlar tarafından kabul edilen kuralların nihai 
amacı iyi bir ekonomi politikasına yönelik ilkelerin oluşturulmasına 
yöneliktir. Örneğin, OECD tarafından kabul edilen ve tüm özel şirketlere 
uygulanması tavsiye edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri (Principles on 
Corporate Governance)’nin ana amacı şirket menfaat sahiplerinin 
(stakeholders) haklarını korumak ve güvence altına almak, şirket 
yönetiminde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu tesis etmek ve bu 
çerçevede şirket yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını belirlemektir. 
Bankacılık Denetimine İlişkin Basel Komitesi (BCBS)’nin tespit ettiği Etkili 
Bankacılık Denetimine İlişkin İlkeler’in temel amacı ise bankacılık 
sektörünün iyi işlemesine yönelik kuralları oluşturmak, bu çerçevede, 
bankaların gözetim ve denetimi ile ilgili ilkeleri tespit etmektir.  

                                                      
4 Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Maliye Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı, Uluslararası Mali Standartlar, Ankara: 2002. 
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Bizim bu çalışmamızda inceleyeceğimiz konu mali ve parasal 
politikalarda saydamlığın tesis edilmesine yönelik kurallardır. Aşağıda bu 
konuyu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

4. IMF’nin “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Kodu” 

“Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Kodu, 16 Nisan 1998 tarihinde 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu’nun 50. toplantısında 
kabul edilmiştir. Söz konusu ilkeler deklarasyonu içerisinde kabul edilen 
başlıca dört temel ilke bulunmaktadır. 

4.1. Rollerin ve Sorumlulukların Açık Olması 

Devletin iktisadi faaliyetlerinin, uygulayacağı politikaların ve yönetim 
işlevinin çok açık ve net olarak tanımlanması iyi bir devlet yönetimi 
açısından önem taşımaktadır. Merkezi devlet idaresinin temeli olan yasama, 
yürütme ve yargı erklerinin yetki ve otoritelerinin ayrımı açık olarak 
belirlenmelidir. Devletin kendi bütçesi ile yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra 
merkezi bütçesine dahil etmediği faaliyetlerinin koordinasyonu ve idaresini 
sağlayacak parasal ve mali kurumların yetki ve görevlerini tam olarak 
belirleyen düzenlemeler oluşturulmalıdır.  

Mali yönetimi gerçekleştiren devlet görevlilerinin tabi olacakları 
ilkeler açık ve anlaşılır olarak belirlenerek bu ilkeler ilgili kurumlara, 
birimlere, kişilere tam anlamı ile duyurulmuş olmalıdır. Sadece bütçe 
içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler değil, bütçe dışında gerçekleşen mali 
faaliyetler de kanunlarla kayıt altına alınarak, bu işlemlerin idaresi 
konusunda mali yönetimden sorumlu kurumlar tam yetkili kılınmalıdır. 
Ayrıca devlete ait bir fonun kullanımında kanunilik ilkesi gereğince hareket 
edilmeli, girişilecek taahhütler, yasal yetkiler çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. Bu konuyla alakalı olarak vergisel yükümlülüklerin de 
sınırları tam olarak belirlenmeli, vergi düzenlemeleri, anlaşılabilir ve 
ulaşılabilir kılınmalıdır.  

4.2. Bilginin Kamuya Açık Olması 

Hükümetler geçmişe ait güncel ve geleceğe dönük projeksiyonları 
içeren mali faaliyetlere ait karşılaştırılabilir, kıyaslanabilir, belirli sistematik 
altında toplanmış istatistiki veri setlerini anlaşılabilir kılarak kamuoyu ile 
paylaşmalıdır. Merkezi idarenin sadece bütçe dahilindeki faaliyetlerini değil 
bütçe dışında yürütmeyi uygun bulduğu faaliyetlerini de kapsayan yıllık bir 
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bütçe oluşturulmalıdır. Merkezi idarenin finansal pozisyonunu daha iyi 
ortaya koyan daha alt düzeylerdeki kamu kurumlarının da gelir ve 
giderlerine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Cari yıl bilgilerinin 
anlamlılığı karşılaştırmaya imkân verecek başka yıllara da ihtiyaç duyulması 
nedeni ile iki önceki ve iki sonraki yıla ait bütçe tablolarının yıllık bütçede 
yer alması, mali bilgilerin gerçek anlamda karşılaştırılabilirliğine imkân 
verecektir. Sadece cari gelir ve giderler değil, gerçekleşmesi muhtemel 
yükümlülüklerle birlikte, vergi harcamalarını ve yarı mali nitelikteki 
faaliyetlerle ilgili mali bileşenler de yıllık bütçede yer almalıdır. Bütün 
bunlara ek olarak merkezi idare, yükümlülüğü altına girdiği borçları ile 
birlikte idaresinde sorumlu bulunduğu mal varlıklarına ait bilgileri düzenli 
aralıklarla kamuoyu ile paylaşmalıdır.  

Yetkili kamu mali otoritesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği ve derlediği 
mali bilgilerin yayınlanması hususunda açık ve net taahhüt altına 
sokulmalıdır. Mali raporlamada kullanılan ilkeler, ayrı bir doküman altında 
incelenmeli ve mali veri ve raporların yayınlanma takvimi önceden 
kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. Ancak mali işlemlerin niteliklerinin 
belirlenmesi ve kamuoyuna taahhüt altına sokulan kamu otoriteleri sadece bu 
standartlarla yetinmemelidir. Hükümetin gerçekleştirdiği performans, o yıl 
için mevcut bütçenin ve geçmiş yıl bütçelerinin detayları ile birlikte 
değerlendirilerek gerçekleşmesi muhtemel riskler ve doğması muhtemel 
yükümlülükler de dikkate alınarak analize tabi tutulmalı ve ulaşılan bilgiler 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

4.3. Bütçe Hazırlama, Uygulama ve Raporlama Süreçlerinin 
Bağımsız Olması 

Yıllık bütçe, hükümetin tasarladığı mali politikalarının hedeflerini 
sağlam olarak ifade etmeli ve mali politikaların geleceğe dönük 
projeksiyonlarının tam olarak yapılabilmesine olanak vermelidir. Yıllık 
bütçenin esasları, genel ve tutarlı bir iktisadi çerçeve içerisinde sunularak, 
bütçeye ait temel parametrelerin hesaplanmasında yetkili diğer iktisadi ve 
mali birimlerin iktisadi tahminlerine dikkat edilmelidir. Üstlenilmiş mevcut 
yükümlülükler, uygulanması planlanan yeni politikalardan ayrı olarak 
değerlendirilmelidir. Bütçede karşılaşılması her an mümkün olabilecek mali 
riskler hesaplanabilmeli, iktisadi konjonktürün beraberinde getirebileceği 
değişimler ve maliyetleri tam olarak hesaplanamayan harcamalara ilişkin 
önemli taahhütler mümkün olduğunca kesin bir şekilde belirlenmelidir. 
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Hükümetin eylemleri içerisinde, yapılması planlanan harcamalar 
karşılığında bu harcamaları karşılayacak finansman imkânlarının ve 
girişilmesi muhtemel borçlanma yükümlülüklerinin brüt olarak raporlanması 
sağlanmalıdır. Burada katlanılması muhtemel yükümlülükler açık ve örtük 
yükümlülüklerdir. Hükümet açısından belirsiz mali yükümlülükleri içeren 
örtük yükümlülükler arasında afet sigortaları, emeklilik ödemeleri, garantisiz 
borçları, batık bankalar sonucu mudilere yapılan ödemeler sayılabilir. 
Yapılacak harcamalar; idari, fonksiyonel ve idari olmak üzere üç temel 
başlık altında sınıflandırılmalıdır. Bütçe dışı işlemlerin sınıflandırılması, 
bütçeye dahil işlemlerin tabi olduğu kriterlere göre gerçekleştirilmeli ve tüm 
bütçe verilerinin uluslararası karşılaştırmaya imkân verecek düzeyde 
sistematikleştirilmesi sağlanmalıdır. Bütçeye sonradan eklenen tüm 
programlarla, hangi amaçlara ulaşılmak istendiği gerekçeleri ile ortaya 
konmalıdır. Yıllık bütçe, hükümetin mali durumunu tam anlamıyla ortaya 
koyacak kapasitede hazırlanmalıdır.  

Bütçe ödeneklerinin ne şekilde harcanacağı, hangi hesaplar altında ne 
şekilde izleneceğine ilişkin prosedürler açıkça belirlenmelidir. Böyle bir 
sistemin işlerliğini sağlayacak oldukça kapsamlı bir muhasebe sistemi 
kurulmalıdır. Bu sistemde gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhtemel gelir ve 
gider kalemlerine ilişkin tüm hesaplar detaylarıyla takip edilebilmelidir. 
Kamu ihalelerinin standart ve esasları da belirlenerek tüm tarafların bu 
ilkelere uyumunu temin edecek yaptırım mekanizmalarına zemin 
hazırlanmalıdır. Ayrıca bütçe gerçekleşmeleri iç denetim mekanizmasına 
tabi kılınarak gerçekleştirilen denetimlerin de incelenmesine müsaade 
edilmelidir.  

Önceden yapılan bir tahminden ibaret olan bütçe uygulamasında bütçe 
dışı faaliyetleri de içerecek yıllık bütçeye ilişkin nihai hesaplar, tam zamanlı, 
kapsamlı ve denetlenmiş olarak ve bütçeye konulan programların hedeflerine 
ne ölçüde ulaştığı hususu da açıklanarak denetlemeden sorumlu yasama 
organına raporlama mekanizması aracılığı ile sunulmalıdır. Ayrıca 
hükümetin tüm mali nitelikli eylem ve işlemleri düzenli olarak raporlanmalı, 
başlangıç ödenekleri ile yıl sonuna kadar temin edilen toplam ödemeler 
karşılaştırılmalıdır.  

Bütçe, devletin tasarladığı mali politikaları en sistematik bir şekilde 
uygulamasına imkân veren bir yönetim aracı olmakla birlikte yönetim 
otoritesinin gerçek performansının ortaya çıkarılması bakımından büyük 
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önemi haizdir. Bu noktada bütçeye ilişkin nihai analizlerin ne şekilde 
yapılarak halka duyurulacağı OECD tarafından ortaya konmuştur. Buna göre 
devletin uyguladığı maliye politikalarının ileriye dönük olarak daha net 
değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla kamu faaliyetlerinin dökümünü 
içeren 5 yıllık bir rapor yayınlanmalı ve politikalarda kırılmalar ve 
değişimler olduğu takdirde tüm farklılıklar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

4.4. Denetimin ve İstatistiki Veri Yayınlamanın Bağımsız Olması 

Devletin yıl içerisinde yaptığı işlemlerle gerçekleştirdiği mali bilgiler, 
kamuoyunun istifadesine sunularak bağımsız bir denetim kurumu tarafından 
denetime açık bırakılmalıdır. Kamu hesaplarına ilişkin mali istatistiklerin 
doğruluk ve güvenilirliği kurumsal anlamda bağımsız bir istatistik dairesi 
aracılığı ile güçlendirilmelidir. Yıllık olarak öngörülen tahminler alanında 
uzman akademisyen ve yetkili uzmanlar tarafından incelemeye açık 
olmalıdır.  

Birbirleri ile çok sıkı ve yakın bir ilişki içerisinde bulunan parasal ve 
mali politikalar, sağlıklı bir ekonomi politikası yönetiminin idaresinde 
önemli açılımlar sunarlar. Uygulamada kurumsal açıdan önemli farklılıklar 
gösteren bu iki ekonomi politikası aracının iki farklı başlık altında 
incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle Kod, merkez bankalarınca 
uygulanacak para politikası için iyi saydamlık uygulamaları ve mali 
kurumlarca uygulanacak mali politikalar için iyi saydamlık uygulamaları 
olmak üzere iki başlık altında şekillendirilmiştir.  

Parasal ve mali verilerin konsensüsü ile ortaya çıkan mali saydamlık, 
ulusal hesapların bütünü ile uyumlu olmalıdır. Devletin finansal verilerini 
değerlendiren, analiz eden ve kamuoyu ile paylaşan ulusal istatistik ajansı, 
ihtiyaç duyduğu verilerin temininde zorluklarla karşılaşmamalı ve bu kurum, 
kendisine tevdi edilen verileri, kötü kullanıma ve yanlış yorumlamaya karşı 
koruma altına almalıdır. Gelir ve gider arasındaki farkı yansıtan denge 
rakamları, devletin dahilde Merkez Bankası ve hariçte Eximbank ve diğer 
finans kurumları ile yürüttüğü iç ve dış finansman düzeyini ve mevcut 
varlıklarının belirlenebilmesine olanak vermeli ve istatistik kurumu bu 
verileri gereği halinde öncelikli olarak devletin yetkili birimlerine aktararak 
mali politikaları oluşturma hedefindeki kamu otoritelerine yardımcı 
olmalıdır.  
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5. IMF’nin “Parasal ve Mali Politikalarda Saydamlık Üzerine En 
İyi Uygulamalar Kodu” 

Uluslararası para ve mali sistemin yapısını güçlendirmek 
çerçevesinde, IMF Geçici Komitesi, (Interim Committee) Nisan ve Ekim 
1998’deki Tebliğleri ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde Fon’u parasal ve 
mali politikalar için bir saydamlık uygulamaları kodu geliştirmeye davet 
etmiştir. Fon, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International 
Settlements) ile birlikte ve merkez bankalarından finansal kurumlar, ilgili 
uluslararası ve bölgesel örgütler ve seçilmiş akademik uzmanlardan oluşan 
bir temsilci grubu ile danışma içinde bir Parasal ve Mali Politikalarda 
Saydamlık Üzerine En İyi Uygulamalar Kodu -İlkeler Bildirgesi- 
geliştirmiştir. Bu bildirge Fon tarafından geliştirilen ve Nisan 1998’de 
Geçici Komite tarafından onaylanan Mali Saydamlıkta En İyi Uygulamalar 
Kodu ile paralellik arz etmektedir. 

IMF tarafından 1999 yılında açıklanan Parasal ve Mali Politikalarda 
Saydamlık Üzerine En İyi Uygulamalar Kodu, devletlerin uygulamak 
durumunda bulundukları parasal politikalar için bu politikaları yürütmekten 
sorumlu merkez bankalarına, mali politikaların uygulanması için de yine 
mali politikaları uygulamakla yükümlü diğer kamu mali kurumlarına yerine 
getirilmesi istenen ve beklenen saydamlık uygulamalarını tavsiye 
etmektedir. Kod bünyesinde ifade edilen merkez bankaları, her ne şekilde 
olursa olsun ülkedeki para politikasının yönetilmesinden sorumlu olan 
kuruluşları ifade ederken, mali kurumlar tabiri de ülkedeki mali ödemeler 
sistemini düzenlemek, koordine etmek ve denetlemekten sorumlu kamu 
kurumlarını ifade etmektedir. Başta bankalar olmak üzere sigorta şirketleri 
ve sermaye piyasası aracı kuruluşları başlıca mali kurumlardır. Finansal 
sistemin işleyişini sağlayan bu kurumlar, merkez bankası aracılığı ile mali 
istikrarın temini, mali ödemeler sisteminin işlerliliğinin devamının 
sağlanması, piyasa etkinliğinin sürdürülmesi vs. konularında kurumsal 
düzeyde gözetlenmekte, düzenlenmekte ve denetlenmektedirler.  

IMF tarafından yayınlanan saydamlık kodu ya da bildirgesi, parasal ve 
mali politikalardan elde edilen bilgilerin ve sonuçların yanı sıra bu amaçları 
gerçek yaşama taşımakla yükümlü kamu otoritelerinin sorumluluklarının 
çerçevesinin çizilmesi hedeflerini de gütmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
Kod’da yer alan, parasal ve mali politikalarda saydamlığı ilke edinen 
hükümler esas olarak; merkez bankaları ile birlikte mali kurumların 
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güvenilirliklerinin temin edilmesi, parasal ve mali politikalarla ilgili bilgilere 
ilgili tüm toplumsal kesimlerin ulaşabilmelerinin sağlanması, merkez 
bankası ile mali kurumların parasal ve mali politikalarının ne şekilde 
oluşturulduğunu sağlayan kanaatlerinin rapor edilme süreçlerinin 
belirlenmesi ve son olarak da merkez bankalarının ve mali kurumların 
rollerinin sorumluluklarının ve hedeflerinin açık ve anlaşılır olması konuları 
üzerinde durmaktadır. 

Bir ülkede uygulanan parasal ve mali politikalarda saydamlığın 
mevcut olup olmadığı iki temel kritere göre değerlendirilebilir. Bunlardan 
birincisi, yürütülen politikanın hedefleri ve araçlarının kamu tarafından 
bilinmesi durumudur. Çünkü yetkili otoritenin uygulayacağı politikaları 
önceden bilen aktörlerin piyasanın potansiyel verimine daha iyi katkıda 
bulunmaları oldukça kolay olacaktır. İkincisi ise, geniş anlamda bir özerkliğe 
kavuşturulan parasal ve mali otoritelerin sorumluluk bilinçlerini daha da 
artırmalarını sağlayıcı iyi yönetim uygulamalarının teşviki, merkez bankası 
ile birlikte mali kurumların vazifelerini daha verimli yerine getirmelerini 
sağlayacaktır. Uygulama aşamasına geçildiğinde merkez bankası ile diğer 
mali kurumlardan herhangi birisinin hükümetle sorunlar yaşamaları halinde 
daha önceden belirlenmiş kurallar ve kurumlara ait saydam kriterler, bu gibi 
sorunların çok kısa zamanda çözülmesine ve tutarlı politikalar izlenmesine 
önemli ölçüde katkı sağlar.  

Merkez Bankası, uygulanacak para politikası hedeflerini kamuoyuna 
açıklayarak ulaşılmasını istediği neticelerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. 
Böyle bir amaca ulaşılması için gereken genel çerçevenin çizilmesine 
yardımcı olur ve para politikasındaki etkinliğini daha sağlam temellere 
bağlamış olur. Bu uygulamaların yanı sıra özel sektöre, uygulanacak para 
politikalarının temel noktalarını belirleyen bilgi aktarımlarında bulunularak 
politik sürecin daha saydam, toplumsal beklentilerin daha gerçekçi olarak 
oluşmasını sağlamak suretiyle para politikasının etki alanının daha net bir 
şekilde oluşmasına zemin hazırlanmış olur.  

Amaçlarının tam olarak belirlenmesine büyük ihtiyaç duyulan mali 
kurumlar, saydamlıkları konusunda şüpheye mahal vermeyecek 
düzenlemeleri kendileri üstlenerek ve piyasa aktörlerine karar aşamalarında 
uygun ortam sağlayarak uygulanan politikaların etkinliğinin artırılmasında 
politik sürece yardımcı olabilirler. Piyasa katılımcılarının ve toplumun, 
hedeflenen politikaları tam ve net olarak anlamaları ve buna uygun 
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değerlendirmelerde bulunmaları uygulanacak programların kendilerinden 
beklenen neticelerin daha kısa sürede ve daha doğru olarak ulaşılmasına 
neden olur. Böyle bir süreç ise mali istikrarda sağlanan artışla birlikte 
sistemin istikrarına da katkıda bulunur. Mali kurumların üzerinde çalıştıkları 
planların kamuoyuna yeterli düzeyde aktarılması, bu kurumların kendi 
faaliyetlerinin kredibilitelerinin artmasına yardımcı olur.  

Parasal ve mali politikalarda iyi saydamlık uygulamalarını kendileri 
için bir yol haritası olarak belirleyen ülkelerin beklediği faydalar karşısında 
katlanmaya göz alabileceği maliyetleri doğru olarak belirlemeleri, mali 
politikalarını uygularken beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamaları için 
oldukça önemlidir.  

Uygulanan politikaların etkinliğini olumsuz yönde etkilemesi 
muhtemel bazı temel para politikası hedeflerinin kamuoyu ile 
paylaşılmasının sınırlandırılması da mümkündür. Para otoritesinin parasal 
sistemle ve aracılarla ilgili ifşaatlarda bulunması, piyasa mekanizmasında 
sapmalara yol açabilir. Bu gibi durumlarda kurumsal süreçlerde istikrar 
ilkesi gereği, Merkez Bankası başta olmak üzere diğer parasal işlemlerden 
sorumlu kurumlar, parasal faaliyetleri ile ilgili borçlanmalar, olağanüstü 
uygulamalar gibi detayları kamuoyu ile paylaşmayabilirler. Piyasalarda 
disiplini sağlama, mali disiplini temin etme ve ahlaki tehlikeleri bertaraf 
etme gibi mülahazalarla kurumlar, süreçler ve uygulamalarla ilgili ifşaatlar 
zorunlu olarak sınırlandırılabilir.  

Saydamlık uygulamalarının şekil şartları da uygulamada bazı 
açmazlarla karşılaşılabilmesine neden olabilmektedir. Para politikasının 
saydamlığı ile ilgili düzenlemelerin genel bir kanuna mı yoksa özel bir 
kanuna tabi olacağı konusu üzerinde önemle durulması gerekli bir husustur. 
Kurumsal anlamda mali düzenlemelerin, yani kurumun düzenleyici rolünün, 
sorumluluklarının ve amaçlarının bu kuruma ait kendi yetki kanununda 
düzenlenmesinin daha doğru olacağı kanaati izhar edilmektedir.  

İyi saydamlık uygulamaları, parasal ve mali politikaların belirlenerek 
rapor edilmesine katkı sağlayarak sağlam iktisadi politikaların icraata 
konulmasına yardımcı olma amacını güder. Bu uygulamalar, hükümetleri 
uygulanabilecek parasal ve mali politikalar konusunda yönlendirmez. Ancak 
etkin bir iktisat politikasının gerçekleşmesini sağlamada tamamlayıcılık rolü 
büyük olan saydamlık uygulamalarının etkinliğinin artırılmasında 
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yöneticilere önerilerde bulunur. Bankacılık, sigortacılık, menkul kıymetler 
ve muhasebe standartlarını belirleyen diğer ilkeler bu Kodun tamamlayıcıları 
olarak yardımcı diğer esasları belirlemektedirler.  

Ödemeler sisteminin tasarımı, bütün bir mali sistemin istikrarı 
açısından önemlidir. Diğer mali işlemlere göre oldukça karmaşık bir yapı arz 
eden ödemeler sistemi, saydamlık önerileri doğrultusunda daha basit ve 
anlaşılır kılınabilir. Sistemin etkin bir biçimde işleyebilmesi açısından 
kurumsal tasarım süreçlerinin sade ve anlaşılır kılınmasının yanı sıra 
toleransa izin veren bir yapıda inşa edilmesi de büyük önem arz eder.  

Özetle, IMF tarafından ülkelere tavsiye niteliğinde hazırlanan Parasal 
ve Mali Politikalarda Saydamlık Üzerine En İyi Uygulamalar Kodu, detaylı 
tanımlamalardan ziyade genel esaslar çizmeye çalışmıştır. Kodun içerdiği iyi 
saydamlık uygulamaları, ülkelerin içinde bulunduğu konjonktür hesaba 
katılarak değerlendirilebilmelidir. Kodda listelenen iyi saydamlık 
uygulamalarının tamamını uygulayabilecek hukuki ve kurumsal kapasiteye 
ve yeterli mali kaynağa sahip olmayan ülkelerin bu genel esasları süratle 
uygulama çabası içinde olmaları önem taşımaktadır. 

5.1. Mali Kurumlarca Uygulanacak Mali Politikalar İçin 
Saydamlık İlkeleri 

Parasal ve Mali Politikalarda Saydamlık Üzerine En İyi Uygulamalar 
Kodu, ülkedeki mali politikaların uygulanmasından sorumlu mali kurumların 
amaçlarının, kurumsal çerçevelerinin, kendileri ile ilgili düzenlemelerin, 
hedeflerinin, sorumluluklarının, denetimleri ile ilgili süreçlerin kamuoyuna 
net olarak açıklanmasını öngörmektedir. Bunlara ek olarak ülke içi ödemeler 
sisteminden sorumlu gözetim kurumlarının rol ve fonksiyonlarının 
bilinmesinde yararlar vardır. Bu gözetim kurumlarının ulusal ödemeler 
sistemine etkilerde bulunabilecek muhtemel olayları çözümleyecek risk 
yönetimine ilişkin kuralları toplumla paylaşmaları sorunların kısa zamanda 
bertaraf edilmesi açısından önemlidir.  

Mali kurumlarca uygulanacak mali politikaların yöntemini belirleyen 
süreçler ve düzenleyici çerçeve ve mali kurumların mali raporlamayla ilgili 
olarak tabi oldukları esaslar halka açıklanmalı ve ayrıca kurumların 
belirledikleri politikalardaki önemli değişimlerle, mali politika hedeflerine 
nasıl ulaşıldığına ilişkin bilgiler düzenli aralıklarla ve yıllık raporlar olarak 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Mali kurumların tasarladıkları mali 
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politikaların yönetimi, kurumsal gizlilik ilkeleri gereğince ve kurumların 
işlemlerinde etkinliğin sağlanması düşüncesi ile ilgili olma şartıyla genel 
saydamlık kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.  

Mali kurumların tabi oldukları kriterlerin belki de en başında kendi 
faaliyetleri doğrultusunda sağladıkları bilgileri sağlam bilgi ağları aracılığı 
ile birlikte kamuya açıklamalarıdır. Mali kurumların sorumlu oldukları mali 
sektörlere ait önemli gelişmeler yıllık raporlar ve periyodik yayınlar halinde 
yayınlanmalı, sorumluluk alanlarına giren konularda mali verileri ilgililerin 
kullanımına sunulmalıdır. Önceden belirlenen bir program dahilinde 
gerçekleşen bilançolarını kamuya ifşa etme durumunda olan mali kurumlar, 
piyasa işlemlerine ilişkin konsolide bilgileri de açıklamalıdırlar. Firmalara 
ait ticari sırların mahremiyeti ve gizliliği esasına sadık kalınması koşulları ile 
mali kurumların işletmelere sağladığı gerek yeniden yapılandırma ve gerekse 
ek finansman programları çerçevesindeki mali desteklerine ait tüm veriler, 
mali istikrara zarar gelmesine mahal verilmeyecek bir yöntem ve plan 
doğrultusunda kamuya özlü bir şekilde açıklanmalıdır.  

Mali kurumlar kendi işlemleriyle ilgili olarak gerçekleşen 
faaliyetlerini önceden ilan edilen bir program dahilinde sunmalıdır. Mali 
kurumların mali nitelikli işlemlerini içeren hesapları, bağımsız bir denetçi 
tarafından denetlenerek kamuya ifşa edilmelidir. Mali kurumların 
idaresinden sorumlu yöneticiler, kurumlarının ulaşmayı amaçladığı 
hedefleri, gerçekleştirdikleri performanslarıyla birlikte ve karşılaştırmayı 
sağlayacak kriterlerle yorumlayarak oluşturdukları raporu, bu raporların 
incelenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu kamu otoritelerinin 
huzurunda sunmalıdırlar. 

Mali sistem istikrarının ve ödemeler sisteminde dengenin sağlanması 
amacına dönük olarak verilen mevduat garantileri gibi hayati önemi haiz 
idari kararlar başta olmak üzere finansal kurumların öncelikli hedefleri başta 
olmak üzere tüm hedefledikleri politikalar açık ve net bir şekilde halkın 
bilgisine sunulmalıdır.  

5.2. Merkez Bankalarınca Uygulanacak Para Politikası İçin 
Saydamlık İlkeleri 

Ülkedeki para politikasının uygulanmasında tek yetkili otorite olan 
merkez bankası, devletin tüm organlarının tabi olduğu mali, idari ve hukuki 
saydamlık şartlarına da tabi bir kurum olarak genel esaslara ilişkin şekil ve 
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şartları önceden belirlenmiş bir çerçeve içerisinde tasarlanan ekonomi 
politikasını kurallara dayalı olarak yürüterek hükümete yardımcı olur. Ancak 
burada üzerinde önemle durulması gereken nokta, para politikasının 
kurumsal çerçevesinin ve nihai amacının ne olduğunun ilgili yasalar aracılığı 
ile net olarak belirlenmesi gereğidir. Bu noktada para politikasının 
amaçlarının neler olduğu açıkça belirlenirken merkez bankasının 
pozisyonunun ne olduğu, nereye kadar bağımsız, nereden sonra hükümetin 
projeksiyonu doğrultusunda hareket edeceği belirgin bir şekilde açığa 
kavuşturulmalıdır.  

Merkez Bankası’nın kendi kuruluş kanununda hedeflediği politikalara 
ulaşabilmek için para politikası araçlarını kullanma yetkisine sahip olduğu 
açık olarak ifade edilmelidir. Merkez bankasının döviz mekanizmasını 
uygularken tabi olduğu kurumsal sorumluluklar da kamuoyuna 
açıklanmalıdır. Bunlara ek olarak olağanüstü durumlarda hükümetin merkez 
bankasının yetkilerinin bertaraf ederek kendi önceliklerini uygulamaya 
girişmeleri durumunda buradaki yetki ayırımının sınırlarının halka 
açıklanmasında güvenilirliğin tesisi açısından yarar vardır. Merkez bankası 
başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin atanmaları ve görev sürelerine 
ilişkin esaslarda da üstü kapalı noktaların bırakılmaması, para otoritesi 
olarak merkez bankasına duyulan güveninin devamında büyük önem arz 
etmektedir. Hükümetin merkez bankasından elde etme hakkına sahip olduğu 
avanslara ilişkin limit, şekil ve şartların da açıkça belirlenmesi gereklidir. 
Merkez Bankası’nın ekonominin farklı alanlarında kendi yetki alanına giren 
noktalarda gerçekleştirebileceği düzenlemeler belirli esaslar dahilinde 
kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır.  

Merkez Bankası’nın yönetiminde en önemli konu olan karların ne 
şekilde alınacağı ve sermayesinin nasıl korunacağının halka açıklanması da 
son derece önemlidir. Ayrıca Merkez Bankası’nın iktisadi ve mali 
politikalarda ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği işbirliği faaliyetlerinin 
halka tarafından da bilinmesinde büyük yararlar vardır.  

Merkez Bankası’nın tasarladığı para politikasının gerçekleşmesini 
sağlayan araçların ve bu araçların ne şekilde kullanılacağı yanı sıra parasal 
operasyonların etkilediği kesimler ile bu işlemlere ilişkin süreçlerin açıkça 
ifade edilmesi kurallara dayalı bir ekonomi politikası yönetiminin temel 
ayaklarındandır. İktisadi gelişmeleri analiz eden, para politikası 
hedeflerindeki gerçekleşmeleri izleyerek politikalardan sapmaları 



 305

değerlendiren, ileri ki dönemler için politika önerilerinde bulunan bir 
organın bulunması halinde bu organın görevleri ve idari yapısı ile 
gerçekleştirdiği bu iktisadi analizler ile ileri ki tarihli toplantı ve programları 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

Merkez Bankası’nın etkin bir ekonomi politikası yönetiminde 
kendinden beklenen vazifeleri yerine getirebilmesinin ön şartı, para 
politikasındaki kırılma noktaları ve ulaşılması hedeflenen amaçlardaki 
değişimler konusunda halkı bilgilendirmesine bağlıdır. Merkez Bankası, para 
politikası hedeflerine yönelik olarak ulaştığı düzeyi ve döviz kurlarına ilişkin 
konjonktürü de içeren periyodik raporları sık aralıklarla kamuoyuna 
sunmalıdır. Bu raporda ayrıca hedeflenen para politikası ile ulaşılmak 
istenen amaçlar ve iktisadi konjonktürün para politikalarında sebep olduğu 
etkiler de açıkça ifade edilmelidir. Tüm bunlara ek olarak ülkenin içinde 
bulunduğu iktisadi konjonktürü tam olarak izleyerek tespit edebilmeleri, 
akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında belirli ve anlamlı verilere 
ulaşabilmesi, iş aleminin önünü daha iyi görerek geleceğe dönük yatırım ve 
üretim planlarını daha sağlam olarak yapabilmeleri, bireylerin şahsi 
tasarruflarını nereye kanalize edeceklerini daha iyi belirleyebilmeleri 
amaçlarına yönelik olarak Merkez Bankası’nın, yıllık raporla birlikte tüm 
faaliyetler ile ilgili olarak düzenli veri setleri oluşturması üzerinde önemle 
durulması gereken diğer konulardandır.  

Uluslararası Para Fonu’nun kullandığı yayınlarda sunulan içerik, 
verilerin sistematiği, yayınlanma dönemleri ve kamunun bu bilgilere 
ulaşabilirliği gibi veri yayınlama standartlarının Merkez Bankası tarafından 
da yerine getirilmesi daha etkin bir bilgilendirme ağının kurulması açısından 
önemlidir. Merkez Bankası’nın önceden açıklanan bir plan dahilinde 
muhasebe standartlarına uygun olarak en azından yıllık olmak üzere 
bilançosunu kamuya açıklaması ve gerçekleştirdiği tüm parasal işlemlere 
ilişkin piyasa verilerini belirli süreler dahilinde toplumla paylaşılmasında 
fayda mülahaza edilmektedir. Uluslararası Para Fonu’na yayımlanmak üzere 
bildirilen ülkenin döviz rezervleri, tahsil etme durumundaki alacakları ile 
birlikte, üstlendikleri yükümlülüklerine ait bilgilerin önceden belirlenmiş bir 
program dahilinde kamuyla paylaşılması da gerekmektedir.  

Merkez Bankası, programı öncelikli olarak ilan edilmiş, kendi 
faaliyetlerine ilişkin ve denetimden geçmiş hesaplarını kamuya 
açıklamalıdır. Merkez Bankası görevlileri ayrıca kurumlarının hedeflerini 
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açıklayan, hedeflerin performansını ortaya koyan, mali sistem ve iktisadi 
duruma ilişkin önerilerde bulundukları para politikası ile ilgili kapsamlı bir 
raporu yetkili kamu otoriteleri huzurunda sunmalıdırlar. Bu noktada kurum 
içi yönetime ilişkin prosedürlerin kamuya açıklanması da gerçekleştirilmesi 
beklenen diğer düzenlemelerdendir. Merkez Bankası’nın kendi faaliyetleri 
ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri harcamalar ve elde ettikleri gelirler yıllık 
olarak kamu ile paylaşılmalıdır.  

Pratik yaşamda merkez bankalarının neredeyse tamamının temel 
hedeflerini kendi kuruluş kanunlarını içeren metinlerde açık bir şekilde 
ortaya koydukları görülmektedir. Bu hedeflerin büyük çoğunluğunun 
herhangi bir öncelik sıralamasına tabi tutulmaksızın merkez bankası 
kanunlarına dahil edilmesine karşın son zamanlarda ülkelerin büyük 
çoğunluğu tarafından fiyat istikrarı hedefi birinci öncelik olarak ele alınmaya 
başlanmıştır5. Konjonktürün getirdiği bu yeni durum karşısında merkez 
bankalarının öncelikli hedeflerini ve bu hedefleri uygularken sorumluluğu 
altına girdikleri yükümlülükleri kamuoyunun bilgisine sunmalıdırlar.  

6. Sonuç 

İyi bir devlet yönetimi için tüm kamu kurum ve kurumlarında mali 
saydamlık ve hesap verme sorumluluğu son derece önemlidir. Uluslararası 
Para Fonu’nun yürüttüğü çalışmalar neticesinde oluşturulan parasal ve mali 
politikalarda saydamlık kuralları, devletlerin uygulayacakları mali 
politikalarda tavsiye niteliğinde ilkelerdir. Önemle belirtelim ki, söz konusu 
mali ve parasal saydamlık ilkeleri; kendi rollerinin ve sorumluluklarının 
farkında olan, sahip olduğu bilgileri kamuyla paylaşan, bütçelerinde 
saydamlık ilkelerine riayet eden, bağımsız olarak denetlenen ve istatistiki 
verilerini etkin bir şekilde kamuoyuyla paylaşan kamu otoritelerinin 
yaratılmasını amaçlamaktadır. Tüm bu çabalar devletlerin, tasarladıkları 
ekonomi politikalarını genel esas, şekil ve şartları önceden belirlenmiş 
kriterler doğrultusunda daha etkin ve toplumun çıkarlarına daha uygun 
olarak yürütmelerine olanak tanıyacaktır.  

 

                                                      
5 Pelin Kuzey, “Para ve Finans Politikalarında Şeffaflığın Sağlanması Hususunda 
İyi Uygulamalar İlkeleri, Uluslararası Mali Standartlar”, (İçinde), Maliye Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2002, s.7 
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ANAYASAL İKTİSAT FELSEFESİ, EKONOMİ 

POLİTİKASININ ANAYASASI VE MALİ KURALLAR 

 
Coşkun Can AKTAN*  

 
1. Giriş 

Kamu kesiminin büyümesi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan mali 
disiplinsizlik sorunu ve mali sürdürülebilirlik kaygısı pek çok ülkenin 
geleneksel iradi/takdiri maliye politikalarından uzaklaşmasına ve bunun 
yerine kurumsal maliye politikalarını uygulamaya yöneltmiştir. Ülkemizde 
de uzun zamandan bu yana tartışılmakta olan bu konu nihayet hükümetin ve 
parlamentonun gündemine gelmiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan Mayıs 2010 ayında kamuoyuna yaptığı açıklamalarda 
ülkemizde "Mali Kural Kanun Taslağı Tasarısı"nın 2011 yılında 
yasalaşmasının beklendiği ifade etmiştir. Mali kuralla kamu maliyesi 
politikalarına uzun vadeli öngörülebilirlik getirileceğini ifade eden Babacan 
düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili şu mesajları vermiştir: 

"Mali kuralın amaçlarını ekonomide güven ve istikrarı güçlendirmek, 
mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirmek, ekonomi politikalarına uzun 
vadeli perspektif getirerek, mevduat ve kredi vadelerinin uzamasını 
sağlamak, kamunun uzun vadede finansman ihtiyacını netleştirerek özel 
sektörün daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetle kaynaklara ulaşmasını 
sağlamak olarak sayabiliriz.” (http://www.ntvmsnbc.com/  11 Mayıs 2010) 

Önemle belirtelim ki, halihazırda kurumsal maliye politikası 
yönündeki uygulamalar pek çok ülkede çok yaygın bir şekilde anayasal ve 
yasal kurallara dayalı olarak uygulanmaktadır. Biz bu kısa yazımızda 
uygulamayı değil, fakat maliye politikasındaki bu yeni eğilimin entelektüel 
ve felsefi temellerini özetlemeye çalışacağız. 

2. Anayasal İktisat Felsefesi 

Anayasal Politik İktisat ya da Anayasal İktisat adı akademik 
çevrelerde yeni yeni duyulan bir disiplin...  Bu yeni disiplinin doğuşuna 
öncülük eden Amerika Birleşik Devletleri’nde dahi “anayasal iktisat” 

                                                 
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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kavramı  ilk kez 1984 yılında Washington DC’de yapılan bir sempozyumda 
kullanıldı. 1984 yılında bu ismin bulunması, teorinin o tarihte ortaya çıktığı 
anlamına elbette gelmiyor. Modern kamu tercihi teorisinin ve aynı zamanda 
anayasal iktisat teorisinin öncüsü olarak kabul ettiğimiz  James M. Buchanan 
1960’lı yıllardan bu yana bu iki kardeş disiplinin gelişmesinde çok önemli 
katkılarda bulundu.  

Anayasal iktisadın tarihsel temelleri İngiliz, İskoç ve Amerikan 
aydınlamasına kadar uzanıyor.  Liberal düşüncenin felsefi temellerini inşa 
eden John Locke, David Hume, Adam Smith gibi İngiliz ve İskoç 
aydınlanmasının öncüleri, Montesqieu, Tocqueville gibi Fransız 
aydınlanmasına öncülük eden isimler  ile James Madison, Thomas Jefferson 
gibi Amerikan aydınlanmasının gerisinde yatan isimler bugün anayasal 
iktisat disiplini içerisinde modern anayasacılığın ilk öncüleri olarak kabul 
ediliyor.  

Her ne kadar adı 1980’li yıllarda konulmuş olsa da, anayasal iktisadın 
temelleri aslında Magna Carta’ya kadar uzanmaktadır. Anayasacılık 
hareketlerinin başladığı 18. yüzyıl devrimleri ve bu devrimin öncüleri  
aslında anayasal iktisadın gerçek habercileri ve liderleridir. 

Anayasal iktisat iyi bir sosyal düzen için bireysel özgürlükleri 
koruyacak anayasal-yasal ve kurumsal normların ve kuralların önemli ve 
gerekli olduğunu savunan bir liberal öğretidir.  Oyunun kuralları (the rules of 
the game) anayasal iktisadın temel inceleme alanıdır. Kurallara neden ihtiyaç 
duyulur? Neden gereklidir? Kurallar olmazsa ne olur? Kurallar nasıl 
oluşturulmalıdır? İyi kurallar nedir? vs. Tüm bu sorular anayasal iktisat 
disiplini içinde son derece önem taşıyan sorulardır. 

Anayasal iktisat, bireysel özgürlüklerin -sivil ve siyasal özgürlüklerin 
ve özel önemle ekonomik özgürlüklerin- korunabilmesi için devletin 
ekonomideki rolünün, görev ve fonksiyonlarının ve aynı zamanda devletin 
güç ve yetkilerinin sınırlandırılmasını savunan bir liberal öğretidir.  

Anayasal iktisat, “Devlet gerekli midir?” şeklindeki bir ütopyanın ve 
retoriğin  ötesinde  “Devlet ne kadar gereklidir?” sorusuna cevaplar arayan 
bir realist ekonomi  felsefesidir. 

Metodolojisi ve varsayımları oldukça basit ve anlaşılırdır. Bireyler 
ister özel, isterse toplumsal tercihlerinde olsun  Homo Economicus motifi ile 
hareket ederler. Karar ve tercihlerde bulunanlar sadece ve sadece bireylerdir. 
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Metodolojik bireycilik ve homo economicus teorinin temel taşlarıdır. Sadece 
bireyler tercihlerde bulunurlar ve bireyler tercihlerde bulunurlarken kendi 
özel çıkarlarını maksimize etme eğilimindedirler. 

Anayasal iktisat disiplinin ilk kelimesi yani “anayasa” kelimesi iki 
açıdan çok önemlidir: 

İlk olarak, anayasa kavram olarak “kural ve kurumlar” demektir.  
Yazılı kurallar ya da yazılı olmamakla birlikte kendiliğinden ortaya çıkan 
kurumlar son derece önemlidir. Kuralların ve kurumların mevcut olmadığı 
toplumlarda düzenden söz etmek mümkün değildir. Düzen için kurallar ve 
kurumlar son derece önemlidir. Kuralların olmadığı durumlarda keyfiyet 
hakimdir. Adalet, iyiliksever despotların keyfiyetine  ve takdirine bağlıdır. 
Özetle; anayasal iktisat, kurallara dayalı bir toplumsal düzeni öngörür.  

Anayasal iktisat kelimesinin ilk kelimesi olan anayasa şu açıdan da 
son derece önemlidir. Eğer iyi bir sosyal düzen içerisinde barış, özgürlük, 
adalet ve refah içerisinde yaşamak istiyorsak o zaman iyi bir sosyal düzenin 
temel kuralları ve kurumları üzerinde anlaşmamız lazımdır.  

Bireyler, kendi çıkarları için doğal toplum aşamasında sahip oldukları 
sınırsız özgürlükten vazgeçmek zorundadırlar. Hobbesian vahşi ormanında 
özgürlük, özgürlük değildir... Bireyler, özgürlük için Leviathan’a katlanmak 
zorundadırlar... Leviathan’ı kendi elleriyle oluşturmak zorundadırlar... 
Leviathan, özgürlük için gereklidir... Bireylerin kendi aralarında anlaşarak 
ve uzlaşarak leviathan’a bir kısım yetkiler devretmelerinde bir sakınca 
yoktur... Leviathan, bireylerin can ve malını koruyacaksa eğer, bunu 
sağlayabilmesi için bireylerden  vergi almak pekala hakkıdır ve bu hak ve 
yetki hiç kuşkusuz meşrudur... Hobbes’un sosyal sözleşme teorisinin 
temelini oluşturan leviathan modeli aslında anayasal iktisadın da temelidir. 
Bir farkla, Hobbes’un leviathanına gem vurulmamıştır… Dizginlenmemiştir. 
Oysa anayasal iktisat, bir sosyal sözleşme ve uzlaşmanın gereği olarak 
Leviathan’ı kabul eder, fakat bu Leviathan’ın yetkilerinin sınırlandırılmasını 
savunur.  

Anayasa bir toplumsal sözleşme belgesidir. Böyle bir toplumsal 
sözleşme belgesinin bireylerin iradeleri ile oluşturulması gereklidir. Kurucu 
rasyonalizm ve sözleşmeci felsefe anayasal iktisadın temellerini oluşturan 
ilkelerdir.  
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Tekrar ifade etmek gerekirse, anayasal iktisat, bireylerin ekonomik 
hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi ve güvencesi için devletin ekonomik 
yetkilerinin anayasal düzeyde sınırlandırılmasını savunan liberal öğretidir. 
Anayasal iktisat, anayasal düzen ve anayasal demokrasinin tesis edilmesini 
savunur. 

Anayasal iktisat, toplumsal sözleşme (sosyal kontrat) felsefesine 
dayalı bir sosyal teoridir. “Anayasa”, konjonktüre ve günübirlik 
değişikliklere maruz yasalardan, tüzük ve yönetmeliklerden farklıdır ve 
farklı olmalıdır.  Başka  bir ifadeyle,  toplumsal düzenin genel kuralları sık 
değişikliklere maruz olmamalıdır ve bu yüzden anayasa içerisinde güvence 
altına alınmalıdır. 

20. yüzyılın hiç şüphesiz en etkili düşünürlerinden birisi olan 
Friedrich A. von Hayek, 1984 yılında Anayasal İktisat konusunda 
düzenlenen bir sempozyumda sunulan bildirisinde şeyle demektedir: 

“Anayasal iktisat düşüncesi, ekonomi biliminde  bugüne kadar 
gördüğüm gelişmelerin en önemlilerinden biridir.”1 

Hayek’in bu tespitini çok ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. 
Anayasal iktisat, sadece ekonomi biliminde değil siyaset biliminde ve diğer 
sosyal bilim dallarında yeni ufuklar sunan bir araştırma alanıdır.  

Hayek, akademik yaşamı boyunca yazılarında ısrarla sınırsız 
demokrasilerin tehlikelerine işaret etmiş ve anayasal demokrasinin önemi 
üzerinde durmuştur. Anayasal iktisat, anayasal demokrasinin tesis edilmesi 
için son derece önemli reform önerileri sunmaktadır. 

İnsanoğlu, tarih boyunca geleceğini şekillendirecek karar ve 
tercihlerde bulunmuştur. Bugünü şekillendiren geçmişteki davranışlarımız, 
kararlarımız ve tercihlerimizdir. Geçmişteki davranışlarımız, karar ve 
tercihlerimiz zaman içinde “informel kurallar” olarak oluşur ve 
kurumsallaşır. İnformel kuralların bir kısmı, mitler (efsaneler), inançlar, örf 
ve adetler, alışkanlıklar, gelenekler şeklinde tezahür eder ve varlığını 
sürdürür. İnformel kurallar bütününe “kültür” denilebilir. İnformel kurallar 
dışında “formel kurallar” da sosyal düzenin inşasında önem taşır. Formel 

                                                 
1 F. A. von Hayek, “Reflections On Constitutional Economics”, in: Richard 
McKenzie, Constitutional Economics, Constraining the Economic Powers of 
Government, Mass:Lexinton Books, 1984. 
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kurallar, insanların bilinçli çabaları sonucu oluşturulmuştur. Anayasalar, 
kanunlar, tüzük ve yönetmelikler vs. formel kurallara örnek teşkil eder. 
Formel kurallar bütünü ise “hukuk” olarak adlandırılır. 

Anayasal iktisat, iyi bir sosyal düzenin oluşturulması için “formel 
kurallar” yani “hukuk”un önemi üzerinde durur. Ancak bu anayasal 
iktisatçıların informel kuralları önemsemedikleri anlamına gelmez. İnformel 
kurallar kolaylıkla değiştirilmesi mümkün olmayan bazı kurumlardır. 
İnsanların alışkanlıklarını, örf ve adetlerini, inançlarını bir anda ortadan 
kaldırmak hiç de kolay değildir ve kimi zaman imkânsızdır. Oysa formel 
kurallar çok daha kolay değiştirilebilirler.  Anayasal iktisatçılar, siyasal ve 
ekonomik düzenin iyileştirilmesi için formel kuralların değiştirilmesini 
önermektedirler. 

Burada hemen şu hususu belirtelim ki, kural ve kurumların (rules and 
institutions) önemi üzerinde duran Freiburg İktisat ve Hukuk Okulu ile 
Kurumsal İktisat (Institutional Economics) okulu öğretileri arasında çok 
yakın ilişki mevcuttur. Her üç okulun da öğretilerinin temelinde kural ve 
kurumlar vardır. 

Anayasal iktisat, kurumsal iktisat ve Freiburg iktisat ve hukuk okulu 
üzerine çalışmalar yapan bir araştırmacı olarak hem formel kuralların, hem 
de informel kuralların bir toplumun gelişmesinin temeli olduğuna 
inanıyorum. Bir bütün olarak “kurumsal altyapı” adını vereceğimiz kavram 
ile bugün ortak değerler olarak savunduğumuz Adalet, Özgürlük, Barış, 
Refah arasında çok yakın bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Kurumsal 
altyapısını iyi oluşturmuş milletlerin medeni bir toplum olma yolunda daha 
fazla mesafe katettiklerini düşünüyorum. 

Kural ve kurumlar kadar “insan” faktörünün de ihmal edilmemesi 
gerektiğine inanıyorum.  İyi bir oyun için, hem oyunun kurallarını, hem de 
oyuncuların kalitesini bir arada iyileştirmek için çaba sarfetmeliyiz. Bunun 
için eğitim ve ahlaka daha fazla önem vermeliyiz. Sistem (oyunun kuralları) 
ve insan (oyuncu) kalitesi mevcut olmadan kaliteli bir oyun 
seyredemeyeceğimizi bilmeliyiz. Eski bir Latin özdeyişi bu açıdan 
anlamlıdır:  

De maximis non curat lex (Hukuk herşeye çare değildir). 

Anayasal iktisat felsefesi ile formel kuralların (hukukun) önemi 
üzerinde dururken eğitim, ahlak ve kültürün üzerinde yeterince 
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durmadığımız sonucunun çıkarılmaması gerekir. Aslında kurumsal 
altyapıdan sözederken, bunun içine insana yapılan yatırım olarak beşeri 
sermayeyi de dahil ettiğime hiç şüphe yoktur.  

Özellikle, kültürel değişim olmaksızın, sadece kurallarla iyi bir sosyal 
düzeni oluşturmak mümkün değildir. Sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar 
sadece ve sadece anayasal ve yasal düzenlemeler yapılarak çözüme 
kavuşturulamaz. Ünlü İngiliz siyaset bilimci John Gray’in dediği gibi 
“Hiçbir anayasa, eğer ekildiği toprak, tiranik veya barbar kültürüyle 
beslenmişse yeşermez, hatta kök bile salmaz.” Bu bakımdan, medeni bir 
toplum oluşturulması sadece bir anayasanın mevcudiyetinin ötesinde bir 
kültürel değişim ve yenilenme meselesidir. 

3. İktidarın Sınırlandırılması ve Anayasacılık Felsefesi 
 

“Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey 
değil midir? Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. 
Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve 

sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı.” 
James Madison 

 
“Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir. O 

zaman insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı 
yönetmesi için krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım 

bunun cevabını tarih versin.” 
Thomas Jefferson 

 
Anayasal iktisat felsefesinin özünü belki de James Madison ve 

Thomas Jefferson kadar anlaşılır ve etkileyici biçimde ortaya koyan hiç bir 
düşünür olmamıştır... Madison, Amerikan aydınlanmasının ve Amerikan 
devrimin liderlerinden birisidir. Amerikalılar onu “founding fathers” olarak 
kabul ederler... Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’ni kuran liderlerden 
birisidir... Madison İngiliz sömürgelerinde yeşeren devrimci fikirleri 
paylaşan bir kişiydi. 1779 yılı sonlarına doğru müttefik sömürgeler meclisine 
üye olarak seçildi. Amerika’nın bağımsızlığı için mücadele verdi. Federal bir 
hükümet anayasası taslağı hazırlanmasında çok önemli bir rol oynadı.  1801 
yılında Başkan Thomas Jefferson’ın sekreterliği görevine getirildi. 1809 
yılında Jefferson’un desteği ile ABD başkanlığına seçildi. 

Gerçekten düşünüyorum da eğer yeryüzünde yaşayan biz insanlar 
Madison’un melekleri olsaydık o zaman devlete gerek olur muydu? Bu 



 315

sorunun cevabını hepimiz biliyoruz... Yeryüzünde dinsel kaynaklarda 
atfedilen türden ve nurdan yaratıldığına inanılan varlıklar mevcut değildir. 
En azından maddi anlamda görülebilir bir varlık olarak meleklerin 
olmadığını söyleyebiliriz. Meleklerin “manevi varlık” olarak var olup 
olmadığını ise bilemiyoruz... Bildiğimiz şu: yeryüzünde yaşayan hiç bir 
insan melek değildir. Melek sıfatlarına uygun ya da benzer olarak 
yaratılmamıştır. İnsanlar, iyi ve kötü doğaları ile mevcutturlar.  

Madison diyor ki,  “Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete 
gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti 
kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı.”  Gerçek şu ki 
yeryüzünde insanlar melek değil ve meleklerin mevcut olmadığı bir 
yeryüzünde devleti meleklerin yönetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. 

Thomas Jefferson’un söylediği şu söz de bu açıdan çok anlamlı: 
“Krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz?”  Maalesef, 
yeryüzünde krallar kılığına bürünmüş melekleri değil, fakat melekler kılığına 
bürünmüş kralları bulabiliriz? Fakat böylesine bir kılık değiştirmeye 
yeltenen insanların iki yüzlü sahtekarlar olduğuna herhalde şüphe olmasa 
gerektir!... 

Saint Paulus’a atfedilen “omnis potestas a deo” (bütün iktidar 
Tanrı’dan gelir) sözünün tarihin kimi zamanlarında kendine bir yer 
edindiğini biliyoruz. İktidar gücünü Tanrı’dan aldığını sanan ya da halkı 
böyle kandıran melekler (!) yeryüzünde yaşamışlar ve egemenliklerini 
sürdürmüşlerdir. Fakat tarihten öğrendiklerimizle biz artık biliyoruz ki, o 
melekler halk için değil, kendi çıkarları ve zevkleri için yaşamışlardır. Bu 
yeryüzünde güvenebileceğimiz hiç bir melek yoktur!.. 

O halde, yeryüzünde yaşayan biz insanlar bizi yönetmesi için melekler 
bulamayacağımızı bilmeliyiz... Bizi yönetme görevini devredeceğimiz 
varlıkların sadece “insan” olacağını bileceğiz ve insanların  kendi çıkarlarına 
yönelik eylem ve davranışlarının olabileceğini bir varsayım olarak kabul 
edeceğiz... Yönetme görevini devredeceğimiz kişilere sonsuz yetkiler 
devretmeyeceğiz... Güç ve yetkilerin sınırlarını mutlaka ama mutlaka 
sınırlayacağız... 

Anayasal iktisat felsefesinin özü bu kadar basittir... 
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4.Anayasal İktisat ve Homo Economicus’un Felsefesi 

“Hiç kimse bir köpeğin başka bir köpekle adil bir kemik değiş-tokuşu 
yaptığını görmemiştir. Aynı şekilde, hiç kimse bir hayvanın başka bir 

hayvana hareketlerle ya da kendi doğal sesiyle, ‘bu benim, o senin’; 
‘sendekine karşılık kendiminkini sana vermek istiyorum’ dediğini 

görmemiştir. Bir hayvan bir insandan ya da başka bir hayvandan bir şey 
almak istediğinde, o insanın ya da hayvanın yardım etmesini sağlamak için 

onu kandırmaktan başka yol bilmez. Köpek yavrusu anasına yaltaklanır, 
yemek yiyen efendisinin onu da görmesini isteyen spanyel bin türlü 

şaklabanlıkla dikkat çekmeye çalışır. Bazen insanın da kendi hemcinslerine 
karşı aynı oyunlara başvurduğu olur, istediğini yaptırmak için başka bir yolu 

kalmayınca türlü yaltaklanmalar, alçaltıcı hareketlerle karşısındakini 
yumuşatmaya çalışır.” 

Adam Smith 
 

“Bahçemizde yaşayan köpeklerin başkalarına zarar vermemesi için 
bahçemize bir çit yaptırmanın, ya da köpeğimize bir tasma zincir almanın 

maliyeti vardır.  Eğer biz köpeğimizin davranışını başkalarına zarar 
vermeyecek şekilde oluşturabilirsek, o zaman bu çözüm diğer çözümlerden  

(çit yaptırmak ya da zincir satın almak) daha yararlı olur.” 
James M. Buchanan ve Geoffrey Brennan 

 
“İnsan insanın kurdudur.” 

Thomas Hobbes 
 

“Kurtlar dişlerini kaybedebilir, fakat doğalarını kaybetmezler.” 
Thomas Fuller 

 
“Kurdun dişlerini ve pençelerini söküp ağıla öyle girmesine izin 

vermektense,  
onu ağılın dışında tutmak daha iyidir.” 

Thomas Jefferson 
 

Modern iktisat biliminin kurucusu ve öncüsü olarak kabul edilen 
Adam Smith’in köpekler ile insanlar arasındaki benzetmesi belki bazılarımız 
için çok aşırı bulunabilir. Smith’in ünlü Milletlerin Zenginliği adlı eserinde 
insan, davranış ve eylemlerinde kendi özel çıkarını düşünen ve maksimize 
eden bir varlık olarak ele alınmıştır.  

Smith’in aynı eserindeki şu çok ünlü sözünü de burada aktarmakta 
yarar görüyoruz: “Akşam yemeğimizi kasap, biracı veya fırıncının 
iyilikseverliğine değil, fakat onların şahsi çıkarlarına borçluyuz. Biz onların 
insani duygularına değil, kendi çıkarımıza bakarız. Ancak onlarla 
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konuşurken, kendi çıkarlarımızdan değil, onların sağlayacağı çıkarlardan ve 
avantajlardan sözederiz. Dilencilerden başka hiçbir kimse başkalarının 
merhamet duygularına daha çok güvenme yolunu seçmez. Hatta dilenciler 
bile tamamen bu tür bir duyguya sahip değildirler.”   

Adam Smith, insanı böylesine çıkarcı ya da bencil bir varlık olarak ele 
alırken insanın bu yaradılış özelliğini yermemiş aksine, insanın doğasında ya 
da fıtratında bulunan bu özelliği ile aslında bireysel çıkarı peşinde koşarken  
toplumsal çıkara hizmet edeceğini vurgulamıştır. Smith’e göre özel çıkarın 
peşinde koşan birey, hiç farkında olmadan bir görünmez el yardımıyla 
toplumun da çıkarına da hizmet etmiş olur. Yine Smith’in kendi sözleriyle 
aktarmaya çalışalım: 

“Her birey, sahip olduğu sermayeyi en yüksek üretim sağlayacağı 
sanayiye yönlendirir. Bunun bir sonucu olarak emek toplumun yıllık 
gelirlerinden alabileceği en yüksek payı alır. Birey, bunu yaparken, ne 
toplumun çıkarını artırmayı amaçlar, ne de bunu ne ölçüde yaptığını bilir. 
Birey, sadece kendi özel çıkarını gözetir ve bu amacını gerçekleştirirken 
görünmez bir el onun hiç düşünmediği başka amaçlara da hizmet etmesini 
sağlar. Birey kendi çıkarını gözeterek toplumun çıkarına hizmet etmiş olur 
ve bireyin bu hizmeti eğer topluma hizmet etmeyi amaçlamış olsaydı 
yapacağı hizmetten ve katkıdan daha fazla olurdu.”  

Adam Smith’in özel çıkarlarını maksimize etme eğiliminde olan bu 
insan tipi iktisat biliminde “homo economicus” olarak adlandırılır. Homo 
economicus, rasyonel bir bireydir, karar ve tercihlerinde faydayı maksimize 
etmeye, maliyetleri ise minimize etmeye çalışır. Eğer Smith’in homo 
economicus varsayımı kabul edilirse ekonomik hayatta üreticiler ve 
tüketiciler hep kendi özel çıkarlarına yönelik rasyonel karar ve tercihleri 
benimserler. 

Nobel ekonomi ödülü sahibi James M. Buchanan doğuşuna ve 
gelişimine öncülük ettiği Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat araştırma 
alanında piyasa ekonomisi için geçerli olduğuna inanılan “homo 
economicus” davranış motifinin kamu ekonomisi için de geçerli olduğunu 
ortaya koymaya çalışmıştır. Buchanan’a göre ister özel tercihlerde olsun, 
isterse toplumsal tercihlerde olsun bireylerin davranış ve tutumları farklı 
değildir.  Kamu ekonomisinde de karar alma sürecinde tercihte bulunanlar 
nihayetinde insanlardır. İnsanların toplumsal tercihlerde bulunurken kendi 
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doğalarının dışında bir doğaya ya da fıtrata sahip olmaları söz konusu 
olamayacağından toplumsal karar ve tercihlerde de esasen “homo 
economicus” motifi geçerlidir. Buchanan’ın bu görüşlerinin oldukça ikna 
edici bir tutarlı açıklamaya sahip olduğu söylenebilir. Özetle, Buchanan özel 
ve kamusal tercihlerde “özel çıkar maksimizasyonu”nun geçerli olduğunu 
söylemektedir. 

Acaba özel alanda kendi çıkarının peşinde koşan birey toplumsal 
çıkarın da artmasına hizmet ederken, bu durum kamusal alan için de geçerli 
midir? Başka bir ifadeyle, kamusal alanda kendi özel çıkarının peşinde koşan 
siyasal aktörler toplumsal çıkarın da artmasına hizmet ederler mi? Buchanan 
ve anayasal iktisatçılar, kamusal alanda özel çıkar maksimizasyonu 
eğilimlerinin önemli ölçüde toplumsal refah kaybına yol açaçağı 
görüşündedirler.  Eğer halkın seçtiği temsilcilerinin ve onların atadığı 
bürokratların güç ve yetkileri sınırlandırılmaz ise bu kişiler sahip oldukları 
güç ve yetkileri istismar edebilirler ve kötüye kullanabilirler. Bu bakımdan 
kamusal alanda gücü sınırlamak önem taşır. 

Buchanan, meslektaşı Geoffrey Brennan ile birlikte yazdığı bir kitapta 
ilginç bir benzetme yaparak siyasal iktidarların güç ve yetkilerinin anayasal-
yasal-kurumsal tedbirlerle sınırlandırılması halinde bunun toplumsal refah 
kayıplarını ortadan kaldıracağını ifade etmişlerdir. Buchanan ve Brennan’ın 
ilginç bir benzetmesi ise şu şekildedir: 

“Bahçemizde yaşayan köpeklerin başkalarına zarar vermemesi için 
bahçemize bir çit yaptırmanın, ya da köpeğimize bir tasma zincir almanın 
maliyeti vardır.  Eğer biz köpeğimizin davranışını başkalarına zarar 
vermeyecek şekilde oluşturabilirsek, o zaman bu çözüm diğer çözümlerden  
(çit yaptırmak ya da zincir satın almak) daha yararlı olur.”* 

Bu sözün anlamını kavramak için belki de Thomas Fuller’in  “Kurtlar 
dişlerini kaybedebilir, fakat doğalarını kaybetmezler.” ve anayasacılık 
felsefesinin önderlerinden Thomas Jefferson’un “Kurdun dişlerini ve 
pençelerini söküp ağıla öyle girmesine izin vermektense, onu ağılın dışında 
tutmak daha iyidir.”  sözlerini hatırlamakta yarar vardır. 

                                                 
* James M. Buchanan ve Geoffrey Brennan, The Power to Tax, Analytical 
Foundations of a Fiscal Constitution-, Cambridge: Cambridge University Press, 
1985.s.193. 
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Gerçekten de bu iki sözün anlam ve değeri bize göre hiç de 
küçümsenemez. Hatta yapılan benzetmenin -ya da bizim yaptığımız 
benzetmenin- çok abartılı ve etik dışı olduğunu da iddia etmenin doğru 
olmayacağını düşünüyorum.  

Eğer insanların da diğer bazı hayvanlar gibi kendi doğalarının gereği 
olarak özel çıkarlarına uygun davranmaları söz konusu ise bu davranış ve 
eylemlerinin başkalarına zarar vermemesi gerekir. Eğer size dost olması ve 
sizi başkalarından gerektiğinde koruması için bir kurt sahibi iseniz, bu 
kurdun haksız yere başkalarına zarar vermesini önlemek için tedbirler almak 
zorundasınız. Kurtların doğası sizin bu şekilde bir önlem almanızı gerektirir. 
Eğer bunu yaparsanız başkalarına zarar vermemiş olusunuz. 

Benzer şekilde eğer toplumda yaşayan bireyler olarak bizleri 
yönetecek insanlara yönetme hakkı ve yetkisini devrediyor isek, o takdirde o 
yetki devrettiğimiz insanların güç ve yetkilerini bize zarar verecek şekilde 
kullanmalarını engelleyecek ya da önleyecek tedbirleri başında almamız 
gerekmez mi? 

Bu konuda John Stuart Mill’in şu sözünün de çok manidar olduğunu 
ifade etmeliyiz: “Anayasal devlet ilkesi, siyasal gücü elinde bulunduran 
kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart 
koşar.”   

Anayasal iktisat felsefesi bize iyi bir siyasal yönetim oluşturmak için 
gücün ve yetkinin sınırlandırılmasını öneriyor. 
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TÜRKİYE’DE MALİ KURAL UYGULAMALARI: SAYISAL 

OLMAYAN KURALLARDAN SAYISAL KURALLARA 

GEÇİŞ1 

 

Birol KARAKURT* 

Tekin AKDEMİR** 

 
1. Giriş 

Son 25 yılda giderek artan sayıda ülke, mali disiplini sağlamak, makro 
ekonomik istikrarı muhafaza etmek, negatif dışsallıkları önlemek, mali yük 
ve faydaların nesiller arası dengeli dağılımını gerçekleştirmek ve uzun 
dönem mali sürdürülebilirliği gerçekleştirebilmek için kurallı maliye 
politikası uygulamalarını hayata geçirmiştir.  

Mali kural uygulaması, küresel finansal krizle birlikte bütçe açığı ve 
borç stokundaki artışın sonucunda daha da önem kazanmıştır. Türkiye’de, 
birçok ülke gibi kurallı maliye politikasının uygulamasını sağlamak üzere 
önemli adımlar atmış ve Mayıs 2010 tarihinde mali kuralın yasal altyapısını 
düzenleyen kanun tasarısını TBMM’ye sevk etmiştir. Mali kurala ilişkin bu 
düzenleme her ne kadar yeni olsa da, Türkiye mali disiplini sağlamak, kamu 
maliyesini güçlü ve sağlıklı bir finansman yapısına kavuşturmak için uzun 
yıllar daraltıcı ekonomi politikaları uygulamıştır. Bu süreçte, IMF tanımlı 
faiz dışı fazlayı çıpa alan, böylelikle borçları sürdürülebilir kılmaya yönelik 
programlar uygulanmıştır. Stand-by anlaşmasının son bulduğu 10 Mayıs 
2008 tarihinden itibaren ekonomiyi istikrara kavuşturmak için; hükümetin 
yasa çıkararak mali disiplini koruyucu önlemleri artırması, harcamalar 
konusunda sınırlamaya razı olması anlamına gelen kurallı maliye 
politikasının yeni çıpa olması fikri ağırlık kazanmıştır.  

                                                            
1 Bu çalışma Maliye Dergisi’nin 158. sayısında yayımlanan “Kurallı Maliye 
Politikası: Türkiye’de Kurallı Maliye Politikası Örnekleri” adlı çalışmanın gözden 
geçirilmiş ve geliştirilmiş halidir. 
* Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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IMF boşluğunu, kısıtlar koyan yasa maddeleri ile geçirmek ve 
böylelikle mali disiplini ödünsüz şekilde sürdürmek, Türkiye gibi kırılgan 
ekonomiler açısından oldukça önemlidir. Son 10 yılı aşkın bir süredir mali 
kurallara ilişkin düzenlemeler, esas itibarıyla IMF ve AB çıpası çerçevesinde 
yapılmıştır. Bugün ise, bütçe açığını ve borç stokunu sürdürebilir seviyelerde 
tutmak ve böylelikle maliye politikası uygulamalarına ilişkin belirsizlikleri 
azaltarak piyasalara güven vermek amacıyla mali kuralların yasal olarak 
garanti altına alınmasına çalışılmaktadır. Mali kural uygulamasının 
yasalaşması için yürütülen çabalar, küresel krizin mali dengeler üzerindeki 
olumsuz etkilerine tepki ve kamu açığı ve borç stoku kaynaklı bir kriz 
yaşama olasılığına karşı güçlü kalmak içindir.  

Bu çalışmanın hipotezi, mali kural kanun tasarısından önce, 
Türkiye’nin yasal mevzuatta kurallı maliye politikasına yer vermemiş 
olmakla birlikte, stand-by anlaşması ve AB çıpası çerçevesinde fiili olarak 
kurallı maliye politikası izlemiş olduğudur. Çalışmanın hipotezini 
desteklemek amacıyla, bütçe ve kamu maliyesi metinleri, niyet mektupları 
ve kamu borç yönetimi raporlarındaki detaylara ve bazı yasal düzenlemelere 
atıflar yapılmıştır. İlgili metinler, Türkiye’nin kamu maliyesini yasal olarak 
olmasa da, fiili olarak kurallı maliye politikası çerçevesinde yönettiğini 
göstermektedir  

“Türkiye’de Mali Kural Uygulamaları: Sayısal Olmayan Kurallardan 
Sayısal Kurallara Geçiş” adlı bu çalışma da öncelikle, mali kurallar 
tanımlanarak özellikleri belirtilmiştir. Daha sonra ise mali kuralların türleri, 
kurallara başvurma nedenleri ve kuralların etkilerine ilişkin değerlendirmeler 
yapılmış, Türkiye’nin niçin mali kurallı benimsemesi gerektiği ve mali kural 
örnekleri ele alınmıştır. Son olarak da mali kural kanun tasarısındaki 
düzenlemelerden de yola çıkılarak, Türkiye’nin nasıl bir mali kural 
uygulaması gerektiği hususundaki değerlendirmelere yer verilmiş ve çalışma 
değerlendirme ve sonuç kısmıyla tamamlanmıştır.  

2. Mali Kuralların Tanımı  

Mali kurallar dar anlamda, mali performansın temel göstergeleri 
olarak kabul edilen bütçe açığı, borçlanma, kamu harcamaları ve vergi 
gelirleri gibi değişkenler üzerine getirilen sayısal nitelikteki kalıcı 
sınırlamalardır (Kopits ve Symansky:1998:2). Geniş anlamda ise, mali karar 
alma ve uygulama sürecine rehberlik eden, davranışsal ya da yasal 



 322

normlardır (Hallerberg vd, 2004:15). Mali kuralların dar anlamda tanımında 
vergi, harcama, borçlanma ve bütçe dengesi üzerine getirilen sayısal 
nitelikteki yasal sınırlamalar öne çıkarken, geniş anlamda tanımında ise, 
sayısal nitelikteki sınırlamaların ötesinde, mali kararların nasıl formüle 
edildiği, alındığı ve uygulamaya geçirildiği önem taşımaktadır (Drazen, 
2002:1). Bu çerçevede mali karar alma sürecine ilişkin yasal kurumsal 
altyapı, mali kararları uygulamadaki esneklik (ek bütçe yapılmasına 
sınırlama getirilmesi, bütçe uygulamasına açık uçlu uygulamalara sınırlama 
getirilmesi gibi), saydamlık, hesap verebilirlik, bütçe uygulamalarının 
denetimi ve çok yıllı bütçe uygulamaları gibi hususlar öne çıkmaktadır 
(Hallerberg vd., 2004:15; Drazen, 2002:1). 

3. Mali Kuralların Tarihi Gelişimi 

Mali kuralların son 20-25 yıllık süreçte artan popülaritesine karşılık, 
ilk uygulamaları 150 yıl öncesine kadar gitmektedir. 19. Yüzyılın ortalarında 
eyalet yönetimlerinin yüksek bütçe açığı vermelerinin önüne geçebilmek için 
ABD’de, 1920’li yıllarda ise İsviçre’de kantonlar düzeyinde, altın kuralın 
benimsendiği ve söz konusu yönetim birimlerinin cari bütçe dengesini 
gerçekleştirme yükümlülüğü ile karşı karşıya olduğu görülmüştür (Kopits, 
2001:5).  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, İtalya, Japonya ve Hollanda 
istikrar programlarında merkezi yönetim ya da genel yönetimi kapsayan 
denk bütçe kuralları uygulamışlardır. Bu yıllarda uygulanan kuralların çoğu 
altın kural niteliğinde olmakla birlikte, bütçe açıklarının merkez bankasından 
finansmanını yasaklayan ya da sınırlayan türde kurallarda söz konusudur 
(Kopits, 2001:4-5).  

1970’li yıllarda Bretton Woods sisteminin çökmesi ve petrol krizi 
nedeniyle pek çok ülkede kamu borç stoku önemli ölçüde artmıştır. Bu 
yıllarda, kamu borç stoku ve borçlanmanın azaltılması ve mali disiplinin 
sağlanması için mali kurallarla başvurulmuştur. 1981 yılında Japonya’nın 
mali konsolidasyon anlaşması bu dönemde uygulamaya geçirilen mali 
kuralların ilk örneğini teşkil etmiştir. Japonya’nın yanı sıra, Danimarka, 
İrlanda ve Hollanda başta olmak üzere AB üyesi pek çok ülke, 1980’li 
yıllarda toplam bütçe dengesine yönelik sayısal hedeflere dayalı mali 
konsolidasyon programlarını uygulamaya koymuştur (Von Hagen, 2005:1-
5). 1990’lı yıllarda ABD, Kanada ve Latin Amerika’da (Arjantin, Brezilya, 
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Kolombiya, Peru gibi) pek çok ülke giderek artan oranda sayısal mali 
kuralları uygulamaya koymuştur (IMF, 2009:6). Dönemin başında mali 
kurallar daha çok yerel ve bölgesel düzeyde uygulanırken, daha sonraları 
sosyal güvenlik kurumları ve genel yönetimi içeren kurallar yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır (European Commission, 2008a:92).  

Avrupa Birliği de 1992 yılında Maastricht Anlaşması ve 1997 tarihli 
Büyüme ve İstikrar Paktı’yla, ekonomik ve parasal birlikte gerekli olan 
politika eşgüdümüne aykırı olarak bazı ülkelerin tek yanlı politikalar 
uygulamalarını sınırlamaya yönelik olarak uluslar üstü mali kuralları 
uygulamaya koymuştur (IMF, 2009:6).  

Sonuç olarak, dünya genelinde, özellikle 1980’li yıllardan itibaren 
artmaya başlayan bütçe açıkları, borç stokunu artırarak kamu finansmanı 
dengesinin bozulmasına, makroekonomik istikrarın zedelenmesine ve bazı 
ülkelerde ekonomik krizlerin tetiklenmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler 
sonrasında, sürdürülebilir maliye politikaları ile makroekonomik istikrarın 
sağlanması ve öngörülebilirliğin artırılması için temel ekonomik ve mali 
göstergelerde daimi nitelikteki bazı sayısal hedeflerin, sınırlamaların ve 
ilkelerin belirlenmesi şeklinde tanımlanan mali kurallar veya kurala dayalı 
maliye politikaları hızla yaygınlık kazanmıştır (MKKT, 2010:1). Mali kural 
uygulaması 2000’li yıllarla giderek yaygınlaşmış ve gelişmiş ülkelerin yanı 
sıra, gelişmekte olan birçok ülke de kurallı mali politikalar yönünde adımlar 
atmışlardır. 

4. Mali Kuralların Nitelikleri 

Mali kuralların temel özelliği yerel bir terminoloji ya da yasal bir 
sınırlama olmasından ziyade, mali politika göstergeleri üzerine kalıcı 
sınırlamalar getirmesidir. İyi bir mali kuralın kurumsal yapısının, yasal 
altyapısının ve uygulama metodunun açıkça tanımlanması gerekmektedir. 
Uygulama aşamasında beklenmedik şoklara ve durumlara karşı kuralların 
esneklik taşıyabilmesi için istisnalara yer verilmeli, kuralların uygulaması ve 
denetimi tarafsız organlarca yapılmalıdır (Şekil 1). Beklenmedik durumlarda 
kuraldan sapma olduğu zamanlar, telafi edici mekanizmaların tesis edilmesi 
ve bu mekanizmaların da telafileri zamana yayarak hayata geçirmesi arzu 
edilen bir diğer özelliktir (MKKT, 2010:1). Mali kurallar, devletin ödeme 
gücünü garanti altına almalı, tarafsız olmalı, maliye politikası araçlarının 
konjonktür yanlısı nitelikte kullanımından kaçınmalı, genel yönetimi ve 
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merkez bankasını içermeli, uzun dönemde anlamlı olmalı ve kredibil 
olmalıdır (Buiter, 2003:84). Optimal bir kural ayrıca; basit, saydam, tutarlı, 
uyumlu ve esnek olacak şekilde dizayn edilmeli, etkili bir şekilde 
uygulamaya elverişli olmalı, kararlar, değişiklikler ve yaptırımlar açısından 
hukuka uygun olmalıdır (Kopits ve Symansky, 1998:18; Buti ve Noord, 
2004:9). 

 

 
Kaynak: Biraschi, 2008:11 

Şekil 1: Optimal Mali Kuralın Özellikleri 

5. Mali Kurallara Başvurma Nedenleri 

Mali kural uygulamalarının temel rasyoneli, iradi maliye 
politikalarının toplumun sosyal tercihlerinden bazı sapmalara yol açması ve 
iradi maliye politikası aracılığıyla meydana getirilen kamu maliyesindeki 
yaygın bozulmalara karşı koymaktır (Kopits ve Symansky, 1998:6; Milesi-
Ferretti, 2000:5). Bunun yanı sıra, makro ekonomik istikrarı sürdürme, mali 
açıkları kredibil şekilde azaltma, kamu borç stokunu ihtiyatlı bir seviyede 
tutabilme, orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir mali pozisyonu sağlama, 
negatif dışsallıkları önleme ve nesiller arası dengeyi sağlama gibi nedenlerle 
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de mali kurallara başvurulduğu görülmektedir (Afonso ve Hauptmeier, 
2009:10). Aşağıda bu nedenlere ilişkin açıklamalara yer verilecektir. 

Mali kurallara başvurmanın önemli nedenlerinden biri, mali disiplini 
güçlendirme amacıdır. Mali disiplinde gevşeme, birçok ülkede ciddi kamu 
finansmanı problemlerinin ortaya çıkmasına ve ekonomi politikalarının 
etkinliğinin azalmasına neden olmuştur. Maliye politikalarının saydamlığının 
ve mali disiplinin ödünsüz devam ettirilmesi, politika oluşumunda kısa 
dönemli siyasal etkileri bertaraf edilebilecektir. Nitekim mali kuralların 
varlığı ve mali performansın iyileşmesi durumunda hükümetlerin genellikle 
mali dürüstlüğe doğru bir tutum değişikliği içine girdikleri ifade 
edilmektedir. Mali kuralların ihtiyatlı maliye politikasına yaptıkları katkı, 
kuralların uygulanmasına yönelik önerileri desteklemektedir (OECD, 2008, 
65; IMF, 2009:3). Mali disiplini esas alan bir maliye politikası uygulaması 
ile diğer iktisat politikası hedefleri açısından da etkili olunabilir. Mali 
disiplini bu çerçevede belirlemenin bir yolu mali kurallardır (Pınar, 
2006:146). Bu yüzden, mali disiplin ve saydamlık konusundaki kaygıların 
kurallı maliye politikasını gündeme getirdiği ifade edilebilir. Kurallı maliye 
politikasının temel amacı, maliye politikasına yön vermek suretiyle 
kredibilite ve mali disiplini sağlamaktır (Binay, 2003:246). 

Mali kurallar, federasyon, konfederasyon ve parasal birlik 
uygulamalarında negatif dışsallıkları önlediği için de çekicidir. Federal ve 
konfederal yapılı devletlerde, alt yönetim birimleri bütçe açığı vererek, diğer 
yönetim birimlerinin borçlanabileceği fonları azaltabilmekte ve borçlanma 
faiz oranlarını yükseltebilmektedir (Kopits ve Symansky, 1998:7). Ayrıca, 
parasal birlikte, ortak para biriminin geçerli olması, döviz kuru riskini 
elemine ederken, birliğe dahil ülkelerde faiz oranı riskini birbiriyle bağlantılı 
kılmaktadır. Uzun dönemde birliğe dahil ülkelerden bir ya da bir kaçının 
aşırı borçlanması, enflasyonist baskılara yol açmaktadır. Bu durum, diğer 
ülkelerin finansal piyasaları tarafından olumsuz bir sinyal olarak 
algılanmakta ve risk primini artırıcı yönde etki meydana getirmektedir. İlave 
olarak, borç stoku ve bütçe açığı sürdürülebilir olan ve genişletici politikalar 
uygulamamış ülkelerin para politikası uygulamaları ve finansal istikrarı 
üzerinde negatif etkiler ortaya çıkmaktadır (European Commission, 
2008a:97). Mali kurallar, bu negatif etkileri önleyici niteliktedir.  

Mali kuralları, makroekonomik istikrarı sağlamanın temel 
araçlarından biri olarak nitelendirmek de mümkündür. Özellikle bütçe açığı, 
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borçlanma ve harcamaya yönelik sınırlamalar, devletin açık finansmanı için 
borçlanmasını, Merkez Bankası ya da diğer kaynaklara başvurmasını 
önleyici niteliktedir. Merkez Bankasından borçlanmaya getirilen sınırlama, 
para basmanın enflasyonist etkilerini sınırlarken aynı zamanda borç 
stokunun artış hızını yavaşlatmakta ve borç geri ödemeleri sonucu piyasaya 
girecek ilave satın alma gücü dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukları 
da azaltmaktadır (Moreno, 2003:1-6-7).  

Mali kuralların bir diğer faydası, uzun dönemli mali sürdürülebilirliği 
sağlamayı ve devam ettirebilmeyi teşvik etmesidir. Mali sürdürülemezlik 
makroekonomik istikrarsızlığa neden olmakta, hükümetlerin maliye 
politikasını bir politika aracı olarak kullanma yeteneğini zayıflatmaktadır. 
Zayıf mali sürdürülebilirlik hükümetleri zorunlu olarak yüksek risk primiyle 
borçlanmaya yöneltmektedir. Kısa dönemde istikrar için risk oluşturan bu 
durum, borç sorununu daha da kötüleştirmekte ve kamu finansmanının uzun 
vadeli sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir (Binay, 2003:257). Mali kurallar 
gelecekteki harcama, bütçe açığı ve borç stokundaki potansiyel artışı 
sınırlayıcı etki gösterdiğinden hükümetlerin borçlanma ihtiyacı azalabilir, 
reel faiz oranları daha aşağıya çekilebilir ve özel kesim yatırımlarının 
dışlanmasını da önleyebilir.  

Mali kurala başvurmanın diğer bir nedeni, kurala uyulmamasının 
getireceği maliyetleri arttırıp keyfi politikaları sınırlamaktır (Özlale, 2010:3). 
Keyfiliğin önlenmesinde, şeffaflık önemlidir. Şeffaflık kaynak tahsisinin 
daha etkin şekilde gerçekleştirilmesine ve kamu borcunun daha gerçekçi 
fiyatlandırılmasına izin vererek, sürdürülebilir mali pozisyon için 
politikacılara teşvikler sunar (Moreno, 2003:4). Ayrıca uygulama sürecinde 
etkin denetlenme mekanizmasının geliştirilmesi ve kurala uyulmaması 
durumunda devreye girecek yaptırımların iyi tanımlanması gerekir. Bu 
çerçevede, bağımsız mali konseyler ve maliye politikası kurulu da faydalı 
olabilir (Özlale, 2010:3).  

Mali kurallara devletin aşırı büyümesini önlemek ve nesiller arası 
dengeyi sağlamak amacıyla da başvurulmaktadır. Devletin aşırı büyümesini 
önlemede harcama ve gelir kurallarının rolü yadsınamaz. Mali kurallar 
ayrıca, tükenebilir doğal kaynakların devamlılığını sağlayarak nesiller arası 
denge fonksiyonu görmektedir (IMF, 2009:7). Kurallı maliye politikaları ile 
vergi yükünü kamu harcamalarının marjinal faydasına eşitleyerek, ekonomik 
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etkinliğin sağlanmaya çalışıldığını da söylemek mümkündür (Sutherland vd., 
2005:143).  

6. Mali Kuralların Türleri  

Mali kuralları, sayısal nitelikteki kurallar ve sayısal olmayan kurallar 
olarak iki ana başlıkta ele almak mümkündür. Sayısal kurallar maliye 
politikası göstergelerine getirilen sınırlamalardır. Sayısal olmayan kurallar 
ise, mali politikaların formülasyonu, onaylanması ve uygulanmasına 
getirilen sınırlamalardır. Aşağıda öncelikle sayısal nitelikteki kurallar 
sırasıyla açıklanacak, daha sonra ise, sayısal olmayan kurallara 
değinilecektir.  

 
Kaynak: Drazen, 2002:1; European Commission, 2008b:61. 

Şekil 2: Mali Kuralların Türleri 

 

Denk bütçe kuralları, bütçenin tüm gelir ve giderlerinin denk olması, 
borçlanmaya izin verilmemesi ya da bütçe açığının GSYH’ye oranının belirli 
bir oranla sınırlandırılması şeklinde olabilmektedir. Uygulamada, cari gelir-
cari gider dengesine ilişkin denk bütçe kuralları söz konusu olduğu gibi, 
yapısal bütçe dengesine ya da yapısal bütçe açığının GSYH oranına ilişkin 
kurallar da söz konusu olabilmektedir (Kopits ve Symansky, 1998:2). 
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Borçlanma kuralları, devletin yurtiçi piyasalardan ve merkez 
bankasından borçlanmasının yasaklanması, bu tür borçların kamu gelir ve 
giderlerinin belirli bir yüzdesi ile sınırlandırılması ve toplam borç stokunun 
GSYH’ye oranına ilişkin sınırlama şeklinde olabilmektedir (Kopits ve 
Symansky, 1998:2). 

Harcama kuralları, nominal veya reel harcamaların büyüme oranına 
sınırlama getirilmesi ya da bu tür harcamalara üst sınır belirlenmesi 
şeklindedir (European Commission, 2008a:124-127). Bu tür kuralların temel 
amacı, kamu harcamalarının kontrolünü geliştirerek mali disiplini sağlamak 
ve sürdürmektir. Kamu harcamalarının hükümetin öncelikleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmesini hedefleyen bu kurallar, kamu kesiminin ekonomideki 
payının büyümesini önleyici rolde oynamaktadırlar (European Commission, 
2008b:61). 

Gelir kuralları, nominal kamu gelirlerinin nominal GSYH’ye oranına 
ilişkin sınırlama, doğrudan ya da dolaylı vergilerin artışını sınırlama, ya da 
gelir fazlalıklarının tahsisine ilişkin düzenlemeleri içermektedir (European 
Commission, 2008a:124-127). Bu tür kurallar, özellikle vergi yükündeki 
artış ve devletin aşırı büyümesini önlemek ya da devletin harcama 
önceliklerini gerçekleştirme için ihtiyaç duyduğu kadar gelir sağlamak 
amacıyla uygulamaya konulmaktadır. Gelir politikaları ayrıca, beklenen 
gelirden daha yüksek gelir elde edildiğinde bu gelirlerin kullanım yerlerini 
belirleyerek, konjonktür yanlısı politikaların uygulanmasını 
önleyebimektedir (European Commission, 2008b:61).  

Sayısal olmayan kurallar, bu tür kurallar, maliye politikasının 
formülasyonu ve uygulanmasına yöneliktir. Mali karar alma ve uygulama 
sürecinin niteliğini geliştirmeye yönelik bu kuralların başlıcaları; bütçenin 
hazırlanması ve onaylanmasında uyulması gereken kurallar, oylama 
sürecinin doğası, ek bütçeye yönelik sınırlamalar, bütçe uygulama sürecinde 
açık uçlu uygulamaların sınırlandırılması, bütçe uygulamalarının denetimi, 
saydamlık, çok yılı bütçeleme ve hesap verebilirliğe ilişkin düzenlemeleri 
içermektedir (Drazen, 2002:1). 

7. Mali Kuralların Etkileri 

Mali kurallar, genellikle iyi mali sonuçlarla ilişkilendirilmiş olsalar da 
etkin olup olmadıkları sorgulanabilmektedir (IMF, 2007c:18; Moreno, 
2003:5). Mali kuralların iyi sonuçlar doğurduğuna işaret eden Bayoumi ve 
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Eichengreen (1995), kuralların etkin olduğunu ifade etmişlerdir. Daban ve 
diğerleri (2003), harcama kuralını kabul ettikten sonra Finlandiya, Hollanda 
ve İsveç’in kamu maliyesindeki iyileşmeye vurgu yapmışlardır (IMF, 
2007c:18). “İyi dizayn edilmiş ve doğru şekilde uygulanan mali kurallar 
maliye politikası için politize olmamış bir yapıyı sağlayabileceği gibi, 
idareler arası ilişkilerin daha etkin işlemesine katkı verebilir” (Mihaljek ve 
Tissot, 2003:22). Schmitt-Grohe ve Uribe(1997), maliye politikası 
uygulamasında herhangi bir çarpıklığın olmaması durumunda, mali otorite 
bütçe dengesi için emek vergilerindeki değişime güvendiğinde denk bütçe 
kuralının yüksek vergi beklentisini dengeleyebileceğini ifade etmişlerdir 
(Milesi-Ferretti, 2000:5). Bu açıdan mali kuralların hükümetlerin 
“miyopluğu” ve “ortak havuz problemi” nedeniyle politika yapmada ortaya 
çıkan çarpıklıkları önleyebileceği söylenebilir (IMF, 2009:14,15).  

Teoride mali kuralların makro ekonomik koşullar üzerinde 
dengeleyici etki yaptığı ve maliye politikası uygulamalarının kredibilitesini 
artırdığı ifade edilmektedir (Taylor, 1993:199,203). Ancak kurallar, güçlü 
bir siyasi taahhüt tarafından desteklenmez, bütçe kurumları ile 
tamamlanmaz, gereği gibi uygulanmaz ve denetlenemezse, bu faydaların 
gerçekleşmesi mümkün değildir (European Commission, 2008a:98). Bu 
nedenle, mali kuralların, tek başına makroekonomik istikrarı, 
sürdürülebilirliği ve mali disiplini sağlayamayabileceği bilinmelidir. Mali 
kuralların mali konsolidasyonun gerçekleştirilmesine ve sürdürülebilir bir 
mali pozisyonun korunmasına yardımcı olabilmesi için, iyi tanımlanmış ve 
düzenlenmiş olması gerekir (Afonso ve Hauptmeier, 2009:10). 

Son dönemde kuralları kabul eden Brezilya ve Şili’de bütçe açığının 
kontrol edildiği görülmüştür (Moreno, 2003:5). Ayrıca, gelişen piyasa 
ekonomileri için kurala dayalı maliye politikaları üretimdeki dalgalanmayı 
azaltmış ve büyümeyi pozitif yönde etkilemiştir (Mihaljek ve Tissot, 
2003:24). Ancak, çoğu kural ulusal seviyede henüz tüm testleri 
geçememiştir. Bazı Euro bölgesi ülkelerinin, katı kurallar olmaksızın mali 
konsolidasyonu sağlamaları söz konusu değildir.  

Kuralların birçok probleme neden olduğu ve ülkelerin kuralları 
uygulamada zorlandıklarına dair çokça örnek de vardır. Pek çok kural, 
öngörülmeyen dışsal şoklara karşı istisna hükümlerine izin vermekle birlikte 
kuralların, hükümetlerin gerektiğinde konjonktür karşıtı maliye politikası 
kullanma yeteneğini sınırladığı ve beklenmedik mali şoklar, değişen 
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ekonomik koşullar ve tercihler karşısında yeterince etkin olmadıkları ifade 
edilmektedir. Bu güçlüğü bazı Euro bölgesi ülkeleri, bugün istikrar ve 
büyüme paktının bir unsuru olan %3 oranındaki bütçe açığının karşılanması 
noktasında yaşamaktadırlar (European Commission, 2008a:98).  

Mali kurallara dair bir diğer eleştiri, sayısal nitelikteki kuralların 
koyduğu sınırlamaların bütçede kaynak tahsisinde saptırıcı etkilere yol açtığı 
ve bu kuralları aşmaya yönelik olarak ülkelerin yaratıcı muhasebe hilelerine 
başvurdukları yönündedir. İlave olarak, ampirik araştırmalar gelişmiş 
ülkelerde mali kuralların tatmin edici olmadığını söylüyor (European 
Commission, 2008a:98). Sutherland ve diğerlerine göre; vergi ve harcama 
sınırlamaları, kamu gelir ve harcamalarının bileşimini bozucu etki 
oluştururken, denk bütçe kuralları da bütçe yılının sonuna doğru gereksiz 
harcamalara neden olmaktadır. Ayrıca, vergi ve harcamalar üzerine getirilen 
geniş kapsamlı sınırlamalar, politika yapıcıları kamusal fonları çeşitli 
programlar ve hizmetler arasında etkin olmayan bir şekilde dağıtmaya 
yöneltebilmektedir (Sutherland vd.2006:11). 

Tecrübeler, kuralların merkezi yönetim düzeyinde uygulamasının 
yerel yönetimlere kıyasla daha kolay olduğunu göstermektedir. Bugün 
gelişmiş ülkeler yanında birçok gelişen piyasa ekonomisi de, bütçe açığını 
sınırlama ve kamu borç büyümesini kontrol etmede mali kurallar ya da 
hedefler kabul etmiştir. Mali kuralların etkileri kuralın türü ve kapsamına 
göre değişiklik gösterebilmektedir.  

8. Türkiye’de Maliye Politikası Uygulamaları ve Mali Kurallar  

1990’lı yıllarda Türkiye’nin ekonomik performansı, mali 
yetersizlikler, kırılgan bir finansal sistem ve kısa dönemli istikrar 
teşebbüslerinden dolayı zayıftır. Bu dönemde mali yapıdaki sürdürülemezlik, 
hükümetleri zorunlu olarak yüksek risk primiyle borçlanmaya yöneltmiştir. 
Bu durum kısa dönemde istikrar için risk oluşturmuş ve borç sorununu daha 
da kötüleştirerek kamu finansmanının uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehdit 
etmiştir. İlave olarak, Türkiye’de harcamaların bütçe dışına çıkarılması ve 
bankaların yarı mali işlemleri bütçenin şeffaflığını zedelemiş, israf ve 
yolsuzlukları arttırmış, mali disiplinin daha da bozulmasına ve iç borç 
dinamiklerinin çığ gibi büyütmesine neden olmuştur (Binay, 2003:258).  

Türkiye’de özellikle 1990’ların ikinci yarısından bu yana uygulanan 
maliye politikalarının temel hedefi; bütçede faiz dışı fazla vermek, 
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özelleştirme gelirlerini arttırmak ve dış borçla finansmanı sağlamak suretiyle 
iç borç stokunu kontrol altına almak olmuştur (Binay, 2003:246; Pınar, 
2006:154). Faiz dışı fazla hedefi (IMF tanımlı) borçların sürdürülebilirliğini 
sağlamaya yönelik önemli, aynı zamanda yüksek faiz harcamalarını 
düşürme, faiz dışı harcamalarda da disiplini sağlamaya zorlayan bir adımdır 
(IMF, 2007c; OECD, 2008). Fakat, kamu mali disiplini özellikle 1980’li 
yıllar ve 1990’lı yıllar boyunca büyük oranda göz ardı edilmiştir. Mali 
disiplinin önemi esas olarak 2001 kriziyle anlaşılmış ve kamu mali 
yönetimini güçlü kılmak için adımlar atılmıştır (Dedeoğlu, 2010:1).  

Atılan bu adımlar neticesinde Ekonomi 2002-2007 yılları arasında 
toparlanmış ve GSMH yıllık ortalama %6,81 büyürken, kamu kesimi 
borçlanma gereği 2005 ve 2006 yıllarında fazla vermiş 2007 yılında ise 
%0,10 açık vermiştir. Ancak küresel krizin Türkiye ekonomisini de olumsuz 
etkilemesiyle, 2008 yılının ortalarından itibaren, ekonomik faaliyet 
hacminde hızlı bir daralma meydana gelmiştir. Bu dönemde gerek küresel 
kriz, gerekse de küresel krize karşı alınan tedbirler bütçe açığı ve borç 
stokunu arttırmıştır. Ayrıca Yunanistan’ın bütçe açığı ve borç stoku kaynaklı 
kriz yaşaması, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi AB üyesi ülkelerinde krize 
düşme olasılığı mali disiplinin ve sürdürülebilir bütçe açığı ve borç stokunun 
önemini arttırmıştır. Bu çerçevede Türkiye mali sürdürülebilirlik konusunda 
piyasalara güven vermek ve mali disiplini temin etmek için “Mali Kural 
Kanun Tasarısını” hazırlayıp meclise sunmuştur. Tasarının hazırlanıp 
meclise sunulması Türkiye’de kurallı maliye politikası sürecinin resmen 
başladığı ve yasal olarak da garantiye alınacağını göstermektedir. Fakat 
MKKT’dan önce Türkiye’de mali kural olarak değerlendirilebilinecek 
uygulamaların olduğu ifade edilebilir. Şöyle ki, Türkiye stand by anlaşmaları 
ve istikrar programları ile kendini IMF’nin belirlediği kriterler ile sınırlamış 
ve bunu yılları aşan uygulamalar şeklinde içselleştirerek kurallı maliye 
politikası yönünde önemli bir adım atmıştır.  

Türkiye için 1994 krizi ile başlayan bu süreçte (3 yıl hariç), 
hükümetler faiz dışı fazla sağlamaya dönük maliye politikalarını 
uygulamaya koymuşlardır. “Faiz dışı fazla piyasa şartları içinde borçların 
sürdürülebilirliğini garanti altına almayı amaçlayan bir maliye politikası 
aracıdır. Türkiye için faiz dışı fazlanın maliye politikasının tek hedefi olduğu 
bile söylenebilir” (Şen vd., 2007:250). 2001 krizi sonrasında kendini daha 
net gösteren bu durum Türkiye’nin makroekonomik programlarının en temel 
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unsuru olagelmiştir. Faiz dışı fazla hedefi, IMF’nin desteklediği 
programlarda kural haline gelmiştir (BSB, 2006:36). Nitekim, 19. Stand-by 
anlaşmasıyla ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. gözden geçirmelere ilişkin niyet 
mektuplarında, mali disiplinin programın temel taşı olduğu belirtildikten 
sonra faiz dışı fazlanın temel politika aracı niteliğini koruduğu ve borcun 
GSYH’ye oranında enflasyonda ve reel faizlerde yaşanan düşüşün ardındaki 
temel unsurun yüksek faiz dışı fazla hedefi olduğu vurgulanmıştır (HM, 
2005, 2006, 2007, 2008). IMF’de, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesinde 
“faiz dışı fazla kuralı, son beş yıldan fazla bir süredir kamunun aşina olunan 
faydalarının yaygınlaştırılmasında ve geçmişe kıyasla daha büyük ekonomik 
başarıların kaydedilmesinde özel örnektir” demiştir (IMF, 2007c:19). 
Dolayısıyla, stand-by anlaşmaları ile faiz dışı fazla ve sıkı maliye politikası 
konularında politika sürekliliğinin sağlandığı ve böylelikle kamu mali 
dengesinin daha sağlam/istikrarlı kurulduğu ifade edilebilir.  

Tablo 1: Bütçe Dengesine İlişkin Çeşitli Göstergeler 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 

Merkezi 
yönetim bütçe 
gelirleri 

22,9  24,3 22,7 22,2 22,0 23,5 22,9 22,6 22,0 22,4 

Merkezi 
yönetim bütçe 
giderleri 

30,8  36,2 34,1 31,1 27,2 24,6 23,5 24,2 23,8 23,3 

Bütçe dengesi -7,9  -11,9 -11,5 -8,8 -5,2 -1,1 -0,6 -1,6 -1,8 -0,9 

Faiz dışı bütçe 
fazlası 4,4  5,2 3,3 4,0 4,9 6,0 5,4 4,2 3,5 4,2 

Kamu sektörü 
faiz dışı fazlası 
(Program 
tanımlı) 

1993- 2002 (0,3) 4,82 5,52 5,03 4,6 3,1 1,65* -19,8** 

Kaynak: www.bumko.gov.tr 
* Geçici, ** Orta vadeli plan 

 
Merkezi yönetim bütçe dengesine ilişkin çeşitli göstergelerin yer 

aldığı Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’de 2000 yılı sonrasında merkezi 
yönetim bütçe dengesinde hissedilir bir iyileşme gözlemlenmektedir. Bu 
iyileşmenin altında yatan temel nendeler; faiz dışı giderlerde yapılan 
kesintiler, sıkı mali disiplin, siyasi ve ekonomik istikrar, özelleştirme vb. 
uygulamalar sonucu, faiz oranlarının düşmesidir. Türkiye, bütçe açığının 
milli gelire oranı itibarıyla 2005-2008 yılları arasında Maastricht Kriterleri'ni 
tutturmuştur”. 2012 yılı itibarıyla Maastricht tanımlı brüt borç stoku GSYH 
oranının %30’a indirileceği ve bu hedef ile tutarlı faiz dışı fazla ve faiz dışı 
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harcama programının izleneceği ‘Orta Vadeli Mali Çerçeve’ ile 
açıklanmıştır. Bugün için maliye politikası performans göstergesi ve bir mali 
kural olarak değerlendirilebilinecek olan Maastricht Kriterleri yakalanmıştır. 
Ancak, bu sayısal hedeflerin kalıcı olabilmesi için ekonominin kurallar 
dahilinde idare edilmesi ve AB çıpasının performans kriteri olarak 
benimsenmesi gerekmektedir (Gürsel, 2008). 

Tablo 2: Borç Stoku ve AB Tanımlı Borç Stoku 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A-Genel Yönetim 
Toplam Borç Stoku 247.219 287.361 320.927 335.889 348.660 336.744 386.561 449.422 

B- İç Borç Stoku 151.021 196.407 226.826 247.435 253.284 256.599 277.149 333.236 

C- Dış Borç Stoku 96198 90.954 94.100 88.454 95.376 80.145 109.412 116.185 

D- Ayarlama 
Kalemleri* 

10.974 18.939 10.264 3.539 827 -4.202 -11.345 -15.499 

AB Tanımlı Genel 
Yönetim Borç Stoku 
(A+D) 

258.193 306.301 331.191 339.428 349.487 332.542 375.217 433.923 

AB Tanımı Genel 
Yönetim Borç 
//Stoku/GSYH 

73,7 67,4 59,2 52,3 46,1 39,4 39,5 45,5 

Kaynak:www.hazine.gov.tr 
(*) İskontolu DİBS'lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde 

anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku, merkezi 
yönetimin ve diğer kamu kurumlarının elindeki DİBS'lerden oluşmaktadır.  

 
Türkiye’nin 2002 yılı sonrası borç stokundaki gelişmelerin 

gösterildiği Tablo 2’ye göre, Türkiye’nin borç stoku nominal olarak 
artmaktadır. Buna karşın borç stokundaki artışın GSMH’deki artışın altında 
kalması nedeniyle AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye 
oranının Maastrihct Kriteri hedef oranı olan %60’ının altına geldiği 
görülmektedir. Borç stokunda 2008 yılı sonrasında küresel krize karşı alınan 
politika tedbirlerinden dolayı bir artış yaşanmasına rağmen borç 
stoku/GSYH oranı yinede Maastricht Kriteri oranının altındadır.  

Türkiye’de ekonomik ve mali anlamda bir milat olarak 
değerlendirilebilinecek olan 2001 krizi sonrası yapılan reform çalışmalarında 
mali kurallara ilişkin unsurlar bulmak mümkündür. Örneğin, Merkez 
Bankası’na, operasyonel bağımsızlık veren düzenlemeyle (TCMBKDYDK, 
Kanun No. 4651:Md.5) bankanın, devleti doğrudan finanse etmesi 
engellenmiş ve hazine ile ilişkileri kurala bağlanmıştır. 4749 sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu ile kamu borç yönetimi yeniden 
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düzenlenmiş ve disipline edilmiştir. Kanunla, hazine borçlanması ve garanti 
verilmesine ilişkin kısıtlamalar (borçlanma, garanti ve ikraz limiti) ve 
kurallar getirilmiştir. 4749 sayılı Kanunun 5. Maddesine göre: “Mali yıl 
içinde 1. maddede belirtilen ilkeler ve mali sürdürülebilirlik de dikkate 
alınarak yılı bütçe kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile 
tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç kullanımı 
yapılabilir. Borçlanma limiti değiştirilemez. Borç yönetiminin ihtiyaçları ve 
gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla %5 oranında 
artırılabilir. Bu miktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave %5’lik bir 
tutar, ancak Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü ve ilgili bakanın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılabilir. Bütçenin denk olması durumunda da 
borçlanma, anapara ödemesinin en fazla %5’ine kadar artırılabilir.” 
Borçlanma sınırına ilişkin bu düzenleme bir kurallı maliye politikası 
uygulamasıdır. Özel tertip iç borçlanma senetleri ile tahvil ihracının bütçeye 
ödenek konması suretiyle yapılmasının hüküm altına alınması ile bütçe 
dışında finansman imkânının önüne geçilmeye çalışılması da borçlanmaya 
bir limittir. Her üç ayda bir kamu borç yönetimi raporlarının hazırlanarak, 
kamu borç yönetimi seyri hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi de sayısal 
olmayan kurallara örnektir.  

Bütçe sürecinin yeniden tanımlandığı “5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ise mali disiplinin altyapısını 
sağlamlaştırmaya yönelik bir düzenlemedir. Bu çerçevede, merkezi yönetim 
bütçe kanunu hazırlama sürecini başlatan ve makro politikalar, ilkeler ve 
temel ekonomik büyüklükleri içeren Orta Vadeli Program (OVP) ile bütçe 
gelir-gider tahminlerini ve kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren 
Orta Vadeli Mali Planın (OVMP), üç yıllık dönemi kapsayacak şekilde, her 
yıl hazırlanması hükme bağlanmış olup, 2005 yılında uygulanmasına 
başlanmıştır (DPT, 2006:27). 2008 mali yılı bütçe gerekçesinde de 5018 
sayılı Kanun ile “bütçe hazırlık sürecinin güçlendirildiği, çok yıllı 
bütçelemeye geçildiği, mali saydamlık ve hesap verebilirliği arttırmak üzere 
kamu idarelerince faaliyet raporu hazırlanması uygulamasının başlamış 
olduğu, kamu bütçe sınıflandırılması ve muhasebe sisteminde birlik 
sağlandığı, bu suretle genel yönetimin bütçe ve muhasebe sonuçlarını 
bütünleştirilmesi ve yayınlanmasının mümkün hale geldiği” belirtilmiştir 
(MB, 2007:58). Çok yıllı bütçeleme, bütçe önceliklerini belirlemenin ön 
koşuludur ve geçici bütçe değiş tokuşlarının gerekçesinin anlaşılmasına 
yardım edecektir. Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanun kapsamında 2006 yılında 
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uygulamaya başlanılan “çok yıllı bütçeleme sistemi, kamu mali yönetiminde 
öngörülebilirliğin artırılmasına ve mali saydamlık ilkesinin 
güçlendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır (MB, 2007:58)”. Bu 
uygulamanın etkinliğini arttırmak için idarelerin stratejik plan hazırlamaları 
ve performans esaslı bütçeye geçiş yönünde gerçekleştirilen düzenlemelerde 
mali kural altyapısına yönelik adımlardır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, belediyeler, 
büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri, 4749 sayılı Kanun hükümleri 
çerçevesinde sadece yatırım programlarında yer alan projelerinin finansmanı 
amacıyla dış borçlanma yapabilirler (5393 Sayılı BK, Md.68/a; 5302 Sayılı 
İÖİK, Md.51/a). Borçlanmanın yatırım programlarında yer alan projelerin 
finansmanı ile sınırlanması borçlanmaya bir limit getirmektedir, Yerel 
yönetimlerin borçlanmasına ilişkin bir diğer sınırlama; belediyeler, il özel 
idareleri ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlasına 
sahip oldukları şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarının, en son 
kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 
belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı ile 
sınırlandırılmasıdır. Bu miktar büyükşehir belediyesi bulunan illerin özel 
idareleri ve büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak 
uygulanmaktadır (5393 sayılı BK, Md.68; 5302 Sayılı İÖİK, Md.51). Yerel 
düzeyinde uygulanan bir diğer sayısal kural, 5393 sayılı kanununda 
belediyelerin personel harcamalarına sınırlama getirilmesidir. Anılan 
kanunun 49. Maddesine göre; belediyenin yıllık toplam personel giderleri, 
gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 
göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarın %30’unu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde ise, 
bu oran yüzde kırk olarak uygulanmaktadır. 

Ekonomiyi kurala bağlamak açısından önemli olan bir diğer adım, 
düzenlemelerin şeffaf şekilde listelenmesi ve uygulama takvimine ilişkin 
zaman ve performans kriterleridir. Bu çerçevede hükümetin, “Maliye 
politikasını orta vadeli programa bağlayarak bunu kurumsallaştırması, … 
açıklanacak reform gündeminin … uygulama takvimine ilişkin zaman ve 
performans kriterleri belirlemesi ile hesap verilebilirlik ilkesine bağlı kalarak 
konulan hedefler gerçekleştirilmediği taktirde bunun nedenlerini ve alınacak 
önlemleri kamuoyu ile paylaşmasını sağlayacak mekanizmalar 
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oluşturulması...” kritik önemdedir. ‘Orta Vadeli Mali Çerçeve (3 Mayıs 
2008)’ programı bu mealde okunabilir ve ekonominin performans kriterleri 
ile kurala bağlı kılındığı belirtilebilinir. İlave olarak, 2008 yılı Katılım 
Öncesi Ekonomik Programı’nda da mali kural uygulamasının bir parçası 
olarak, bütçede belirlenen ödeneklerin özel ödenek düzenlemeleri yoluyla 
aşılmasına izin verilmeyeceği (KEP, 2009:34) belirtilmiştir.  

Türkiye’de kurallı maliye politikası uygulamalarının gösterildiği Şekil 
3’den de görüleceği üzere, Türkiye’de izlenen kurallar; kamu maliyesini 
güçlü kılmaya yönelik performans hedefleri (sayısal) ve bu hedeflerin 
yakalanmasına imkân verebilecek sayısal olmayan düzenlemelerden 
oluşmaktadır. Sayısal nitelikteki düzenlemeler temelde merkezi yönetim ve 
yerel yönetim borçlanmasına yönelik sınırlamalardan oluşurken, sayısal 
olmayan düzenlemeler kurallı ekonominin alt yapısını sağlam kılmaya 
yönelik adımlardır (Şekil 3).  
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* Şekil tarafımızdan oluşturulmuştur.  

Şekil 3: Türkiye’de Kurallı Maliye Politikası Uygulamaları 

5. Mali Kural Kanun Tasarısı ve Türkiye’de Mali Kuralların 
Kredibil Olması İçin Atılması Gereken Adımlar 

Büyüme ve mali dengede kalıcı iyileşme sağlamak ve ekonominin 
kırılganlığını azaltmak açısından mali kuralların tanımlanması önemlidir. 
2010-2012 dönemine ilişkin “Orta Vadeli Programda” mali kurala ilişkin 
yasal altyapının en geç 2010 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının 
hedeflendiği ve 2011 yılı bütçe döneminden itibaren kamu mali yönetimi, 
belirlenen mali kural ile uyumlu olarak yürütüleceği belirtilmiştir. Bu 
kapsamda Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ye sevk edilen MKKT’nın Haziran 
2010 sonu gibi yasalaşması öngörülmektedir. Tanımlanan mali kural sayısal 
niteliklidir ve orta-uzun vadede kamu açığının milli gelire oranı şeklindedir. 
MKKT’sında kamu açığının uyarlanmasında, bir önceki yıl gerçekleşen 
açığın orta-uzun vadeli hedefin ne kadar uzağında olduğu ve konjonktürün 
etkisinin dikkate alınacağı belirtilmiş ve öngörülen mali kural ise [∆a = y (a-
1 - a*) + k (b - b*)]2 şeklinde formüle edilmiştir (DPT, 2009:7). 

MKKT, küresel krizin sürdürülebilir bütçe açığı ve borç stoku 
seviyesine ilişkin endişeleri giderme ve makro ekonomik istikrarı koruma 
yönünde atılmış önemli bir adımdır. Mali kuralın yasal bir çerçeveye 
oturtulmasının mali disiplini ve mali politikaların kredibilitesini 
artırabileceği söylenebilir. Ancak, mali kural uygulamasını sayısal hedeflere 
indirgemek problemlidir. Sayısal hedefe odaklanılmadan önce, Türkiye’nin 
mali yönetim ve kontrol sistemini ve mali saydamlığı sağlamlaştırması 
gerekmektedir. Bunun için de “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 
tamamen uygulanmalı ve bütçe raporlamasını geliştirilmelidir. (IMF, 
2007c:20).  

                                                            
2 ∆a: kamu açığındaki uyarlama / GSYH, a-1: bir önceki yıl gerçekleşen kamu açığı 
/ GSYH, a*: orta-uzun vadede hedeflenen kamu açığı / GSYH, b: GSYH reel 
büyüme hızı, b*: GSYH reel büyüme hızının uzun dönemli ortalaması    y: kamu 
açığının orta-uzun vadeli hedefine yakınsama hız katsayısı, k: döngüsel etkiyi 
yansıtma katsayısı (y ve k katsayıları negatif rakamlardır. ∆a’nın negatif olması 
kamu açığındaki azalmayı gösterir). Parametrelere ilişkin değerler, kamu açığının 
tanım ve kapsamı, uygulama, izleme ve raporlamaya ilişkin ayrıntılar, istisnai 
hükümler ve diğer hususlar mali kurala ilişkin alt yapıyı oluşturma sürecinde nihai 
hale getirilecektir (DPT, 2009:7). 
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Gerek orta vadeli programda gerekse MKKT’da mali kuralın 
uygulanmasından sorumlu kurumlar tanımlanmasına rağmen, kurala 
uyulmaması durumunda ne gibi yaptırımların olacağı açık değildir. Tasarıya 
göre mali kuralın uygulanmasına ilişkin gelişmeler Maliye Bakanlığı 
tarafından Mali Kural İzleme Raporu ile kamuoyuna duyurulacaktır (MKKT, 
2010:3). Fakat, bu durum yaptırım konusuna açıklık getirmemektedir. Bu 
çerçevede kurala uyumu denetlemeden sorumlu bağımsız bir mali konsey 
kurulabilir. Bu tür bir konsey politikacıların kurallara uymamasının 
maliyetini artırabilir. Bu konseyin üyelerinin finansal bağımsızlığı, 
bütünlüğü ve mesleki ehliyetlerinin garanti edilmesi, maliye politikasının 
kalitesinin artması yönünde etki yapabilir (IMF, 2007c:20).  

MKKT’nın yasalaşması ile kural, en yüksek düzeydeki yasal 
mevzuatın içinde yer alacaktır. Bununla birlikte kuralın gücü ile değişen 
koşullara karşı ona esneklik sağlama arasında artan bir (değiş tokuş) ilişki 
olmalıdır. Bu çerçevede, her bir yasama yılında ya da meclis seçimleri 
yenilendiğinde hükümete yeni sınırlar belirleyebilme yetkisi tanınarak 
esneklik sağlanabilir. Fakat bu esneklik, maliye politikası uygulamalarında 
sapmalara yol açabilecek aşırı politika esnekliğine izin vermeyecek nitelikte 
olmalıdır (IMF, 2007c:20).  

Son yıllarda uygulanan faiz dışı fazla hedefi politikası, yılları aşan 
uygulamaları ile bir mali kural niteliğini almış ve bütçe açığında ve borç 
stokunda önemli düşüş sağlamıştır. Bu politikanın MKKT’nın 
yasalaşmasından sonrada sürmesi, büyüme dönemlerinde sıkılaştırıcı maliye 
politikasına izin vererek elde edilen fazla gelirin tasarruf edilerek 
sürdürülebilirliğe katkı yapmasını sağlayacaktır. 

Bu çerçevede, Türkiye’de bütçe açığına sınır getiren kural 
uygulanması yanında toplam kamu harcamalarına orta vadeli mali 
çerçeveyle uyumlu çok yıllı sınırlamalar getiren bir harcama kuralına 
geçilebilinir. Toplam kamu harcamalarına getirilecek çok yıllı bağlayıcı bir 
kural, hükümetin orta vadeli mali çerçevede belirlediği faiz dışı fazla 
hedefine ulaşmasına ve maliye politikasının kredibilitesinin sürdürülmesinde 
yardım edebilir. Harcama kuralı orta vadeli mali çerçevede belirtilen kamu 
borçlanmasının uzun dönem sürdürülebilirliğiyle uyumlu faiz dışı fazla 
hedefiyle desteklenmelidir. Ayrıca, beklenmeyen konjonktürel gelişmelere 
karşı faiz dışı fazla hedefine biraz esneklik sağlayabilecek düzenlemeler 
yapılmalıdır (OECD, 2008:67).Harcama kuralı, bütçenin hükümet tarafından 



 339

doğrudan kontrol edilebilen kısmını (faiz dışı harcamaları) hedef aldığından, 
hükümet, kurala uyulmasını sağlamadan sorumlu tutulabilir. Harcama kuralı 
uygulamasıyla iyimser gelir tahminlerine yönelik davranışlar da minimize 
edilebilir. Özellikle Türkiye bağlamında, kamu harcamalarının artışı üzerine 
sınır getirilmesi, politikacıları ve halkı harcamaları önceliklendirme ve 
rasyonelleştirme konusunda daha dikkatli davranmaya zorlayabilir. Harcama 
kuralı bütçe dışı kurumlarda dahil (sosyal güvenlik kurumları gibi) tüm 
harcamaları içermelidir (IMF, 2007c:19).  

Türkiye bağlamında, harcama kurallarının mali gidişatın daha 
öngörülebilir olmasını sağlayarak, sırasıyla maliye politikasının para 
politikasıyla koordinasyonunu daha da kolaylaştıracağı, piyasalarda hükümet 
politikalarına karşı daha fazla güven sağlayacağı ve özel sektörde daha 
öngörülebilir davranış sağlayacağı söylenebilir (IMF, 2007c:19). 

Mali kurallara ilişkin ülke uygulamaları, genellikle ülkelerin birden 
fazla kuralı benimsediğini göstermektedir. Türkiye’de 2010 yılında 
yasalaşması öngörülen MKKT’sı ile bütçe açığını esas alan bir mali kurala 
geçilmesi esas olup, bütçe fazla verdiğinde bu fazlalığın nasıl 
değerlendirileceğine dair tasarıda bir düzenleme bulunmamaktadır. Mali 
disiplin ve sürdürülebilirlik açısından bu yönde bir düzenlemenin söz konusu 
tasarıya eklenmesinde büyük yarar vardır. 

Türkiye sayısal nitelikli bir kural tanımlamıştır. Mali kural, bir 
denklemle özdeşleşen kuralın işlemesi gerekli teknik ve kurumsal altyapıya 
bağlıdır (Özlale, 2010). Bu konuda MKKT’da kurumsal yönetim ilkelerinin 
esas alınacağı ve muhasebe ve raporlama işlemlerinin Avrupa Hesaplar 
Sistemi ve diğer uluslararası standartlarla uyumlu olarak yürütüleceği 
ifadeleri kuralların kalitesini arttırıcı niteliktedir. Ayrıca, MKKT’da hesap 
verilebilirlik ve zamanında bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde, kuraldan 
sapma riskinin ortaya çıkması halinde neler yapılacağı açıkça belirtilmesi 
sapma riskinin zamanında bertaraf edilmesi ve hedeflerin tutturulması 
açısından kuralların kalitesini arttırıcı diğer bir husustur. Diğer yandan, mali 
kuralların etkinliğinin arttırılmasında ülkelerin tecrübeleri kuralların sahip 
olması gereken özelliklere ilişkin önemli dersler vermektedir (IMF, 
2007c:18; EC, 2006). Bu hususlar açısından MKKT değerlendirildiğinde;  
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1- Kurallar sağlam politikalar üzerine inşa edilmeli; MMKT’ye göre 
ülkemizde mali kuralın uygulanması için zamanlama ve altyapı açısından 
gerekli şartlar oluşmuştur.  

2- Anlaşılması ve izlenmesi kolay olmalı (sorumluluklar açık olarak 
belirlenmeli, açıkça belirtilmiş tanımlar ile iyi tanımlanmış fesih şartları 
olmalı); MKKT ile getirilen kural genel kurumsal yönetim ilkeleri 
gözetilerek basitlik, doğruluk, saydamlık ve hesap verilebilirlik tesis edilmek 
suretiyle uygulanacağı ve Mali Kural izleme raporu ile izlenmesinin kolay 
olduğu belirtilebilir.  

3- Şeffaf ve güvenilir veriler ile sağlam kamu mali yönetim 
sistemleriyle desteklenmeli; MKKT ile getirilen kural genel kurumsal 
yönetim ilkeleri gözetilerek basitlik, doğruluk, saydamlık ve hesap 
verilebilirlik tesis edilmek suretiyle uygulanacağı ve Mali Kural izleme 
raporu ile takip edileceği ifade edilmiştir.  

4-Gerçekçi ve fonksiyonel hedefler belirlenmeli ve diğer politika 
amaçlarıyla uyumlu olmalı; MKKT’de uygulanması düşünülen sayısal 
kurala ilişkin orta-uzun vadeli % 1’lik kamu açığı Maastricht Kriterinin % 3 
olduğu dikkate alındığında gerçekçi değildir.  

5- (Kurala) uyulmaması durumunda önceden belirlenmiş (ve eğer 
mümkünse otomatik) müeyyideler olmalı; MKKT’de Maliye Bakanlığının 
kuralın uygulamasından sorumlu olduğu, Sayıştay Başkanlığının ise mali 
kural uygulamasında denetim birimi olarak faaliyet göstereceği ifade 
edilmektedir. Bununla birlikte, kurala uyulmaması durumunda yaptırımlar 
konusunda bir netlik söz konusu değildir. Ayrıca, MKKT’de yerel 
yönetimlerin gelirlerinin %10'unu geçen borçlanmanın meclis kararı, 
hazinenin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı onayıyla yapılabileceği 
belirtilmektedir. Oysaki, MKKT'de mali kuraldan sorumlu birim olarak 
Maliye Bakanlığı tanımlanmıştır. Bu uygulama negatif dışsallıklara yol 
açabilir.  

6- Mümkün olan en üst düzey yasal düzenleme ile hayata geçirilmeli; 
MMKT yasalaşması amacıyla Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir.  

7- Kendi eğilimlerini ortaya çıkarmaktan uzak olmalıdır; MKKT ile 
getirilen kural bütçe açığına odaklandığından harcamalarda saptırıcı etki 
oluşturabilir. Ancak, stratejik planlama süreci ile bütçe ilişkisinin 
geliştirilmesinin, çok yıllı bütçelemenin ve performans denetiminin daha 
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etkin bir şekilde uygulanmasının Türkiye için bu sorunu büyük ölçüde 
önleyebileceği söylenebilir. 

MKKT yasalaşması kadar, mali kural uygulamasına geçilirken 
yukarıda işaret edilen hususlarda ilerlemenin tamamlanmış olması da 
önemlidir. Mali kuralın, yukarıdaki özellikleri taşıması yalnızca sayısal 
hedeflere odaklanmaması; ekonomide sürdürülebilir büyüme ortamının 
devam ettirilmesi, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi, maliye politikasının 
daha güçlü olması, politika öncelikleri ve hedeflerinin yakalanması ve mali 
disiplin sürdürülmesi açısından daha önemlidir.  

6. Genel Değerlendirme ve Sonuçlandırıcı Düşünceler  

Mali kurallar, ekonomiyi disipline etmeyi amaçlayan ve ekonomik 
istikrara katkı vererek ekonominin performansını artıran uygulamalardır. 
Türkiye’de özellikle 2001 krizi sonrasında takip edilen ekonomik 
programlarda maliye politikası temel ekonomi politikası aracı olma 
özelliğine kavuşmuş ve maliye politikası performans kriteri olan (IMF 
tanımlı) faiz dışı fazla hedefi politikası yılları aşan uygulamalarla mali kural 
niteliğine kavuşmuş bir sayısal kuraldır. Yine AB tanımlı borç stoku GSYH 
oranının performans göstergesi olarak değerlendirilmiş olması da mali 
kuralların bir formu olarak alınabilir.  

Türkiye’nin 4749 sayılı Kanunla borçlanmaya limitler koyması, 
Merkez Bankası Kanunu ile Hazine’nin kolay finansman aracından 
yararlanma imkânının ortadan kaldırılması ve Hazine-Merkez Bankası 
ilişkilerinin kurala bağlanması fiili kurallı maliye politikası uygulamalarıdır. 
İlave olarak, yerel düzeyde borçlanmaya getirilen sınırlamalar ve 
belediyelerin personel giderlerine ilişkin düzenlemede sayısal nitelikteki 
kurallardır. Ayrıca, ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun getirdiği orta vadeli harcama programı, çok yıllı bütçeleme, 
stratejik planlama, sonuç ve performans odaklı mali yönetim uygulamaları, 
mali disiplinin kurumsallaştırılmasında ve sürekli hale getirilmesinde mali 
kuralların kabulü için gerekli alt yapıyı hazırlayan sayısal olmayan kural 
örnekleri olarak değerlendirilebilir. Fakat uygulamada aksaklıklar söz 
konusudur. Örneğin, yerel yönetimlerin mali disiplin içinde hareket 
etmelerini sağlayacak düzenlemeler yeterli değildir. MKKT’nın yasalaşması 
sürecinde bu hususun dikkate alınarak mali kuralın sayısal hedeflerin 
ötesinde tanımlanması önemlidir.  
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Yapısal kriterler çerçevesinde gerçekleştirilen gelir idaresi reformu, 
sosyal güvenlik reformu, bütçeden yardım alan kamu idarelerinin ilan 
edilmesi, yedek ödenekten yapılan aktarmaların ilanı ve genel yönetim 
dengesinin raporlanması mali sistemi istikrarlı kılmak, sistemin şeffaflığını 
ve hesap verebilirliğini artırmaya yönelik düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler 
aynı zamanda kamuda kuralları kabul etmenin de alt unsurlarıdırlar. Fakat, 
Türkiye’de maliye politikası henüz yeterince şeffaflaşmış ve hesap 
verilebilirlik yeterince sağlanamamıştır. Şeffaf ve hesap verebilir bir kamu 
mali yönetiminin sağlanmasında MKKT’nin yasallaşması hayati önemdedir. 
Ancak, tasarı kanunlaşmadan önce, kurallara uyulmaması durumunda ne gibi 
yaptırımlar uygulanacağına ilişkin düzenlemede mevzuata dahil edilmelidir. 
Ayrıca, tasarıda sadece açık hedefi yer almamalı, bütçe fazlası olduğu 
durumlarda bu fazlalığın ne şekilde kullanılacağına ilişkin düzenlemelere de 
yer verilmelidir 

Mali kuralın basit ve anlaşılır olması ve mali disiplini sağlaması 
açısından kamunun tamamının kapsanması önemlidir. Türkiye MKKT ile 
getirilen sayısal hedefe odaklanmadan önce, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu tam olarak uygulamalı ve mali yönetimi ve 
kontrol sistemini güçlendirmek için bütçe raporlama süresini geliştirmelidir. 
Artan mali şeffaflık, kamunun kuralları kabul etmesi için hayatidir. Mali 
kural, Türkiye gibi kayıt dışı sektörün büyük olduğu ve ekonomiyi kayıt 
altına almaya yönelik tedbirlerin etkinliğinin tahmin edilmesinin güç olduğu 
bir ekonomide, orta vadeli mali plan gelir tahminlerinin ihtiyatlı olmasına ve 
ekonomiyi kayıt altına almaya yardım edebilir. Maliye politikasının 
öngörülebilirliğini sağlayacağından politikanın kredibilitesini de arttırabilir. 
Sonuç olarak kurallar sağlam bir kamu maliyesinin tesisine, makro 
ekonomik istikrar ve sürdürülebilirliğe yardım edebilir, fakat her derde deva 
değildir. 
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TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK 

MALİ HÜKÜMLER VE MALİ KURAL BENZERİ 

UYGULAMALAR 

 

Mücahit CİVRİZ* 

 

1. Giriş 

Mali kurallar, maliye politikası araçları üzerine konan daimi ve sayısal 
sınırlamalardır. 1990’lı yıllar ile gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan pek 
çok ülkede benimsenen mali kurallar ile kamu mali politikalarında güven 
oluşturularak mali disiplinin kalıcı biçimde tesis edilmesi amaçlanmıştır. 
Uygulama biçimi ve kapsamı farklı olmakla birlikte mali kural uygulaması 
ile ülkeler, kamu disiplin anlayışını kalıcı bir biçimde temin etmek, borç 
stoklarını makul seviyelere indirmek, kredibilite tesisiyle birlikte risk primini 
düşürerek maliye politikasında güven artırmayı hedeflemektedir. 

Türkiye, Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda zorlu ekonomik ve 
siyasi koşullara rağmen mali disipline sıkı biçimde benimsemiş ve bu durum 
1950’li yıllara kadar devam ettirilmiştir. 1990’lı yılların aksine bütçe fazlası 
genel durum, bütçe açıkları ise istisnai durum olarak tezahür etmiştir. Hatta 
1934 yılında %9,4 oranında rekor bütçe fazlası verilmiştir. 1950’li yıllara 
gelindiğinde ise çok partili hayat girişimlerinin doğal sonucu olarak siyasi 
rekabet ve popülizm Ülke gündemine girmiş ve refah devleti vurgusunun 
dünyadaki artışına paralel biçimde benimsenmesi, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında benimsenen “denk bütçe hassasiyetini” yumuşatmış ve kademeli 
bir şekilde “açık bütçe politikaları” devreye girmiştir. Ancak bu dönemde 
verilen açıklar 1970’li yıllara kadar %1 ila %2 arasında değişen fakat küçük 
oranlarda gerçekleşmiştir. Bütçe disiplininden kopuş her ne kadar oransal 
olarak küçük olsa da, ardında yatan felsefe kendine kalıcı bir yer bulmuş ve 
1980’ler ve 90’lar kamu kesimi için kayıp yıllar olmuştur. 1987 yılından 
itibaren bütçe açığı %3 olan kritik eşiğin altına çekilememiş, 2001 yılında 
ise Konsolide Bütçe Açığı %16,5 ile tarihi bir rekora imza atmıştır. 

                                                 
* Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Devlet Muhasebe Uzmanı 
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Ülkenin karşı karşıya kaldığı mali disiplin(sizlik) sorunu karşısında 
zaman zaman ve genellikle kriz yılları sonrasında bir takım yasal ve yapısal 
önlemler alınmaya çalışıldıysa da bu önlemler ile hedeflenen sonuçlara 
ulaşılamamış, mali baskınlık oranlarında geçici düzelmelerin dışında kalıcı 
bir iyileşme gerçekleştirilememiştir. 2001 yılında verilen bütçe açığı ise bu 
durumun böyle devam ettirilemeyeceği gerçeğini gözler önüne sermiş ve 
yakınsama sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği ile olan ilişkiler de başta 
kamu mali yönetimi olmak üzere pek çok alanda değişim ve dönüşümü 
zorunlu hale getirmiştir.  Bu kapsamda ana çerçevesini 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun oluşturduğu bir dizi yasal 
düzenlemeye başvurulmuş ve kamu kesimi kaynaklı sorunların çözümü 
yönünde irade ortaya konulmuştur. Atılan bu adımlar ve alınan önlemler 
olumlu sonuçlarını vermiş; başta bütçe açığı ve kamu kesimi borçlanma 
gereksinimi olmak üzere pek çok mali göstergede iyileşmeler elde edilmiştir. 
Bu başarının ardında kamu harcamalarını disipline edici, kamu kaynağının 
elde edilmesinden kullanılmasına kadar geçen süreçte yer alan görevli ve 
yetkililerin görev ve sorumluluklarının önceden belirli olması, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik alanlarında yapılan düzenlemeler ile mali kural benzeri 
uygulamaların varlığı etkili olmuştur. 

Bu makalenin konusu, mali kurala geçiş yılı olan 2011 yılı öncesinde, 
kamu mali yönetimimizi yeniden düzenleyen yapısal ve sayısal 
düzenlemeler ile mali kurallı bir yapının altyapısını oluşturan yasal 
mevzuatın incelenmesi olacaktır. Makalede Anayasa başta olmak üzere, 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Kanunu, Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu ile Bütçe Kanunları genel esasların 
yanı sıra mali disiplini sağlayacak hükümler bakımından incelenecek  ve 
Açık Mali Kural öncesinde mevzuatımızda yer alan Kapalı/Örtük Mali 
Kurallar değerlendirilecektir. 

2. Mali Kurallar: Genel Değerlendirme 

Mali kurallar; bazı mali değişkenler üzerine konan yasal sınırlamalar 
veya maliye politikası araçları üzerine konan daimi sınırlamalardır (Kopits 
ve Symansky, 1998: 1). Mali kurallar, mali performansı ölçme gücüne sahip 
olan bazı göstergeler çerçevesinde tanımlanan sayısal tavan veya hedefler 
yoluyla isteğe bağlı maliye politikası uygulamalarına getirilen daimi 
sınırlamaları ifade etmektedir. Mali politika kuralları ile getirilen 
sınırlamalar bütçe açığı, faiz dışı fazla, borç stokunun büyüklüğü, borçlanma 
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kaynakları, vergiler, vergileme yetkisi, harcama türleri gibi iradi-ihtiyari 
maliye politikası araçlarının miktar ve bileşimini denetim altına almayı farklı 
dayanaklara sahip olarak amaçlamaktadır (Aktan ve Vural, 2006:123). 
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren yoğun şekilde karşılaşılan mali 
kurallar, mali disiplini sağlamak ve mali istikrarı tesis etmek amacıyla 
oluşturulmakta, uygulamaya konan mali kurallar ile devletin piyasalara 
müdahalesi sınırlandırılmak istenirken önceden belirlenen kurallar 
aracılığıyla mali politikalarda güvenilirlik ve öngörülebilirlik 
hedeflenmektedir.  

Mali kuralların amaçları; maliye politikalarına olan güveni artırmak, 
ekonomik dalgalanmaların etkisini en aza indirmek, bütçe sürecinin ve 
maliye politikalarının sürdürülebilirliğini kolaylaştırmaktır. Bu kapsamda, 
mali kuralların en önemli işlevi, mali disiplini sağlayıp sürdürülebilir hale 
getirerek, makroekonomik istikrar ve ekonomik büyümeyi sağlamak 
olmaktadır (Maliye Bakanlığı, 2008:60). Mali kuralların uygulanması, iktisat 
politikalarının belirsizliğini azaltmakta ve öngörülebilirliğini artırmaktadır 
(Aktan vd, 2007:65). 

Ülkemiz 90’lı yıllarda benzer nitelikte sorunlar yaşayan ülkelerden 
farklı biçimde mali kural uygulamasını tercih etmemiş ve harcama sonrası 
yapılan denetimlerle kamu kaynağının kullanımındaki suiistimalleri 
engelleme gayreti içerisinde olmuştur. Açık bir şekilde uygulanan mali 
kurallar mali yönetimimizde yer almamış, sadece Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile yapılan Stand-by düzenlemeleri sonrasında kamu mali yönetim 
sürecini takip etmek amacıyla faiz dışı fazla uygulamasına başvurulmuştur. 

2009 yılı Aralık ayında yayımlanan Orta Vadeli Program ile, 
Ülkemizde de 2011 yılı itibarıyla Mali Kuralların bağımsız bir kanunla 
uygulanmaya başlanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. 2010 yılı ikinci 
çeyreğinde yasal düzenlemelerin tamamlanacağı belirtilen mali kurala ilişkin 
süreci son bir yıl ile sınırlandırmak hatalı bir değerlendirme olacaktır. Mali 
kurala giden “kurallı maliye politikaları” süreci ve mali kuralın başarılı 
biçimde uygulanması için gerekli altyapı hazırlıklarını, 10 yıllık bir süreç 
içerisinde değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Zira 
Uluslararası Para Fonu ile devam eden Stand-by Anlaşması süreci ile, Kasım 
2000 ve Şubat 2001 tarihlerinde yaşadığımız krizler sonrasında ortaya çıkan 
tablo, Kamu Mali Yönetiminde bir dönüşümü zorunlu kılmış ve uzun yıllar 
boyunca mali disiplin sorunu ile karşı karşıya kalan Ülkemiz, kamu kesimi 
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kaynaklı sorunları çözmek için bir dizi reform girişiminde bulunmuştur. Para 
Fonu ile yapılan anlaşmalar sonrasında yapısal ve sayısal perspektiften 
vurgulanan Ana çerçevesini 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun oluşturduğu bu süreç, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye 
Kanunu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanununun kabulü ile devam etmiş ve mali kural için gerek duyulan sağlam 
bir mali yapının temeli atılmak istenmiştir. Mali disiplini artırıcı bu önlemler 
sayesinde bütçe açığı rekor seviye olan 2001 yılında verilen %16,5 konsolide 
bütçe açığı seviyesinden 2008 yılında %1,8 açık seviyesine gerileyebilmiştir. 

 
Gelişmiş ülkelerde elde edilen mali istikrar ve disiplini kalıcı biçimde 

tesis etmenin aracı olan mali kurallar, gelişmekte olan ülkelerde ise 
kredibiliteyi tesis etmek için bir araç olmakta ve ülke risklerini azaltan 
fonksiyonları sayesinde, karşı karşıya kalınacak maliyetleri önleyici bir 
görev üstlenmektedirler. Görünen o ki Ülkemizde de 2002 yılından itibaren 
başlayan reform süreci ve mali istikrar konusunda elde edilen başarı diğer 
destekleyici reform ve kanunların da yardımıyla Mali Kural ile tesis edilecek 
ve Türkiye özellikle 90’lı yıllarda karşı karşıya kaldığı kamu kesimi 
kaynaklı sorunlarla yeniden yüz yüze gelmeyecektir. 

Mali kurallardan elde edilecek başarıda, etkin bir kamu maliyesinin 
rolü büyük öneme sahiptir. Zira mali kurallarla elde edilecek başarıya, 
yalnızca bazı maliye politikası araçları üzerine konulacak sayısal 
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sınırlamalarla ulaşmak mümkün değildir. Bu kapsamda, şeffaf, hesap 
verebilir bir kamu mali yönetiminin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 
bütçe ile takip edilemeyen, merkezi yönetim dışında olan ve meclisin 
denetim ve gözetimi dışında kalan kamu kesiminin büyüklüğü mali kuralın 
başarısını zora sokacak unsurlardandır.  Mali kuralın kapsadığı kamu kurum 
ve kuruluşlarında ortak bir muhasebe dilinin konuşamıyor olması, her bir 
idarenin kendi faklı muhasebe sistemini kullanıyor olması da mali kurala 
geçişi ve mali kuralla elde edilecek başarıyı engelleyen temel unsurlardan 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mali kuralın başarısını etkileyen faktörlerden bir diğeri ise, mali 
kuralın uygulama zamanıdır. Zira mali kurallar sadece matematiksel 
denklemlerin belirlenmesinden ibaret değildir. Mali kuralları başarılı 
biçimde uygulayan ülke örnekleri incelendiğinde bu ülkelerin öncelikle 
yapısal, kurumsal ve teknik reformları hayata geçirdikleri, ardından mali 
kuralları bağımsız biçimde uygulayabildikleri görülmektedir. Bu kapsamda 
hesap verebilir, şeffaf bir kamu yönetiminin temelleri atılmakta ve mali 
kurala temel teşkil edecek mali verilerin kapsamı genişletilmekte, bu 
verilerin hazırlanmasından kamuoyu ile paylaşılmasına kadarki süreçlere 
ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir. Uygulanan yeni esaslar 
çerçevesinde elde edilen mali istikrar sonrasında ise bu başarının sürekli ve 
kalıcı olmasını temin etmek üzere mali kurallar bağımsız bir biçimde ve 
yasal düzlemde belirlenmektedir. 

3.Yapısal Önlemler Ve Örtük Kurallar Dönemi: 1999-2010 

Türkiye, Uluslararası Para Fonu ile 1999 yılında imzaladığı ve 2000-
2002 yıllarını kapsayan Stand-by Anlaşması devam ederken, önce 2000 yılı 
Kasım ayında ardından 2001 yılı Şubat ayında yaşadığı kriz ile pek çok 
makro ekonomik göstergesinde ciddi bozulma ile karşı karşıya kalmış; 2001 
yılında verilen % 16,5 Konsolide Bütçe Açığı ise 1924 yılından o tarihe 
kadar verilen en büyük açık nitelendirmesini de kazanmıştır. 2001 yılında 
verilen rekor bütçe açığı, kamu kesimindeki mali disiplin sorununun bu 
şekilde devam ettirilemeyeceğini gözler önüne sermiş, Avrupa Birliği ile 
yakınsama süreci, görece siyasi istikrar ortamı ile toplumdan gelen değişim 
talepleri, yeni bir mali yönetim tasarımını zorunlu hale getirmiştir. Bu 
kapsamda ana çerçevesini 5018 sayılı Kanunun oluşturduğu bir takım yasal 
düzenlemeler yapılmış; kamu mali yönetiminin kapsamı genişletilirken, daha 
şeffaf ve hesap verebilir bir mali yönetim tasarlanmıştır: raporlama, mali 
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verilerin yayımlanması gibi pek çok konuda uluslararası uygulamalar 
ışığında yeni düzenlemelere gidilmiş ve kamu kaynaklarının elde 
edilmesinden harcanmasına kadarki süreç, etkin, kontrol edilebilir ve 
gözlemlenebilir bir hale getirilmiştir. 

Burada detaylı biçimde inceleyeceğimiz kanunların dışında, çeşitli 
yasal düzenlemeler ile destekleyici nitelikte bir takım önlemler de alınmıştır. 
Bu kapsamda; mali disiplini bütçenin birlik ilkesini bozan ancak siyasi 
iktidarların rahatlıkla harcama yapabilmesine ve harcamaları bütçe dışında 
takip etmelerine izin veren, 1993 yılında genel bütçeye alınan, 2000 yılında 
4568 sayılı Kanunla1 8 tanesi, 2001 yılında 4629 sayılı Kanun2 ile 25 tanesi, 
2001 yılında ise 4684 sayılı Kanun3 ile 2 tanesi bütçe dışı fon olmak üzere 
toplamda 17 tane fon kapatılmıştır. 2002 yılından itibaren yalnızca, 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu, Sosyal Dayanışmayı Teşvik Fonu, 
Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ve Özelleştirme Fonu varlıklarını devam ettirmiş, kaldırılan 
fonların gelirlerinin ilgili kurum bütçelerinde özel gelir, özel ödenek 
kaydedilerek kullanmalarına izin verilmiş, 2004 yılında 5217 sayılı Kanunla4 
özel gelir-özel ödenek uygulamalarına da son verilerek bu gelirler bütçeye 
alınmıştır. Bu sayede bütçenin genellik ve birlik ilkelerinden ciddi bir 
biçimde sapmalara neden olan fonlar sorunu çözüme kavuşturulmuştur. 
Ayrıca gizli fon olarak nitelendirilen  Tasarruf Teşvik Hesabı da  2003 
yılında 4853 sayılı Kanunla5 tasfiye edilmiştir. 

                                                 
1 26/05/2000 tarih ve 24060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fonların 
Tasfiyesine İlişkin Kanun (Bazı Fonların Tasfiyesi ile İlgili Kanun ve KHK’lerin 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun) 
2 03/03/2001 tarih ve 24335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Fonların 
Tasfiyesi Hakkında Kanun 
3 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Bankaları ile 
Bazı Fonların Tasfiyesi ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 
4 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Gelir ve Özel 
Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
5 29/04/2003 tarih ve 25093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanun 
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2004 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait dernek ve vakıflara 
yönelik düzenlemeler kabul edilmiş ve 5072 sayılı Kanun6 ile dernek ve 
vakıfların, sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden 
ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlarla herhangi bir karşılık almaları; 
kuruluşlara ait personel, bina, araç ve gereçleri kullanmaları; bütçelerinden 
dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarmaları 
yasaklanmış, bu sayede vakıf ve derneklerin kamu kuruluşları ile olan 
kaynak ilişkilerine son verilmiştir. 

2004 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) standartlarına uygun 
biçimde Analitik Bütçe Sınıflandırma sistemine geçilmiştir. Analize elverişli 
veriler üretmeye yardımcı olan yeni bütçe sistematiği sayesinde, program 
sorumlularının tespit edilebilmesi ve birim maliyetlerin hesaplanması 
mümkün kılınmıştır. 

2002 yılında başlayan bu reform çalışmaları olumlu sonuçları kısa 
sürede vermiş ve o günden günümüze başta mali dengelerde olmak üzere, 
pek çok makro ekonomik göstergede olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
Merkezi yönetim bütçe giderlerinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 
ile faiz giderlerinin hem bütçe içindeki hem de GSYH içindeki oranı 
azaltılmış; bütçe açığı belirgin bir şekilde düşürülmüş ve her yıl istikrarlı bir 
şekilde elde edilen faiz dışı fazla neticesinde kamu kesimi borçlanma gereği 
ve kamu borç stokunun GSYH’ye oranında önemli düşüşler sağlanmıştır 
(Maliye Bakanlığı, 2008:55).  

Mali baskınlık oranları düşürülmüş, kamu kesiminin finans sektörüne 
yönelik baskısı hafifletilmesi neticesinde enflasyon uzun yılların ardından 
tek haneli rakamlara inmiştir. Ancak elde edilen bu başarının devam 
ettirilmesi ve kalıcı olmasının sağlanması, en az elde edilen bu başarılar 
kadar öneme sahiptir; belki de daha önemlidir. O nedenle, bu yeniden 
yapılanmanın son halkası olarak Mali Kural uygulamasına geçilme kararı 
alınmıştır. Oluşturulacak mali kuralın başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin 
sağlıklı ve kurumsal yapısı güçlü bir kamu mali yönetim sistemi ile 
gerçekleşeceği görülmüş ve bu kapsamda etkili bir mali yönetim için farklı 
yasal düzenlemelere başvurulmuştur. 

 

                                                 
6 29/01/2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernek ve 
Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun  
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4. Türkiye’de Yasal Düzlemde Mali Hükümler ve Mali Kural 
Benzeri Uygulamalar 

4.1.Uluslararası Para Fonu ve Stand-by Anlaşmaları 

1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Bretton Woods kentinde 
kurulan ve uluslararası parasal ve mali bir kurum olan Uluslararası Para 
Fonu (IMF), aynı zamanda SDR adı verilen bir alternatif değer ölçüsü 
yarattığı için uluslar arası likiditenin de başlıca yaratıcısı konumundadır. 
Uluslararası Para Fonu’nun temel amaçları; uluslararası ticareti düzenlemek, 
döviz kurunda istikrarı sağlamak ve ödemeler denge sorunu olan ülkelere; 
belirli önerileri uygulamaları koşuluyla, kaynak aktarmaktır. (Alpago, 
2002:14) 

Para Fonu üye ülkelere geçici dış açıklarını gidermesi için kısa vadeli 
kredi vermekte ve ülke ekonomisinin ihtiyacına göre bu krediler orta vadeli 
şeklinde de olabilmektedir. Ancak bu tarz krediler yapısal dönüşümün 
zorunlu olduğu ülke ekonomileri için tercih edilmektedir. 

Karşılaşılan sıkıntı karşısında Fon kaynaklarına başvuran ülke taahhüt 
ettiği ekonomik program çerçevesinde alacağı önlemleri, gerçekleştireceği 
yapısal reformları bir niyet mektubu ile para fonuna bildirir ve bu doğrultuda 
ilgili ülke ile destekleme anlaşması (stand-by) imzalanır. Uluslararası Para 
Fonu’nun kredi politikası temel olarak niyet mektubunda belirlenen şartlara 
dayanır. Uluslararası Para Fonu ile stand-by düzenlemesi imzalayan üye 
ülke, söz konusu şartları yerine getirmedikçe Fon kredilerinden 
yararlanamaz. Söz konusu şartlar, ekonomik reformları kapsadığı gibi, 
ekonomik yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen yasal ve sosyal 
düzenlemeleri de içerebilir (Alpago, 2002:51). IMF’yle ilişkilerin temelini 
oluşturan istikrar programlarının hemen hepsinde ortak bir kaç özellik 
bulunmaktadır. Bunlar; temelde fiyat istikrarını sağlama amacına dönük 
olarak tasarlanan ve bağımsız bir merkez bankasının varlığını gerektiren para 
politikaları, özelleştirme, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, 
sosyal güvenlik ve sağlık gibi sektörlerin de yer aldığı yapısal reform 
düzenlemeleri ve kamu sektörü açıklarının kontrol altına alınmasına yönelik 
olarak uygulanan sıkı maliye politikaları olarak sıralanabilir (Kaya, 
2009:76). 

Ülkemiz Uluslararası Para Fonuna 11 Mart 1947 tarihinde üye olmuş, 
1958 yılından günümüze 20 Stand-by anlaşması imzalamıştır. Diğer 
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ülkelerle yapılan düzenleme anlaşmalarında olduğu gibi Ülkemizle yapılan 
17, 18 ve 19. Stand-by Anlaşmalarında da kamu borcu probleminin aşılması 
ve borç dinamiklerinin sürdürülmesi amacıyla mali disiplin önemli bir 
şekilde vurgulanmakta ve faiz dışı fazla temel performans kriterlerinden biri 
olmaktadır. 

1999 yılında imzalanan Stand-by Anlaşması ile Türkiye kurala dayalı 
politikalar ile tanışmış ve sürdürülebilir borç dinamiğine kavuşmak, mali 
disiplini sağlamak maksadıyla belirlenen mali kurallar ve diğer yapısal 
önlemler kamu mali yönetimine itibar ve istikrar kazandırmıştır. 2002 
yılından itibaren ise, kamu mali yönetiminde yapılan diğer yasal 
düzenlemeler ile ulusal ve yerel düzeyde mali kurallar ve mali kural benzeri 
uygulamalar ile bu istikrarın kalıcı olması hedeflenmiştir. 

Uluslararası Para Fonu ile yapılan Stand-by anlaşmalarında yer alan 
kriterlerde, mali kurallar açık bir biçimde benimsenmiş ve literatürde yer 
alan bütçe, harcama, gelir ve borçlanmaya ilişkin tüm kurallar yer almıştır. 
Uluslararası Para Fonu ile 1999, 2002, 2005 yıllarında yapılan Stand-by 
Anlaşmaları ile kamu mali yönetimine yönelik belirlenen sayısal kurallar 
Tablo 1’de yer almaktadır. 



 
35

6

T
ab

lo
 1

: 1
7,

 1
8 

ve
 1

9.
 S

ta
nd

-b
y 

A
nl

aş
m

al
ar

ı i
le

 H
ed

ef
le

ne
n 

M
al

i K
ur

al
la

r 

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

K
am

u 
K

es
im

i F
ai

z 
D
ış
ı F

az
la

sı
 

(G
SM

H
’y

e 
O

ra
nı

) 
2,

8 
3,

7 
3,

7 
(5

,5
) 

3,
7 

(6
,5

) 
6,

5 
6,

5 
6,

5 
6,

5 
6,

5 

Ö
ze

lle
şt

irm
e 

G
el

irl
er

i 
(G

SM
H

’y
e 

O
ra

nı
, 

M
ily

on
 Y

TL
) 

- 
3,

5 
3,

3 
2 

21
00

 
30

00
 

15
00

 
42

00
 

- 

K
am

u 
N

et
 B

or
ç 

St
ok

u 
(G

SM
H

’y
e 

O
ra

nı
) 

- 
58

,0
 

56
,5

 
54

,8
 

 
 

 
 

 

K
ıs

a 
V

ad
el

i D
ış

 B
or

ç 
St

ok
u 

(M
ily

on
 $

)  
50

0 
1.

10
0 

2.
10

0 
1.

00
0 

1.
00

0 
1.

00
0 

1.
00

0 
1.

00
0 

1.
00

0 

D
ış

 B
or

çl
an

m
a 

(M
ily

on
 $

)  
 

8.
50

0 
23

.5
00

 
17

.7
50

 
(1

7.
00

0)
 

17
.5

00
 

15
.0

0
0 

17
.5

00
 

16
.0

00
 

21
.5

00
 

22
.0

00
 

K
ay

na
k:

 H
az

in
e 

M
üs

te
şa

rlı
ğı

, D
PT

 
Ö

ze
lle
şt

irm
e 

G
el

irl
er

i: 
19

99
-2

00
2-

G
SM

H
’y

e 
O

ra
nı

, 2
00

3-
20

07
 M

ily
on

 Y
TL

 ( 
) i

çi
nd

ek
i d

eğ
er

le
r h

ed
ef

 d
eğ

iş
ik

lik
le

ri 
so

nr
as
ı r

ak
am

la
rı 

ifa
de

 e
tm

ek
te

di
r. 

   
   

   
   

   



 357

Tablo 1’de 17, 18 ve 19. Stand-by Anlaşmaları çerçevesinde 
performans kriteri olarak kabul edilen sayısal hedeflerden bazılarına yer 
verilmiştir. Para Fonu ile yapılan anlaşmalardan 17. Stand-by Anlaşması ile 
10 adet, 18. ve 19. Stand-by Anlaşmaları ile de 9 adet sayısal hedef 
belirlenmiştir. Yıllar itibarıyla Tablo 1’den görebileceğimiz bu hedeflerden 
faiz dışı fazla bütçe dengesine yönelik bir mali kural,  kısa vadeli dış borç 
stoku ve dış borçlanmaya ilişkin tavanlar borçlanma kuralı, konsolide bütçe 
faiz dışı harcama tavanı harcamalara yönelik kural ve özelleştirme gelirlerine 
yönelik belirlenen hedefler ise açık bir gelir kuralıdır. 

4.2.Anayasa 

Ülke anayasaları incelendiğinde, genellikle mevcut anayasaların 
politik metinler şeklinde oluşturulduğu görülmekte; anayasalarda; devletin 
siyasi yapısı, idari şekli, temel organların kuruluş ve işleyişi, kişi hak ve 
ödevlerine yer verildiği görülmektedir. Ekonomik haklar, sorumluluklar ile 
mali hükümlerin ise genel çerçeve niteliğindeki hükümler şeklinde yer aldığı 
görülmektedir.  

Çağdaş Batılı anayasaların pek çoğunda ekonomik yaşamla ilgili 
anayasal kurallar ya hiç yoktur veya değişik şekillerde yorumlanmaya müsait 
“genel ilkeler” halindedir. Bunun ana nedeni, çağdaş demokrasilerde hemen 
hepsinin totaliter rejimlere karşı yürütülen bir mücadele sonunda doğmuş 
olması ve bu nedenle de ağırlığı kişinin siyasal hak ve özgürlüklerine vermiş 
olmalarıdır (Savaş, 1989: 53). 

Anayasamızda mali kural niteliğine sahip kısıtlayıcı hükümler yer 
almamaktadır. Zaten ülke uygulamaları incelendiğin mali kuralların anayasal 
düzlemde benimsenmesi yöntemi, fazla tercih edilen bir yöntem değildir. 
1982 Anayasası’nda üst çerçeve diye nitelendirebileceğimiz mali hükümlere 
yer verilmekte ancak bu hükümlere ilişkin herhangi bir yaptırım ve kısıtlama 
tedbirleri yer almamaktadır. Anayasamızın Üçüncü Bölümü Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevlere ayrılırken, Dördüncü Kısımda Mali ve 
Ekonomik Hükümlere yer verilmiştir. Anayasamızda yer alan mali 
nitelikteki hükümleri kısaca sayarsak bunlar; 

- Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları,   

- Vergi ödevi,  

- Sayıştay,  
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- Bütçenin hazırlanması ve uygulanması,  

- Bütçenin görüşülmesi,  

- Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları ve  

- Kesin hesap kanun tasarılarıdır.  

4.2.1.Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları 

Madde 65: Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek 
mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. 

4.2.2.Vergi ödevi   

Madde 73: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne 
göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 
indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 
aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. 

4.2.3.Sayıştay  

Madde 160: Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile 
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, 
denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin 
hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde 
bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. 
Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile 
Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. 
Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme 
bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim 
usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve 
yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla 
düzenlenir. 
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4.2.4.Bütçenin hazırlanması ve uygulanması  

Madde 161: Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu 
tüzel kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. Mali yıl başlangıcı ile 
merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü kanunla 
düzenlenir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan 
fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe 
kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. 

4.2.5.Bütçenin görüşülmesi  

Madde 162: Bakanlar Kurulu, merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli 
bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yıl başından en az yetmişbeş gün 
önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe tasarıları ve rapor, kırk 
üyeden kurulu Bütçe Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, 
iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmibeş üye verilmek şartı ile, siyasi 
parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili gözönünde tutulur. 

Bütçe komisyonunun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve mali yıl başına kadar karara bağlanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda, kamu idare bütçeleri 
hakkında düşüncelerini, her bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
açıklarlar; bölümler ve değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme 
yapılmaksızın okunur ve oylanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, gider 
artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. 

4.2.6.Bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları  

Madde 163: Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, 
harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının 
Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik 
yapmak yetkisi verilemez. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören 
değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine mali yük getirecek 
nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek 
mali kaynak gösterilmesi zorunludur. 
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4.2.7.Kesin Hesap Kanun Tasarıları  

Madde 164: Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre 
kabul edilmemiş ise, ilgili oldukları mali yılın sonundan başlayarak, en geç 
yedi ay sonra Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanunu 
tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunar.  

Kesinhesap kanunu tasarısı, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla birlikte 
Bütçe Komisyonu gündemine alınır. Bütçe Komisyonu, bütçe kanunu 
tasarısıyla kesinhesap kanunu tasarısını Genel Kurula birlikte sunar, Genel 
Kurul, kesin hesap kanunu tasarısını, yeni yıl bütçe kanunu tasarısıyla 
beraber görüşerek karara bağlar. 

Kesinhesap kanunu tasarısı ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca 
sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların 
karara bağlandığı anlamına gelmez. 

1982 Anayasasının ilgili maddelerinde görüldüğü üzere, mali kural 
benzeri kısıtlama ve sayısal hedefler öngörülmemiş, genel esaslar ve çerçeve 
nitelikli hükümler yer almıştır. 

4.3. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Mali Anayasa 

Kamu malî yönetimimiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun kabulüne kadar geçen yaklaşık 80 yıllık sürede , 1927 yılında 
kabul edilen 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu’yla yönetilmiş ve 
Kanun kamu malî yönetimini düzenleyen temel kanun olmuştur. Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten sonra esaslı değişiklikler 
yapılmadan uygulanmış ve çağdaş mali yönetim felsefesinin gerisinde 
kalmıştır: parçalı bir kamu mali yönetim sonucunda tüm kamu kurumlarını 
kapsamayan ve bütçe ile takip edilemeyen bir kamu sektörünün doğmasına 
neden olmuştur.  

Genel ve katma bütçelerden oluşan konsolide bütçe Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulurken, diğer bütçe 
türleri olan döner sermayeler ve fonlar ile mahalli idare bütçeleri ve 
kanunlarla kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz idarelerin bütçeleri ise yetkili 
idari merciler tarafından onaylanarak yürürlüğe girmekte ve bütçe ile takip 
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edilemeyen bir kamu sektörü ortaya çıkmakta idi. Ayrıca kalkınma planları 
ile bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulamamakta, bazı malî işlemler 
bütçelerde yer almamakta, bütçe uygulama ve sonuçları malî yılla sınırlı 
tutulmakta ve bütçeler yıllık olarak hazırlanmakta ayrıca mevcut bütçe 
sistematiği ve muhasebe sistemi iktisadi aktörlere ve kamuoyuna gereken 
bilgilerin detaylı bir biçimde aktarılmasına imkân vermemekte idi.  

Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun değişen kamu mali yönetimin 
gereksinimine karşılık veremiyor olması, daha etkin, uluslararası standartları 
ve Avrupa Birliği normlarını dikkate alan yeni bir mali yönetim ve kontrol 
sistemini zorunlu hale getirmiştir. Bütçe hakkının en iyi biçimde 
kullanılabilmesi açısından, bütçenin kapsamı genişletilmiş, sağlıklı bir hesap 
verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki sorumluluk dengesinin 
yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle 
çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî yönetim sistemi 
oluşturulmuştur. Ayrıca kanun ile kamu kaynaklarının elde edilmesi ve 
kullanılması sırasında gerekli bilginin zamanında üretilerek kamuoyu 
denetiminin sağlanması, kamu hesaplarının uluslararası standartlara uygun 
bir muhasebe düzenine göre tutulması sağlanmakta, kamu idarelerinin idare 
faaliyet raporu düzenlemeleri öngörülmekte, malî istatistiklerin düzenli bir 
biçimde kamuoyu ile paylaşılması zorunluluğu getirilmektedir.  

5018 sayılı Kanun ile uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği 
uygulamalarına uygun, modern bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi 
kurulmuş, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 
edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin 
güçlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Kanunla ayrıca bütçe hakkının en 
iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, bütçenin kapsamı 
genişletilerek merkezi yönetim bütçesi uygulamasına geçilmiştir. Böylece, 
kamu harcamalarının parlamentonun bilgi ve denetimine tabi olması 
sağlanmıştır. Kanunla birlikte, merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel 
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolü kapsam 
içine alınmıştır. 5018 sayılı Kanun ile kalkınma planları ile bütçeler arasında 
sıkı bir bağ kurulmuştur. Orta Vadeli Program ve buna uyumlu Orta Vadeli 
Mali Plan hazırlanması ve bunlara dayalı olarak hazırlanacak bütçelerde 
izleyen iki yılın bütçe tahminlerine de yer verilmek suretiyle çok yıllı 
bütçeleme sistemine geçilmiştir. Kamu maliyesi alanında izlenen politikalar 
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açısından saydamlığı ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla ilk defa getirilen 
ve harcamacı kuruluşlara bütçelerini hazırlarken bir çeşit rehber olma niteliği 
tanıyan Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan ile ekonomide 
sürdürülebilir büyüme ortamının devam ettirilmesi ve ekonomik istikrarın 
güçlendirilmesi ile kamu harcamalarının kalitesinin artırılması 
hedeflenmiştir  (Maliye Bakanlığı, 2008:55-56).   

Görüldüğü üzere, 2003 yılında kabul edilen ve 2004 yılında yürürlüğe 
giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali 
yönetim olgusunu yeni baştan düzenleyerek, yeni mali yönetimin 
tasarımında uluslararası kriterleri dikkate almıştır; kamu mali yönetimimiz, 
uluslararası usul, esas ve standartlara göre yeniden biçimlendirilmiş, çağdaş 
bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Benimsenen yapısal önlemler ve 
sayısal kısıtlamalar ile mali kuralın altyapısı oluşturulmuştur. Mali kuralın 
başarısını yakından etkileyen bütçe ile takip edilen kamu kesimi kapsamı, 
kullanılan muhasebe tekniği, üretilen mali verilerin genelliği ve doğruluğu, 
hesap verebilirlik ile saydamlık, çok yıllı bütçeleme konularında pek çok 
düzenleme getirilmiştir. 

4.3.1.Yapısal Önlemler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu incelendiğinde, 
Kanun ile yapılan düzenlemeler ile mali kurala geçişin zemininin 
oluşturulduğu, kurumsal ve teknik alanda getirilen yapısal ve sayısal 
düzenlemeler ile kamu kaynağının elde edilmesinden harcanmasına kadar 
geçen süreç, etkin bir şekilde tasarlanarak mali disiplini tesis edici altyapının 
oluşturulduğu görülmektedir.  

Kanun ile kamu mali yönetiminin; 

- Mali saydamlık, Hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu, 

- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, 

- Stratejik planlama, 

- Performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme, 

- Tahakkuk esaslı muhasebe, 

- Mali istatistiklerin ve faaliyet raporlarının yayımlanması, 

- İç kontrol sistemi ve etkin iç denetim ile dış denetim, 
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temel esasları çerçevesinde inşa edildiği gözlemlenmektedir. 

Kanun öncelikle, kamu mali yönetiminin kapsamını genişletmiş ve bu 
sayede 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu uygulama sonucunda 
ortaya çıkan benzer yapısal sorunların ortaya çıkmaması ve bütçe ile 
denetlenemeyen bir kamu sektörünün oluşumu engellenmek istenmiştir. 
Ayrıca kamu kaynağının kullanılmasına ilişkin esaslar belirlenerek, mali 
disiplinsizliğe neden olacak uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir. Bu 
kapsamda kamu kaynağının kullanımına ilişkin esaslar, ödeneklerin verimli 
ve etkili biçimde kullanılması esasını belirleyen 1050 sayılı Kanundan farklı 
biçimde genişletilmiş, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik 
planlama, performans esaslı ve çok yıllı bütçeleme ile kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli kullanılması esası benimsenmiştir. 

4.3.1.1.Bütçe Kapsamına Yönelik Önlemler 

Mali kuraldan elde edilmek istenen başarı için mali kuralın kapsamı 
büyük öneme sahiptir. Bütçe ile takip edilemeyen, Parlamento denetim ve 
gözetiminde olmayan bir mali yönetimin varlığı halinde, mali kural istenilen 
başarılı sonuçları veremeyecek ve mali disiplin tesis edilemeyecektir.  

5018 sayılı Kanun çerçevesinde bütçe verilerinin uluslararası düzeyde 
kıyaslanabilmesi amacıyla, 2006 yılında “konsolide bütçe” uygulamasından 
“merkezi yönetim bütçesi” uygulamasına geçilmiştir. Böylece, merkezi 
yönetim içinde yer alan, fakat bütçe dışında kaynak kullanan kamu idareleri 
bütçeye dahil edilmiş; ayrıca düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir ve 
harcamaları da bütçe kapsamına alınmıştır. Bu sayede, kamu kesimi daha 
doğru ve gerçekçi bir şekilde sınıflandırılarak bütün kamu idarelerinin gelir 
ve giderleri bütçe içine alınmıştır. Merkezi yönetim bütçesi; genel bütçe, 
özel bütçe ile düzenleyici ve denetleyici kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 
Genel bütçeli idareler, devlet tüzel kişiliğine sahip olan kamu idarelerinden 
oluşmaktadır. Özel bütçe, bakanlıklara bağlı veya ilgili olarak belirli bir 
kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen ve harcama 
yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu 
idarelerini kapsamaktadır. Özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul 
şeklinde oluşturulan kurumlar ise düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 
içinde yer almaktadır (Maliye Bakanlığı, 2006:51). 

5018 sayılı Kanunun 2. maddesinde “Bu Kanun, merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî 
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idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî 
yönetim ve kontrolünü kapsar.” denilmekte; 1050 sayılı Kanundan farklı 
olarak mali yönetimin ve bütçenin kapsamı gerek kurum gerekse harcamalar 
yönünden genişletilmekte, genel bütçe, katma bütçe, özel bütçe, özerk bütçe, 
bağımsız idare bütçesi, döner sermaye, fon bütçesi gibi tanımlamalara son 
verilirken7, 3 bütçe türü düzenlenmiştir. Merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idare bütçeleri, sosyal güvenlik kurum bütçeleri ve mahallî idare 
bütçelerinden oluşan Genel Yönetim Sektörü belirlenmiş ve bu sayede kamu 
mali yönetimindeki dağınıklık ve  bölünmüşlüğün önüne geçilmiş, tüm 
harcamaların bütçe içinde izlenme imkânı sağlanmıştır. 

4.3.1.2.Mali Saydamlığa Yönelik Önlemler 

Çağdaş kamu mali yönetimin temel unsurlarından bir tanesi mali 
saydamlıktır. Mali saydamlık ile mali verilerin kamuoyu ile zamanında 
paylaşılması ve raporlanması hedeflenmekte ve kamu mali yönetiminde 
görev alan yetkili ve sorumluların görev tanımların da açık bir biçimde 
belirlenmesi hedeflenmektedir. Mali saydamlık konusunda şüphe sahibi olan 
iktisadi aktörlerin varlığı, mali kuraldan elde edilecek başarıyı olumsuz 
yönde etkileme potansiyeline sahip olmaktadır.  

Kanunun 7. maddesi Mali Saydamlık konusunu düzenlemektedir: 
“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin 
sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla;   

 a) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması,  

 b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik 
planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, 
uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve 
ulaşılabilir olması,   

 c) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan 
teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla 
kamuoyuna açıklanması 

_______________________________ 
7 Geçici maddelerde yere alan hükümlerde genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye isletmeleri ve fonların bütçelerinin 
ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alacağı ve Kanun kapsamındaki kamu 
idarelerinde kurulmuş döner sermaye isletmeleri ile fonların belirli bir geçiş süreci 
içinde yeniden yapılandırılması ve daha sonra tasfiye edileceği öngörülmüştür . 
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 d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul 
görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre 
oluşturulması, zorunludur.  

 Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması 
ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye 
Bakanlığınca izlenir.”  

Mali saydamlığın temel öğelerinden bir tanesi de, maliye politikası 
uygulama sonuçlarını gösteren kamu kesimi mali verilerinin zamanında 
kamuoyu ile paylaşılmasıdır. O nedenle Kanunun 53. maddesi b fıkrasında: 
“Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, 
Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve 
mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, 
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir 
ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.” hükmüne yer verilmektedir. 
Bu sayede tüm kamu sektörü üçer aylık periyotlarla faaliyetlerini ve faaliyet 
sonuçlarını  kamu oyu ile paylaşabilme esası getirilmiştir.  

4.3.1.3.Hesap Vermeye Yönelik Önlemler  

Kanunun 8. maddesinde “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve 
kullanılmasında 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.” ifadesi yer almaktadır. İlgili madde ile 
kendilerine kamu gücünü kullanarak yönetme yetkisi verilen görevlilerin bu 
görevlerini yerine getirirken yasal sınırlar içinde hareket etmeleri 
öngörülmekte ayrıca kamu  kaynağının kullanılmasında etkili, ekonomik ve 
verimlilik gibi çağdaş ilkeler benimsenmektedir. 

Mali saydamlık ve hesap verilebilirliğe yönelik maddelerden bir diğeri 
de Faaliyet Raporları’na ilişkindir. Kanunun 41. maddesinde: “Üst 
yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap 
verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst 
yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını 
esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu 
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düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer 
örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir… İdare faaliyet raporu, 
ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe 
hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık 
ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların 
faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve 
performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans 
bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” denilerek kamu hizmetini 
yürütenlerin işlemlerinde daha sorumlu bir biçimde hareket etmeleri 
sağlanmakta ve kamu hizmetinden yararlananların kamu idareleri hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağlayarak kamuoyu denetimine de imkân 
vermektedir. 

4.3.1.4.Mali Yükün Belirlenmesine Yönelik Önlemler  

Kanunun 14. maddesinde: “Merkezî yönetim kapsamındaki kamu 
idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına 
neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun 
tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan 
çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. 
Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal 
hesaplara yer verilir. Ayrıca, bu kanun tasarılarına Maliye Bakanlığı ile 
ilgisine göre Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı veya Hazine 
Müsteşarlığının görüşleri eklenir.” ifadesine yer verilerek mali disiplini 
bozucu ve kamu maliyesine yük oluşturacak uygulamalara başvurulması 
engellenmek istenmiştir. 

4.3.1.5.Devlet Muhasebesine Yönelik Önlemler 

5018 sayılı Kanun, mali verilere temel teşkil eden muhasebe kayıt 
sistemine yönelik düzenlemelere de yer vermiş, nakit esasının yanı sıra 
tahakkuk esaslı muhasebe sistemini de getirmiştir. Kanunun 50. maddesine 
göre: “Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle 
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya 
yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün mali işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.”  

Tahakkuk esasının getirilmesi ile varlıklar; nakit, alacaklı hesaplar, 
verilen borçlar gibi mali hesapları, fiziksel yapılar, fabrika, ekipman, tarihi 
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varlıklar, sivil amaçlar için kullanılmak ulusal savunma hizmetlerinin 
kullanımına tahsis edilen varlıklar ve doğal kaynaklar gibi fiziksel varlıkları, 
denizlerde ve göllerde avlanma hakkını, yer altı varlıklarını çıkarma hakkı ve 
patentler gibi diğer maddi olmayan duran varlıkları kapsayacak şekilde 
genişletilmiş fiziksel varlıklar ve diğer maddi olmayan duran varlıkların 
muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ve bunların özelleştirilmesi sırasında, 
kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artışı sağlanmış 
olacaktır. 

4.3.1.6.Çok yıllı Bütçelemeye Yönelik Önlemeler 

5018  sayılı Kanunun 15. maddesinin b fıkrasında yıllık bütçeleme 
sisteminden çok yıllı bütçeleme sistemine geçiş yer almıştır: “Merkezî 
yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, 
varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, açığın nasıl kapatılacağı veya 
fazlanın nasıl kullanılacağı, vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile 
benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri, borçlanma ve 
garanti sınırları, bütçelerin uygulanmasında tanınacak yetkiler, bağlı 
cetveller, malî yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve 
kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler yer alır. Merkezî yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin her birinin gelir-gider tahminleri, merkezî 
yönetim bütçe kanununda ayrı bölüm veya cetvellerde gösterilebilir. ”  

Yapılan bu düzenlemeler ve mali disiplini tesis etmeye yönelik 
önlemler göz önüne alındığında, kamu mali yönetimi yapısal bir takım 
önlemler aracılığıyla etkin bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Kanunda mali 
disiplini sağlamak için, bu yapısal önlemlere ilave olarak, harcama 
disiplinini tesis etmek amacıyla bir takım sayısal sınırlama ve kısıtlamalar da 
yer almıştır. Bu sınırlama ve kısıtlamalar mali kural benzeri uygulamalar 
olarak isimlendirilebilir. Bu kısıtlamalar mali kuralların sahip oldukları yasal 
dayanak, yaptırım ve süreklilik gibi mali kuralın taşıması gereken 
özelliklerden tamamına sahip olmamakla birlikte maliye politikası 
araçlarının kontrolsüz ve sınırsız bir şekilde kullanımını engellenmektedir.   

4.3.2.Sayısal Önlemler 

5018 sayılı Kanunda yer alan yapısal önlemlere ek olarak mali 
disiplinsizliğe neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla bir takım 
sayısal sınırlamalara da yer verilmiştir. Bu sınırlamalar “Mali Kural Benzeri 
Uygulamalar” olarak nitelendirilebilir. Zira mali kural ile ulaşılmak istenen 
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hedefler bu sayısal kısıtlamalar ile de hedeflenmiş ve ilgili idarenin sınırsız 
ve keyfi bir biçimde harcama yapması ve ödeneklerin kullanılması 
engellenmek istenmiştir. 

4.3.2.1.Harcama Kısıtı  

5018 sayılı Kanunun 20. maddesinin f bendinde harcamalara ilişkin 
bir kısıtlama söz konusudur. Aslında Kanunun ilgili maddesine bakıldığında, 
ek ödemeye izin verilerek mali disiplinsizliğe yol açan bir uygulamaya izin 
verilmiş gibi gözükse de, bu madde ile olağanüstü şartlarda dahi ek harcama 
yapılırken bir kısıtlamaya gidileceği vurgulanmaktadır. Kanunun ilgili 
maddesine göre: “Genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı veya Bakanlar 
Kurulu kararıyla zorunlu askeri hazırlıkların yapıldığı olağanüstü hallerde 
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı bütçelerindeki mevcut ödenekler, bu idarelerin ödenek 
toplamları aşılmamak şartıyla, birleştirilerek kullanılabilir. Bu durumda da 
mevcut ödeneklerin yeterli olmaması halinde toplam ödenek tutarının yüzde 
on beşine kadar ek harcama yapılabilir.” denilmektedir. 

 İlgili maddeye göre;  

- Sadece genel veya kısmi seferberlik, savaş ilanı hallerinde  

- Bakanlar Kurulu kararıyla  

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlıklarının yapacağı toplam harcama tutarı birleştirilebilir. 
Bu durum sonrasında ödenekler yeterli olmazsa, toplam ödeneklerin % 
15’ine kadar ek harcama yapılabilir.  

4.3.2.2.Ödenek Aktarma Kısıtı 

5018 sayılı Kanunun 21. maddesi ile idarelerin ödenek aktarmasına bir 
takım sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar ile Genel Bütçeli İdareler, 
Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici-Denetleyici Kurumlardan oluşan 
Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri arasında harcamalara 
ilişkin bir sınırlama getirilmekte, keyfilik ve mali disiplinden saptırıcı 
uygulamaların önüne geçilmek istenmektedir. Örneğin bir idare yıl sonunda 
kendisine ayrılan ödeneğinin tamamını kullanmamış olsun ve diğer bir 
idareye aktarma konusunda karar alsın. Şayet böyle bir sınırlama olmasaydı, 
ilgili idareye ait ödeneğin tamamını aktarabilir ve bu uygulama zamanla 
idareler arasında sınırsızca ödenek aktarmalara sebebiyet verebilecek, 
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ödenek yetersizliğine düşen idareyi ödüllendirmek gibi bir sonuç 
doğurabilecekti. O nedenle Kanunun ilgili maddesinde: “Merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları 
kanunla yapılır. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 
aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yılı bütçe kanununda farklı bir oran 
belirlenmedikçe yüzde beşine kadar bütçeleri içinde ödenek aktarması 
yapabilirler. Bu şekilde yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye 
Bakanlığına bildirilir. Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış 
tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer 
tertiplere aktarma yapılamaz.” denilmektedir.  

İlgili hüküm gereğince hem bütçeler arasında ödenek aktarmaları 
konusunda keyfiliği önlemek amacıyla bir kısıtlama öngörülmüş hem de 
yapılan aktarma sonucundan Maliye Bakanlığının bilgilendirilmesi istenerek 
saydamlık adına önemli bir adım atılmış olmuştur. 

4.3.2.3.Yedek Ödenek Kısıtı 

5018 sayılı Kanunun 23. maddesinde yedek ödenek üzerine bir 
sınırlama getirilmiştir. Zira geçmiş yıllarda bütçe kanununda verilen 
ödenekler ilgili mali yıl bitmeden idarelerce tüketilmekte ve yedek ödenek 
sayesinde başlangıç ödeneklerinin üzerinde bir harcama rakamına  
ulaşılabilmekte idi. Bu nedenle Kanunun 23. maddesinde yedek ödeneğe 
ilişkin olarak bir sınırlama getirilerek: “Merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini 
gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli  (I) 
sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden 
merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine 
aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye 
Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir.” ifadesine yer verilmiştir. Bu 
sınırlama ile idarelerin harcama planlarını mevcut ödenekleri ile uyumlu bir 
biçimde kullanmaları sağlanmakta ve keyfiliğin önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır.  

4.3.2.4.Örtülü Ödenek Kısıtı 

5018 sayılı Kanunun 24. maddesinde örtülü ödenek konusunda bir 
takım düzenlemelere gidilmiştir.  Bu maddede kanunun genel sistematiği 
korunmuş ve disiplinsizliğe neden olacak uygulamaya izin verilmemiştir. 
Kanunun ilgili maddesince “Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı 
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savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile 
Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü 
hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık 
bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği 
istihbarat hizmetlerini yürüten diğer   kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü 
ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve  Başbakanın ve 
ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler 
toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.” 
denilmiştir. Bu sayede, bir harcama kısıtı oluşturularak, harcamalar kontrol 
altında tutulmak istenmiştir. 

4.3.2.5.Ertesi Yıla Geçen Yüklenme Kısıtı 

5018 sayılı Kanunun 27. maddesi ile ertesi yıla geçen yüklenmelere, 
hem oransal olarak hem de süre itibarıyla sınırlamalar getirilmiştir. Bu 
sayede harcamalara ilişkin hem yapısal hem de oransal bir düzenleme tercih 
edilmiş ve sıklıkla şahit olduğumuz yıllarca bitirilemeyen kamu harcamaları 
ve yatırımlara yönelik bir düzenleme benimsenmiştir. Kanunun ilgili 
maddesine göre: “Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve 
sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, 
bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran 
ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst 
yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: 

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapım, onarım, etüt ve proje işleri, 
araştırma-geliştirme projeleri, giyecek ve yiyecek alımları, makine-teçhizat, 
silah-mühimmat-teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri.  

b) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları.  

c) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf 
malzemeleri. 

d) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik,  temizlik ve yemek 
hizmetleri.  

e) Taşıtların malî sorumluluk sigortası ile yurt dışından tedariki 
yapılan silah, silah-teçhizat ve mühimmat sevkinin her türlü riske karşı 
sigortalanması amacıyla yaptırılan nakliyat sigortası, 
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f) Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme 
sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim 
hizmetleri, 

g) Emniyet Genel Müdürlüğünün giyecek alımları ile silah, mühimmat 
ve teçhizat alımları, 

h) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının etüt ve proje işleri, 
araştırma-geliştirme projeleri, makine, silah-mühimmat, teçhizat ve sistem 
alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri. 

 Ancak (d) bendinde sayılan işler için bütçelerinde ödeneklerin yüzde 
ellisinin aşılmayacağı hükmü Millî Eğitim Bakanlığı için aranmaz. “ 
denilmektedir.  

Bu maddede ödeneklere getirilen yüzde elli orana ek olarak 
yüklenmeye girişilmesi işleminin gelecek yılın haziran ayını geçmemesi 
gerektiği belirtilerek bir zaman kısıtı oluşturulmuştur. Ayrıca yatırım carileri 
olarak değerlendirilen eğitim harcamaları kapsamında, Milli Eğitim 
Bakanlığı harcamalarına ilişkin de bir istisnai duruma gidilmiştir. 

4.3.2.6.Bütçe Dışı Avans Kısıtı 

5018 sayılı Kanunun 35. Maddesi ile de harcama kısıtı 
belirtilmektedir. İlgili madde hükümlerince: “Sözleşmesinde belirtilmek ve 
yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat 
karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların bütçe dışı avans 
ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.” denilmektedir.  

5018 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde görüldüğü üzere, Kanunda 
açık bir biçimde ve tüm kamu sektörünü kapsayan, yaptırımlar öngören bir 
mali kurala yer verilmemiş ancak keyfi bir şekilde harcamaların yapılmasına 
ve mali disiplinsizliğe neden olacak uygulamalara da izin verilmemiş; mali 
kurallar örtülü/kapalı bir biçimde benimsenmiştir.  

5018 sayılı Kanunda yer alan bu kısıtlamalara ek olarak aşağıda 
incelenecek olan kanunlarda da bir takım sınırlamalar benimsenmiş ve mali 
kurala geçişin altyapısı hazırlanmıştır. 
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4.4.Bütçe Kanunları 

5018 sayılı Kanuna göre Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider 
tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne 
uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir ve tüm gelir ve giderler gayri safi 
olarak bütçelerde gösterilir, belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilemez, 
gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. Ayrıca, bütçelerde, bütçeyi 
ilgilendirmeyen hususlara yer verilemez.  

Bütçe kanunlarında da mali disiplini sağlamaya yönelik kurallar 
mevcuttur.  

4.4.1.Borçlanma Kısıtı 

14 Aralık 2007 tarihinde kabul edilen, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu’nun 5. maddesine göre, “kamu kurum ve 
kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman 
enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar ABD Dolarını aşamaz”. 
ifadesine yer verilerek Hazine garanti limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemler 
üzerine bir tavan belirlenmiştir. 

4.4.2.Personel Alım Kısıtı 

Kanunun 22. maddesi ile alım yapılacak kadrolara sınırlama 
getirilmiştir. İlgili maddeye göre; “kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest 
memur kadrolarına 2007 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu 
ayrılan memur sayısının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde açıktan veya 
diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir”. 
Bu madde ile personel alımı konusunda sınırlamaya gidilerek bir harcama 
kısıtı oluşturulmuştur.  

Kanunun 23. maddesinde ise sözleşmeli personel için sınırlamalara 
gidilmiştir: “Kanun, uluslar arası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı 
programıyla kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin 
gerektirdiği zorunlu haller için ve yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla 
yapılacak yeni vizeler dışında, 2007 yılı sözleşmeli personel pozisyon 
sayıları hiçbir şekilde aşılamaz”. 



 373

4.4.3.Devlet İç Borçlanma Senetleri İhraç Kısıtı 

5724 sayılı 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Kanunun 
19. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesi ile belirlenen başlangıç 
ödeneklerinin yüzde ikisine kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma 
senedi ihraç edilebilir.” denilmektedir.  

4.5.İl Özel İdaresi Kanunu 

2005 yılında kabul edilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile il özel 
idaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev, yetki ve sorumluluklarının 
yanı sıra çalışma esas ve usulleri de düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra yerel 
düzeyde mali disiplini tesis amacıyla mali kurallar benimsenmiş; harcama ve 
borçlanmaya yönelik sınırlamalar getirilmiştir. Kanunun 44. maddesinde yer 
alan “Bütçe dışı harcama yapılamaz” genel esasının yanı sıra borçlanmaya 
yönelik sınırlamalar öngörülmüştür.  

4.5.1.Dış Borçlanma Kısıtı 

Kanunun 51. maddesi ile il özel idarelerinin borçlanmalarına çeşitli 
sınırlamalar getirilmiştir:  

a) Dış borçlanma, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde  ve sadece il özel 
idaresinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı amacıyla 
yapılabilir. 

b) İller Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan il özel 
idaresi, ödeme plânını bu bankaya sunmak zorundadır. İller Bankası 
hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği il özel idaresinin kredi 
isteklerini reddeder.  

A bendinde yer alan hüküm sadece yatırım harcamaları için 
borçlanmayı öngördüğünden, Altın Kural olarak tanımlanmaktadır. 

4.5.2.Borç Stoku Sınırı 

Kanunun 51. maddesi d) fıkrasında ise: “İl özel idaresi ve bağlı 
kuruluşları ile bunların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları 
şirketlerin faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe 
gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen yeniden 
değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir 
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belediyesi bulunan illerin özel idareleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.” 
hükmüne yer verilerek, borçlanmaya ilişkin sınırlama getirilmiştir. 

4.6.Belediye Kanunu 

Mahalli idareler, temsili demokraside önemli bir yere sahiptir ve 
çoğulculuk ile katılımcılığın ve yerel ile ulusal menfaatlerin uzlaştırılması ve 
halkın talep ve beklentilerin yönetime yansıtılmasında önemli rollere sahip 
yerel idari birimlerdir. Merkezden yönetimin sakıncalarını hafifletmek ve 
seçmen beklenti ve isteklerine en kısa sürede cevap vermek maksadıyla 
oluşturulan mahalli idareler, seçmen baskısı ile popülist politikalara 
rahatlıkla yönelme riskine de sahip bir görünüm arz etmektedirler.  

2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu ile;  

- Belediyelerin kurulması, görev ve yetkileri, 

- Bu idarelerin organları ve teşkilâtı, 

- Belediye yönetimine ilişkin ilke ve esaslar, 

- Merkezî idare ile belediyeler arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. 
Kanun ile İl Özel İdaresi Kanunu’nda yer alan kısıtlayıcı hükümlere paralel 
biçimde, yerel düzeyde sayısal mali kısıtlar belirlenmiş ve mali 
disiplinsizliğe neden olacak uygulamalar engellenmek istenmiştir. 61. 
maddede yer alan “Bütçe dışı harcama yapılamaz” genel kuralına ek olarak, 
Belediye Kanunu’nda personel harcamaları ve borçlanmaya ilişkin sayısal 
sınırlamalar getirilmiştir.  

4.6.1.Personel Harcama Kısıtı 

5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelerin personel giderlerine 
sınırlama getirilmiş ve adam kayırmacılık vb. siyasi kaygılarla  aşırı istihdam 
sonucu harcamaların kontrol dışına itilmesi engellenmek istenmiştir. İlgili 
Kanunun 49. maddesinde: “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, 
gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 
göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 
miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde 
bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.” denilmektedir. 

4.6.2.Borçlanma Kısıtı  

5393 sayılı Belediye Kanunu ile borçlanma üzerine sınırlamalar 
getirilmiştir. İlgili Kanunun 68. maddesinde: “Belediye ve bağlı kuruluşları 
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ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları 
şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe 
gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek 
yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir 
belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.” denilmektedir. 

4.7.Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 

2002 yılında kabul edilen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetimi Kanunu ile dağınık bir görüntü arz eden kamu borçlanma mevzuatı 
tek çatı altında toplanmış ve borçlanma işlemlerinde yetki Hazineden 
Sorumlu Devlet Bakanına verilmiştir. Bu kanun ile devletin, iç ve dış 
borçlanması, hibe alması ve vermesi, nakit yönetiminin maliye ve para 
politikaları ile koordineli bir şekilde yürütülmesi, dış borçlarının ikraz, devir 
ve garanti edilmesi, iç ve dış borçları ile alacaklarının yönetilmesi, izlenmesi 
ve bütçeleştirilmesi, ile ilgili düzenlemelerin tek bir hukuki mevzuat altında 
toplanması amaçlanmıştır. Sayısal ve yapısal bir takım düzenlemeler ile 
borçlanma disiplini tesis edilmek amaçlanmıştır. 

Kamu Finansmanı Kanunu’na Göre Eski ve Yeni Uygulamalar 

ESKİ UYGULAMA YENİ UYGULAMA 

Borçlanma limiti bütçe kanununda 
belirleniyordu. 

İç ve dış borçlanma için limit bu 
kanunda belirleniyor, 

Limit “net iç borç kullanımı”nı esas 
almaktaydı. 

Limit “net borç kullanımı”nı esas 
almaktadır. 

Limit % 15 oranında artırılabiliyordu. Limit % 5 oranında artırılabilir, bunun 
da yetmemesi durumunda Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ilave % 5 artırılabilir, 

İhraç edilecek Özel Tertip İç Borçlanma 
Senetleri limit hesabında dikkate 
alınmıyordu. 

Özel Tertip İç Borçlanma Senetleri 
borçlanma limitine dahildir, 

İkrazen ihraç edilen Özel Tertip İç 
Borçlanma Senetleri limite dahil değildi. 

İkrazen ihraç edilen Özel Tertip İç 
Borçlanma Senetleri limite dahil değil, 
ancak ilgili yıl bütçe kanununda ikraz 
limiti belirlenir, 

Limit ek bütçelerle değiştirilebiliyordu Borçlanma limiti ek bütçelerle 
değiştirilemez. 
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5. Sonuç 

Mali kurallar, gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkede uygulama 
alanı bulmakta ve uygulandıkları ülkelerde mali disiplini sağlamak açısından 
önemli görevler icra etmektedirler: siyasetçilerin oylarını, seçmenlerin 
faydalarını ve bürokratların kurum bütçelerini en çoklaştırma gayretleri 
sonucu artan bütçe açıkları ve harcama eğilimi karşısında, maliye 
politikasını de-politize etmeyi hedeflemektedirler. 

Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yılları ile Çok Partili Hayata Geçiş 
dönemini dışarıda tutarsak, kamu kesimi kaynaklı mali disiplin(sizlik) genel 
bir sorun olmuş, artan bütçe açıkları ve kamu kesimi borçlanma gereksinimi 
ekonomiyi oldukça kırılgan bir hale getirmiştir. Kronikleşen/kemikleşen bu 
sorunlar karşısında iyi niyetli bir takım önlemler alınarak sorun giderilmeye 
çalışıldıysa da, bu girişimler istenilen sonuçları ver(e)memiş ve Türkiye 
2000’li yıllara kamu kesimi dengesi bozulmuş, enflasyon oranları yüksek bir 
ülke görüntüsüyle girmiştir. Anılan dönemde; siyasi istikrarsızlıklar, 
koalisyon hükümetlerinin çekişmeli ve popülist politikaları, ekonomik 
istikrarsızlığa neden olurken, ekonomik istikrarsızlıklar da politik 
istikrarsızların önemli nedenlerinden biri olmuştur. 

2001 yılında verilen rekor bütçe açığı, bu durumun böyle devam 
ettirilemeyeceğini gözler önüne sermiş, Avrupa Birliği ile yakınsama süreci, 
görece siyasi istikrar ortamı ile toplumdan gelen değişim talepleri, yeni bir 
mali yönetim tasarımını zorunlu hale getirmiştir. Uluslar arası Para Fonu ile 
devam edegelen anlaşmalarla mali disiplini tesis etmeye ve kalıcı kılmaya 
yönelik yapısal ve sayısal düzenlemelerin yanı sıra, ana çerçevesini 5018 
sayılı Kanunun oluşturduğu bir takım yasal düzenlemeler yapılmış; kamu 
mali yönetiminin kapsamı genişletilirken, daha şeffaf ve hesap verebilir bir 
mali yönetim tasarlanmıştır: raporlama, mali verilerin yayımlanması gibi pek 
çok konuda uluslararası uygulamalar ışığında yeni düzenlemelere gidilmiş 
ve kamu kaynaklarının elde edilmesinden harcanmasına kadarki süreç, etkin, 
kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir bir hale getirilmiştir. 

2002 yılında başlayan bu reform çalışmaları meyvelerini vermiş ve o 
günden günümüze başta mali dengelerde olmak üzere, pek çok makro 
ekonomik göstergede olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 2002-2010 yılları 
arasında yasal düzlemde çeşitli kanunlarda yer alan mali kural benzeri 
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uygulamalar ve tedbirler sayesinde, mali baskınlık oranları düşürülmüş, 
enflasyon uzun yılların ardından tek haneli rakamlara inmiştir. Ancak elde 
edilen bu başarının devam ettirilmesi ve kalıcı olmasının sağlanması, en az 
elde edilen bu başarılar kadar öneme sahiptir; belki de daha önemlidir. O 
nedenle, bu yeniden yapılanmanın son halkası olarak Açık ve Bağımsız Mali 
Kural uygulamasına geçilme kararı alınmıştır. Mali kurala geçişin ilk 
sinyalleri Maliye Bakanlığı’nın 2008-2012 yıllarını kapsayan Stratejik 
Planında “sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak” şeklinde yer almıştır. 
Ardından 2009 yılı Nisan ayında yayımlanan 2008 Yılı Katılım Öncesi 
Ekonomik Programda mali kurala geçiş açık bir hedef olarak belirlenmiş ve 
2009 yılında mali kurala ilişkin taslağın Meclise sevk edileceği, 2011 yılı 
itibarıyla da bütünüyle uygulamaya geçileceği bildirilmiştir. Küresel mali 
krizin etkisiyle, 2009 yılında gündeme alın(a)mayan Mali Kural son olarak 
2009 yılı Aralık ayında yayımlanan ve 2010-2012 yıllarını kapsayan Orta 
Vadeli Programla ülke gündemine girmiş, 2010 yılı ilk çeyreğinde Meclise 
sevk edilerek bağımsız bir kanun ile yasalaştırılacağı ve 2011 mali yılı ile de 
Türk Kamu Mali Yönetimindeki yeri alacağı hükme bağlanmıştır.  

Ülkemizde uygulamaya konulacak mali kural ile, elde edilen bu 
başarının kalıcı olması hedeflenmektedir. Mali kuralların temel gerekçesi, 
siyasi rasyonalite ile ekonomik rasyonalitenin uyum içinde olmamasıdır. 
Keynesyen iktisadi bakış açısının sonucu olarak iradi politikalar enflasyonist 
eğilimleri güçlendirmiş, ekonomik istikrarsızlıklara neden olmuş ve iktisat 
politikası yönetiminde kuralların öncelik alması gerektiğini savunan 
görüşlere popülerlik kazandırmıştır. Bu sayede, politik tercihlerin iktisadi 
tercihlere zarar vermesi ve onları etkinlikten uzaklaştırması; siyasi 
iktidarların kamu kaynaklarını sınırsız ve keyfi şekilde kullanma  esnekliği 
sınırlandırılmak istenmiştir.  

2011 yılından itibaren uygulanacak Mali Kural sayesinde Türkiye, 
kamu kesimi eksenli sorunlarla yeniden karşılaşmayacak ve yakınsama 
süreci içerisinde olduğu Avrupa Birliği Ülkeleri arasında da başarı ile yer 
alacaktır. 2002 yılından günümüze kamu kesimi açığında elde edilen başarı 
da bu sayede kalıcı olma özelliğini kazanabilecektir. 
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TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE ÖRTÜK MALİ 

KURALLAR VE ÜLKE TECRÜBELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Fatih KAYA* 

 

1. Giriş 

Kamu finansmanının sürdürülebilir hale getirilmesi, kamu 
ekonomisinin genel ekonomi içerisindeki ağırlığının sınırlandırılması, 
nesiller arasında borç yükünün adil dağılımının sağlanması ve ekonomik 
istikrarın korunması gibi amaçlara hizmet eden mali kurallar örtük bir 
biçimde ülkemiz kamu mali sisteminde uzun bir zamandır uygulanmaktadır.  

Ülkemizin bu alandaki tecrübeleri, 1999 ve 2008 yılları arasında 
IMF’yle işbirliği halinde yürütülen programlarla başlamış olup; çok yıllı 
bütçeleme sistemine geçilmesinin ve yerel yönetimler alanında yapılan 
düzenlemelerin ülke tecrübelerine önemli katkıları olmuştur. 

Çalışma kapsamında öncelikle 2000’li yıllar öncesi mali durum ve 
kaçınılmaz hale gelen mali uyum ihtiyacı incelenecektir. Bu kapsamda, mali 
sorumluluk bilincinden yoksun iradi politikaların ülkemizi ne türlü bir kısır 
döngünün içerisine sokmuş olduğu irdelenecektir. Daha sonra program 
dönemi olarak da tabir edilebilecek olan ve IMF’yle işbirliği halinde 
yürütülen mali kural uygulamaları ve mali uyum süreci anlatılacaktır. 

Kuşkusuz mali uyumun niteliği kendisi kadar önemlidir. Bu bakımdan 
çalışma kapsamında 1999-2008 yılları arası kurallı dönemde ortaya konulan 
mali uyum sürecinin niteliği de sorgulanmaktadır. 

Ülkemiz iç hukukundan kaynaklı mali kural uygulamaları ve bunların 
uygulama etkinliği çalışmada incelenen bir diğer alandır. Bu alandaki ülke 
tecrübelerinin uygulama etkinliğinin artırılması konusunda sağlayacağı geri 
bildirimler açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, iç hukuktan kaynaklanan bu düzenlemelerin uygulama etkinliğinin 
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hangi araç ve politikalar yardımıyla geliştirilebileceği ayrıca önem 
taşımaktadır. 

Çalışma kapsamında tartışılan konuların ülkemizin kurala dayalı 
maliye politikaları alanındaki geleceğine de ışık tutacağı düşünülmektedir. 

2. 2000’li Yıllar Öncesi Mali Görünüm ve Mali Uyum İhtiyacı 

Kamu harcamaları; kamu gelirleri, borçlanma ve senyorajlarla 
karşılanır. Kamu gelirleri, vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerden oluşurken, 
söz konusu gelir unsurları kamu maliyesi literatüründe olağan kamu gelirleri 
olarak tanımlanmaktadır. Borçlanma ve senyoraj gelirleri ise, kamu 
harcamalarının olağan kamu gelirleriyle karşılanamadığı durumlarda 
kullanılan olağan dışı gelirler olup, genel ekonomi ve kamu maliyesi 
üzerinde önemli bazı bozucu etkilere sahiptirler (Heler, 2005:3-5) 

Kamu gelir ve giderleri arasında dengenin sağlanamamış olması ve 
sürdürülemez hale gelen kamu iç borç dinamiği, özellikle 1990’lı yıllarda 
yaşanan krizlerin temel sebeplerinden biri olmuştur. Hızla artan borç stoku 
sorunu, siyasi istikrarsızlık ve kamu mali yönetimindeki yapısal eksikliklerle 
birleşince, yüksek reel faiz yüküyle karşı karşıya kalınması kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 

İlgili dönemde kamu maliyesinin genel ekonomi üzerinde yaratmış 
olduğu temel açmazlardan birisi de ülkemizin tasarruf kısıtı ve ödemeler 
dengesinin sürdürülebilirliği üzerine olmuştur. Mevcut yapıda giderek artan 
kamu finansman ihtiyaçları sebebiyle bozulan kamu tasarruf-yatırım 
dengesi, ekonomide özel kesim tasarrufları veri kabul edildiğinde, cari açığın 
sürdürülebilirliği açısından daha yüksek miktarlarda bir dış tasarruf akımına 
gereksinim doğurmuştur. Bu noktada ülkemiz ekonomisinde dış tasarruf 
akımlarının niteliği en az niceliği kadar önemli bir hal almıştır. Dış tasarruf 
akımlarının uzun vadeli ve sürdürülebilir bir borç yaratan akımlardan veya 
doğrudan sermaye girişlerinden ziyade çoğunlukla kısa vadeli sıcak para 
akımlarından oluşması sistemin mevcut kırılganlığını daha da artırmıştır. 

Tablo 1’de de yer verilmekte olduğu üzere, 1990’lı yıllar boyunca 
çeşitli iradi tasarruf tedbirlerinin alınması dolayısıyla istisna kabul 
edilebilecek yıllar olmakla birlikte, konsolide bütçe, fonlar ve döner 
sermayeler, sosyal güvenlik kuruluşları ve KİT’lerin açıkları toplamından 
oluşan kamu kesimi açığının artan bir trend içerisinde olduğu görülmektedir. 
Bu kapsamda, 1990 yılı itibarıyla GSYH’ye oran olarak %5,5 olan kamu 
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kesimi açığı, 1999 yılı sonuna gelindiğinde %11,7 düzeyine kadar 
yükselmiştir. İlgili dönemde kamu kesimi açığı büyük oranda konsolide 
bütçe açığından kaynaklanmakta olsa da, rasyonel bir politika aracı olmaktan 
çıkan fon ve döner sermaye dengesinin dönem içerisinde ortalama %0,4 
düzeyinde bir açık vermekte olduğu, dönem başında fazla veren sosyal 
güvenlik dengesinin ve dengede olan mahalli idareler sisteminin dönem 
içersinde açık veren bir hale dönüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte ilgili 
dönemde, Türk kamu mali yönetimi sisteminde iradi politika alanının yegane 
unsurlarından birisi olan KİT sisteminin rasyonel kararlardan oldukça uzak 
bir görünüm çizmekte olduğu görülmektedir. Dönem içersinde bazı yıllarda 
uluslararası konjonktürel gelişmelerin etkisi ve emtia fiyatlarındaki 
değişimlerin maliyetlere yansımaları nedeniyle fazla veren KİT dengesi, 
dönem boyunca GSYH’ye oran olarak %1,2 düzeyinde bir açık vermiştir. 

Yukarıda ifade edilen gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, 1990 ve 
1991 yıllarında pozitif olan kamu tasarrufları, 1992 yılından itibaren negatife 
dönmüştür. Hızlı bir değişim gösteren kamu tasarrufu parametresi kamu 
tasarruf-yatırım dengesinde de eşanlı bir bozulmayı da beraberinde 
getirmiştir. Bu minvalde kamu tasarruf-yatırım açığı, 1999 yılı sonunda 
GSYH’ye oran olarak %10’lar düzeyine kadar yükselmiştir. Kamu tasarruf-
yatırım dengesindeki bozulma daha önce de ifade edildiği üzere cari 
dengenin sürdürülebilirliği açısından daha yüksek miktarda bir dış kaynak 
girişine yönelik bir gereksinim doğurmuştur. Cari dengenin sürdürülebilirliği 
noktasındaki kaygılar ilgili dönemde yaşanan krizlerin temel sebeplerinden 
birisi olmuştur. Bununla birlikte, artan kamu finansman ihtiyaçlarına paralel 
olarak elde edilen dış kaynaklarlar, ilgili dönemde iradi-popülist politika 
kararların bir yansıması olan yatırım ve tüketim harcamalarında kullanılmış 
ve mevcut ekonomik yapı altında zaten oldukça sınırlı olan tasarruf 
havuzundan özel kesim yatırımları için kullanılabilecek fonlarda önemli bir 
daralma yaşanmıştır.  
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Tablo 1: Kamu Maliyesinin Genel Görünümü (GSYH’ye Oran, Yüzde) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Kamu Kesimi 
Açığı (1) 5,5 7,5 7,9 7,7 4,6 3,7 6,5 5,8 7,1 11,7 

   - Bütçe Açığı 2,3 3,8 3,2 5,0 2,9 3,0 6,2 5,8 5,5 8,9 
   - Fon ve Döner 
Sermaye Açığı 0,4 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 

   - Sosyal 
Güvenlik Açığı -0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 

   - Mahalli 
İdareler Açığı  0,0 0,2 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

   - KİT Sistemi 
Açığı (2) 3,0 2,6 3,0 1,0 0,3 -0,3 -0,1 -0,2 1,0 1,8 

Kamu Tasarrufu 2,6 0,7 -0,6 -0,7 -0,1 -0,1 -1,1 0,8 -1,4 -5,0 
Kamu Tasarruf-
Yatırım Dengesi -3,9 -5,0 -5,7 -6,1 -2,8 -2,9 -5,1 -4,2 -6,6 -

10,0 
Kamu Faiz 
Giderleri 3,8 4,6 4,6 6,2 8,1 7,1 8,7 6,7 9,6 11,5 

Kamu Faiz 
Giderleri / Vergi 
Gel. 

32,3 36,8 35,0 46,2 57,4 54,9 63,8 45,2 61,0 69,0 

Kamu Brüt Borç 
Stoku 31,4 32,4 33,5 32,8 44,8 36,8 37,3 36,1 36,7 44,0 

   - İç Borç Stoku 10,8 11,5 13,2 13,4 15,4 13,0 15,9 16,2 16,5 21,9 
   - Dış Borç 
Stoku 20,5 20,9 20,2 19,4 29,4 23,7 21,5 19,9 20,1 22,1 

Kaynak: DPT 
Not: Verilerin karşılaştırılabilir olması açısından GSYH oranlarında 1998 bazına 
uyarlanmış milli gelir serisi kullanılmıştır. 
1. Açık rakamlarında negatif işaret fazlayı göstermektedir.  
2. KİT sistemi açığı, 233 sayılı KHK ve 4046 sayılı Kanun kapsamındaki KİT’lerin 

ve kamu bankalarının açıkları toplamından oluşmaktadır. 

Kamu finansman ihtiyaçları giderek artan risk algıları altında 
karşılanmakta olduğu için dönem başında %53 olarak gerçekleşen Hazine 
iskontolu ihaleleri yıllık bileşik faiz oranı 1994 yılından itibaren her yıl 
%100’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmelere paralel olarak 
kamu kesimi brüt borç stokunun GSYH’ye oranı, 1990 yılındaki %20,5 
düzeyinden 1999 yılı sonunda %44 düzeyine yükselmiştir. 

Hızla artan borç stoku kamunun katlanmakta olduğu faiz yükünün 
hızla artmasına ve kamu kesiminin borç-faiz sarmalına girmesine yol 
açmıştır. Bu bağlamda, 1990 yılında %3,8 düzeyinde olan kamu kesimi faiz 
ödemelerinin GSYH’ye oranı, dönem sonunda %11,5; 1990 yılında %32,3 
olan faiz giderlerinin vergi gelirleri içerisindeki oranı ise dönem sonunda 
%69 seviyesine yükselmiştir. 
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İlgili dönemde herhangi bir sınırlamadan bağımsız olarak ortaya 
konulan iradi politikalar, kamu maliyesinin kalitesinin de ciddi ölçüde 
zedelenmesine yol açmıştır. Bu bağlamda ilgili dönemde, kamu harcama ve 
gelirlerinin kompozisyonunda önemli değişiklikler olmuştur. 

1990 yılı itibarıyla toplam bütçe harcamalarının %20,8’ini oluşturan 
faiz ödemeleri, 1999 yılı sonu itibarıyla %38,2’ye yükselmiştir. Diğer 
taraftan, 1990 yılı itibarıyla toplam bütçe harcamalarının %10,1’ini oluşturan 
yatırım harcamaları ise, 1999 yılı sonu itibarıyla %5,6’ya gerilemiştir.  

Yılda yıla artan finansman ihtiyacı çerçevesinde şekillenen gelir 
politikarının ilgili dönemde temel önceliği kamuya fon temini olmuştur. Bu 
çerçevede, söz konusu dönemde ortaya konulan vergi politikalarının gelir 
dağılımı ve sürdürülebilir büyüme ortamının tesisi üzerindeki etkileri 
tamamen göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda, 1990 yılı itibarıyla toplam bütçe 
gelirleri içersinde %39,4 olan dolaylı vergilerin payı, 1999 yılı sonu 
itibarıyla %43’e yükselirken; 1990 yılı itibarıyla %42,8 olan dolaysız 
vergilerin payı, 1999 yılı sonu itibarıyla %35,7’ye gerilemiştir.  

3. Program Süreci Örtük Mali Kural Uygulamaları  

2000’li yıllar öncesinde alınan iradi-popülist kararlar Türk kamu mali 
yönetim sistemini sürdürülemez bir hale sokmuştur. Bu dönemde kamu 
maliyesi tam bir borç-faiz kısır döngüsü altına girmiştir. 1994-2000 arası 
dönemde, iktisat yazınında ponzi tipi finansman olarak adlandırılan yapıyı 
çağrıştıracak şekilde, ilgili olunan bütün cari mali yıllarda iç borçlanma 
mevcut borç stokunun üzerinde gerçekleşmiştir. Buna ilave olarak, bütçe 
hesapları saydamlıktan giderek uzaklaşmış, fon ve döner sermaye 
uygulamaları parlamentonun bütçe hakkı kapsamının dışına çıkışın teknik 
bir aracı haline dönüşmüş, alınan politik kararlar sonucunda KİT sistemi 
fiyatlaması rasyonel olmaktan çıkmış, özel gelir-özel ödenek 
uygulamalarının yoğunlaşması sonucunda bütçe sisteminin esnekliği giderek 
azalmış ve sosyal güvenlik sistemine yönelik alınan kararlar ile elde edilen 
fonların yönetim tarzı sistemin aktüeryal dengesini büyük ölçüde bozmuştur. 

Sürdürülemez hale gelen bu yapı 2000’li yıllar sonrasında kamu 
maliyesinde reform ve zihniyet değişikliği arayışı ile mali uyum çabalarını 
beraberinde getirmiştir. 1999 ve 2001 yıllarında yaşanan krizler kaynak 
temininde ve reform çalışmalarının hayata geçirilmesinde uluslararası bir 
küresel örgüt olan IMF’yle işbirliğine başvurulmasını kaçınılmaz hale 
getirmiştir. 
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1999-2008 döneminde IMF ile ülkemiz arasında 9 Aralık 1999, 18 
Ocak 2002, 26 Nisan 2005 tarihlerinde 17, 18 ve 19’uncu stand-by 
düzenlemeleri gerçekleştirilmiş; en son stand-by düzenlemesi olan 19’uncu 
stand-by 2008 yılı Mayıs ayı itibarıyla son bulmuştur.  

IMF’yle yürütülen programlarda göze çarpan husus, ülkelerin içinde 
bulunduğu kamu borcu probleminin aşılması ve borç dinamiklerinin 
sürdürülebilir hale getirilmesi için mali disiplinin öneminin sıkça 
vurgulanması ve bu çerçevede faiz dışı fazla verilmesi suretiyle kamu 
sektörü ayağının sağlamlaştırılmasıdır. Böylece, yüksek enflasyon, ödemeler 
dengesi problemleri ve yüksek kamu açıkları sorunlarıyla karşı karşıya kalan 
ülkelerin uygulayacakları istikrar programlarının önemli bir unsuru olarak 
tasarlayacakları sıkı maliye politikalarıyla, kamu gelirlerini artırmaları, kamu 
harcamalarını kontrol altında tutmaları ve kamu borç stokunu azaltarak özel 
sektöre gerekli mali kaynakların yaratılması suretiyle özel kesim temelli 
sürdürülebilir büyüme ortamına geçebilmeleri, bu programların temel 
standart kurgusu ve beklentisi olarak ortaya konulmaktadır.1 

17’nci stand-by düzenlemesine temel teşkil eden niyet mektubunda, 
enflasyon sorununun Türk Lirasına olan güveni sarstığı, yüksek ve istikrarsız 
nominal ve reel faizlere neden olduğu, bunun da dramatik toplumsal 
sonuçlar ortaya çıkardığı ifade edilmiş; kaynakların giderek daha fazla 
spekülatif faaliyetlere yöneldiği ve finansal sistemin işleyişinin bozulduğu 
vurgulanmıştır. Kamu kesimi tarafından ödenen yüksek reel faizlerin, özel 
sektörü istihdam yaratıcı reel faaliyetlerden çok mali faaliyetlere kaydırdığı, 
böylece daralan kredi havuzundan ve artan faiz yükünden ötürü özel 
sektörün reel faaliyetlerine yönelik kredi tahsis süreçlerine ilişkin önemli 
sıkıntıların yaşandığı belirtilmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucunda 
büyüme sürecinin olumsuz etkilendiği, yüksek reel faizler ve istikrarsızlık 
sorunlarının gelir dağılımının bordrolu çalışanlar aleyhine bozulmasına yol 
açtığının altı çizilmiştir.2 

Yukarıda ifade edilen sorunların çözümü için maliye politikasına özel 
bir önem atfedilmiş, enflasyonun ancak kamu finansmanının sürdürülebilir 
hale getirilmesi ve artık enflasyon vergisine başvurulmaması durumunda 
ortadan kaldırılabileceği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, ilgili dönemde iradi 
maliye politikalarının uygulanacağı temel çerçeveyi belirlemek, mali uyumu 

                                                 
1 IMF web sayfası, 26/03/2008, <www.imf.org/external/np/exr/facts/crises.htm> 
2 Hazine Müsteşarlığı web sayfası <www.hazine.gov.tr/duyuru/sb_turkce.htm> 
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sağlamak ve kamu ekonomisini disipline etmek üzere, çeşitli örtük mali 
kurallar uygulamaya konulmuştur. Söz konusu kurallara yönelik olarak 
“örtük” tabirinin kullanılmasının temel sebebi, ilgili kuralların dayanağının 
yasa, politik taahhütname, koalisyon antlaşması ve sair üst veya alt hukuki 
metinler olmaması ve uygulamanın belirli bir süreyle sınırlandırılmış 
olmasıdır.3 Ancak ilgili dönemin uygulama sonuçları, benimsenen örtük 
kuralların yasal dayanağı haiz olan diğer mali kural örneklerine nazaran daha 
başarılı bir uygulama alanı bulduğunu göstermektedir. Ayrıca, ilgili 
dönemde ortaya konulan örtük mali kurallar içerisinde kamuoyunca en çok 
bilineni, bütçe dengesi ve açığa ilişkin kurallara örnek olarak verilebilecek 
faiz dışı fazla kuralı olsa da; söz konusu dönemde gelir, harcama, borçlanma 
ve borç stoku kuralları örneklerinin tamamına rastlanmaktadır. 

Kamu maliyesine ilişkin olarak ortaya konulan hedefler; performans 
kriteri, yapısal performans kriteri ve endikatif hedef şeklinde tasarlanmıştır. 
Performans kriterleri, programın öngörüldüğü gibi işlediğine dair en önemli 
göstergelerdir ve genellikle rakamsal değişkenler üzerine inşa edilirler. 
Herhangi bir performans kriterine uyulmaması durumunda, programın 
devamı ve gelecekteki kredi dilimlerinin kullanılabilmesi için IMF İcra 
Direktörler Kurulunun onayı gerekmektedir. Yapısal performans kriterleri 
ise, sayısal bir gösterge olmayıp herhangi bir kanunun yürürlüğe girmesi, 
herhangi bir idari işlemin gerçekleştirilmesi veya kararın alınması gibi 
yapısal durumlardaki gelişmeleri yansıtan göstergelerdir. Yaptırım açısından 
iki göstergenin birbirinden farkı yoktur. Program gözden geçirmelerinin 
başarıyla tamamlanabilmesi için, her iki tür performans kriterine de uyumun 
sağlanmış olması veya uyum sağlanmasa bile aradaki farkın ihmal 
edilebilecek kadar önemsiz olması ya da hükümetin söz konusu durumu 
düzeltmek için ciddi adımlar atmış olması gerekmektedir. Endikatif hedefler 
ise, programın başarısı için kritik önemi olan değişkenlerin izlenebilmesi 
için kullanılırlar, ancak bunlar hükümetin iradi politika araçlarıyla doğrudan 
kontrol edebileceği değişkenler değillerdir. Bütçe dengesi büyük oranda faiz 
giderlerindeki değişmelerden doğrudan etkilendiği için endikatif 
değişkenlere verilebilecek güzel bir örnektir. 

Program dönemi boyunca tasarlanan sayısal mali kuralların ve kamu 
maliyesinde reform çalışmalarının izleme ve değerlendirilmesi görevi 
IMF’nin uhdesinde olmuş; stand-by düzenlemelerinin geçerli olduğu üçer 
                                                 
3 Uygulama açısından süre, stand-by düzenlemelerinin geçerli olduğu üç yıllık 
dönemi ifade etmektedir. 
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yıllık dönemlerin her biri için 10 adet gözden geçirme çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 

2, 3 ve 4 numaralı tablolarda yer verildiği üzere, 2000 yılından 2008 
yılına kadar geçen süre zarfında, gerek performans kriteri gerekse endikatif 
hedef şeklinde tasarlanmış olsun, bütçe dengesi ve açığa ilişkin kural, 
borçlanma ve borç stokuna ilişkin kural, harcama kuralı ve gelir kuralı 
örneklerinin tamamına rastlamak mümkündür. Bu çerçevede, faiz dışı fazla 
hedefleri kolaylıkla bütçe dengesine ilişkin bir kural olarak 
nitelendirilebilirken; 2000 yılından sonra uygulamaya konulan konsolide 
bütçe faiz dışı harcama tavanı basit bir harcama kuralı, kısa vadeli dış borç 
stoku ve dış borçlanmaya ilişkin tavanlar borçlanma kuralı, özelleştirme 
gelirlerine ilişkin hedefler ise gelir kuralı olarak tanımlanabilir. Ancak, ilgili 
dönemde ortaya konulan mali yaklaşımın temel odağı öncelikle borç 
stokunun sürdürülebilirliğini sağlamak olduğu için, gözden geçirme 
çalışmaları sırasında özellikle konsolide kamu sektörü faiz dışı fazla 
hedefinin ve konsolide bütçe faiz dışı harcama tavanının çeyrekler bazında 
tutturulmasına özel bir önem atfedilmiştir. 

Bilindiği üzere, literatürde mali kurallara atfedilen en önemli 
hususiyetlerden bir tanesi mali kural uygulamalarının kamu mali 
sistemindeki değişim ve gelişimi desteklemesidir. Bu minvalde program 
döneminde uygulanan mali kuralların kamu muhasebe sisteminin gelişimine 
ve mali hedef ve gerçekleşmelerin kamuoyu tarafından izlenebilirliğinin 
artırılmasına önemli katkıları olmuştur. 

Uzun yıllar boyunca kamu kesimi istatistiklerini derleyen ve 
yayımlayan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenen 
istatistik kapsamı konsolide bütçe4, mahalli idareler, fonlar, döner 
sermayeler, işsizlik sigortası fonu, sosyal güvenlik kuruluşları ile KİT’lerin 
toplamından oluşmakta ve söz konusu istatistikler yıllık bazda derlenip 
konsolide edilmektedir. 

                                                 
4 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümlerinin 2006 
yılı başından itibaren yürürlüğe girmesinin akabinde konsolide bütçe kapsamından 
merkezi yönetim bütçesi kapsamına geçilmiştir. 
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Gözden geçirme çalışmalarında ise ilgili mali yıla ait performansın 
ölçülmesi ve mali yıl içerisinde gerekli tedbirlerin alınabilmesi üçer aylık 
dönemler itibarıyla hazırlanacak olan konsolide kamu kesimi istatistiklerinin 
üretilmesi zaruretini doğurmuştur. Bu çerçevede gözden geçirme 
çalışmalarına esas olan konsolide kamu sektörü; konsolide bütçe, fonlar, 
işsizlik sigortası fonu, sosyal güvenlik kurumları ve KİT’lerin toplamı olarak 
belirlenmiştir. Konsolide kamu sektörü kapsamı bu yönüyle DPT tarafından 
takip edilen yıllık kamu kesimi istatistiklerinden daha dar bir çerçeve ortaya 
koymaktadır. Gözden geçirme sürecinde farklı bir kapsamın 
benimsenmesinde müdahale edilebilir risk alanlarına odaklanma çabası 
temel belirleyici olmuştur.  

Yöntem olarak, fon ve sosyal güvenlik kuruluşları dengelerinin nakit 
bazlı takip edilmesi, KİT’lerin ise çizgi altı dengesinden izlenmesi karara 
bağlanmıştır. Bunun ilaveten, belirli bir tutarı aşan mülk satış gelirlerinin, 
özelleştirme hasılatlarının, faiz gelirlerinin, TCMB’den elde edilen safi 
hasılatların, yeniden değerleme farkının, madeni para basımı gelirlerinin, 
kamu bankalarından elde edilen temettü gelirlerinin ve risk hesabının temel 
denge tanımının dışında tutulması öngörülmüştür. Hesap sistematiği ve 
harcama-gelir tanımları açısından yukarıda ifade olunan yaklaşımların 
benimsenmesinin temel sebebi, uluslararası muhasebe standartlarıyla 
uyumun sağlanması ve kamu mali yönetiminin gerçek performansının 
ölçülmesi olmuştur. 

2000 ve 2008 yılları arasında geçen süre zarfında gerek kamu 
maliyesinde yapısal reform niteliğinde gerekse temel sayısal mali kural 
hedeflerine ulaşmak maksadıyla bir dizi karar alınmıştır. Bu süreçte; 

1. İhtiyaca binaen alınan tasarruf tedbirleri çerçevesinde özellikle 
yatırım ve diğer cari harcamalarda çeşitli kesintilere gidilmiş, kamu 
kurumlarında aşırı istihdamın azaltılmasına yönelik tedbirler alınmış ve ilgili 
mali yılların bütçe kanunlarına yeni atanacak personel için sayısal üst 
limitler konulmuştur. 
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2. İhtiyaca binaen ek vergi uygulamalarına gidilmiş5 ve belirli 
dönemlerde bir defalık gelirlere6 ağırlık verilerek kamu finansman yapısı 
güçlendirilmeye çalışılmıştır. 

3. Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi mevzuatında çeşitli 
düzenlemelere gidilmiş, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 
Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve bu alandaki dağınık 
uygulamalar belirli bir sistematik dahilinde yeniden düzenlenmiş7, 5345 
sayılı Kanunla Gelir İdaresi Başkanlığı kurularak Gelir İdaresi yarı otonom 
bir konuma dönüştürülmüştür. 

4. 4811 sayılı Kanunla 2003 yılında vergi affı ve 5458 sayılı Kanunla 
2006 yılında sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılması 
uygulamasına gidilmiştir. 

5. Ortaya konulan özelleştirme perspektifi çerçevesinde kamu kesimi; 
çimento, tekstil, süt, kağıt, orman ürünleri, bor ve kömür dışındaki 
madenlerin işletmeciliği, sigara ve alkollü içki üretimi, denizyolu 
işletmeciliği, demir-çelik, gübre, yem, petrol rafinajı, dağıtımı ve petrokimya 
ile bir kısım imalat sanayii alanlarından tamamen; telekomünikasyon, 
havayolu işletmeciliği, liman işletmeciliği, elektrik üretim ve dağıtımı, şeker 
ve et üretimi, bankacılık alanlarından kısmen çekilmiştir. 

6. Tarımsal destekleme politikası açısından destekleme alımları ve 
fiyat desteği uygulamalarından vazgeçilmiş; doğrudan gelir desteği 
uygulamasına ağırlık verilmiştir. 

7. Kamu ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere, 4 
Ocak 2002 tarihinde Kamu İhale Kanunu kabul edilmiş, bu çerçevede 
gerçekleştirilecek uygulamaları düzenlemek amacıyla Kamu İhale Kurumu 
kurulmuştur. 

                                                 
5 Özellikle, 1999 Marmara Depremi akabinde konulan ek gelir ve kurumlar vergisi, 
ek motorlu taşıtlar ve ek emlak vergileri, mobil iletişim hizmetleri üzerinden alınan 
vergiler, söz konusu uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu vergilerin 
bir kısmı geçici süreyle uygulanırken; diğer bazı vergi uygulamaları Türk mali 
sisteminin kalıcı birer unsuru haline gelmiştir.  
6 Bir defalık gelirler sadece ilgili mali yıla ait olup, gelecek yıllarda tahsil beklentisi 
olmayan gelirlerdir. Vergi barışı ve sosyal güvenlik prim yapılandırması neticesinde 
elde edilen gelirler, varlık satış gelirleri, TMSF’den elde edilen tahsilatlar, süreli ek 
vergi uygulamaları, lisans devirleri ve bedelli askerlik uygulaması neticesinde elde 
edilen gelirler bir defalık gelirlere örnek olarak verilebilir. 
7 Detaylı bilgi için bkz; Yılmaz, 2007:75 
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8. Kamu finansmanı ve borç yönetimini belirli bir sistematiğe 
kavuşturmak ve genel borçlanma stratejilerini belirlemek amacıyla 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun 28 Mart 2002 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

9. Kamu mali yönetiminin genel çerçevesini belirlemek, mali 
işlemlerin saydam bir şekilde muhasebeleştirilmesi ile raporlanmasını 
sağlamak ve mali kontrolü düzenlemek üzere 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilmiştir.  

10. 14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5217 sayılı Kanunla 
parlamentonun bütçe hakkını ihlal eden ve saydamlığı zedeleyen özel gelir-
özel ödenek uygulamalarına son verilmiştir. 

11. 2006 yılı başından itibaren 5018 sayılı Kanun bütün hükümleriyle 
tam olarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, orta vadeli harcama sistemine 
temel oluşturan ve üç yıllık perspektifte her yıl hazırlanılan Orta Vadeli 
Program ve Orta Vadeli Mali Plan çalışmalarına başlanılmış, bütçe kapsamı 
genişletilerek 2006 yılı bütçesi merkezi yönetim kapsamı çerçevesinde 
hazırlanmış, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme 
uygulamalarına hız kazandırılmıştır.  

2000’li yıllar sonrasında uygulamaya konulan bu düzenlemelerle 
yalnızca sayısal mali uyumun sağlanması amaçlanmamış, Türk kamu mali 
sisteminde köklü bir zihniyet değişikliğine gidilmeye çalışılmıştır.  

4. Mali Uyum Süreci ve Mali Uyumun Niteliği 

2000 yılından itibaren ülkemiz kamu mali sisteminde güçlü bir sayısal 
mali uyum süreci yaşanmıştır. Bu dönemde faiz dışı fazla kuralı iradi 
politikaların temel çerçevesini çizerken, kamu açığında ciddi bir azalma 
olmuş, hatta 2006 yılında kamu kesiminde ilk defa fazla verilmiştir. Bu 
çerçevede, 2001 yılının kriz ortamında GSYH’ye oran olarak %12,1 
düzeyine yükselen kamu açığı, 2008 yılı sonu itibarıyla %1,6’ya gerilemiştir. 
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Tablo 5: Kamu Maliyesinin Genel Görünümü (GSYH’ye Oran, 
Yüzde) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

- Kamu Kesimi Açığı 
(1) 8,9 12,1 10,0 7,3 3,6 -0,1 -1,9 0,1 1,6 

 - Bütçe Açığı 8,2 12,8 11,6 8,8 5,4 1,3 0,6 1,6 1,8 
 - Fon ve Döner 
Sermaye Açığı -1,0 -0,4 -0,2 -0,4 -0,6 -0,4 -1,3 -1,0 0,0 

- Sosyal Güvenlik 
Açığı (2) -0,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9 -0,8 

- Mahalli İdareler 
Açığı  0,3 0,2 0,1 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,5 0,6 

- KİT Sistemi Açığı 
(3) 1,6 0,3 -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 -0,5 -0,1 0,0 

Kamu Kesimi Faiz 
Dışı Fazlası (4) 1,9 4,3 3,4 5,2 5,4 4,5 4,8 3,0 1,6 

Kamu Tasarrufu -3,4 -7,1 -4,8 -4,1 -1,0 2,8 4,2 2,4 1,7 
Kamu Tasarruf-
Yatırım Dengesi -8,6 -

11,2 -9,8 -7,8 -4,2 -1,2 0,6 -1,5 -2,5 

Kamu Faiz Giderleri 13,2 18,0 15,5 13,4 10,4 7,2 6,2 6,0 5,7 
Kamu Faiz Giderleri / 
Vergi Gel. 72,8 95,5 89,1 72,9 58,2 38,9 33,1 32,2 31,3 

İç Borçlanma Bileşik 
Faiz Oranları 36,2 99,6 62,7 46,0 24,7 16,3 18,1 18,4 19,2 

Kamu Brüt Borç 
Stoku 51,3 78,9 73,3 65,4 59,5 54,1 48,2 42,2 42,9 

   - İç Borç Stoku 32,5 52,3 44,2 44,4 42,0 40,0 35,4 32,4 31,1 
   - Dış Borç Stoku 18,8 26,6 29,1 21,0 17,5 14,1 12,9 9,8 11,8 
Kaynak: DPT, Hazine Müsteşarlığı 
Notlar:  1.Açık rakamlarında negatif işaret fazlayı göstermektedir.  
2. Sosyal güvenlik açığı; issizlik sigortası fonu, genel sağlık sigortası sistemi ve 
sosyal güvenlik kuruluşları toplamından oluşmaktadır. 
3.KİT sistemi açığı, 233 sayılı KHK ve 4046 sayılı Kanun kapsamındaki KİT’lerin 
açıkları toplamından oluşmaktadır. 
4.Faiz dışı fazla rakamları program tanımlıdır. 

İlgili dönemde kamu kesiminde GSYH’ye oran olarak ortalama % 3,8 
düzeyinde bir program tanımlı faiz dışı fazla verilmiştir. Faiz dışı fazla 
politikasının doğal bir sonucu olarak 2001 krizinde zirve yapan kamu kesimi 
borç stoku azalış trendine girmiştir. Bu çerçevede, 2001 yılı sonu itibarıyla 
GSYH’ye oran olarak %78,9 düzeyine kadar çıkan kamu kesimi brüt borç 
stoku, 2008 yılı sonu itibarıyla %42,9 seviyesine gerilemiştir. Sıkı maliye 
politikaları sonucunda risk algıları yeniden şekillenmiş ve kamunun 
borçlanma maliyetlerinde ciddi bir azalma yaşanmıştır. Bu kapsamda, 2001 
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yılında yaşanan krizin etkisiyle %99,6 düzeyine yükselen iç borçlanma 
bileşik faiz oranları, 2008 yılı sonu itibarıyla %19,2 düzeyine gerilemiştir. 
Borç stokunun azalmasına paralel olarak kamunun katlanmakta olduğu faiz 
yükünde ciddi bir azalma olmuştur. 2001 yılında GSYH’ye oran olarak %18 
düzeyine kadar çıkan kamu faiz ödemeleri bu yılda vergi gelirlerinin 
%95,5’ine tekabül ederken; 2008 yılı sonu itibarıyla kamu faiz ödemelerinin 
GSYH oranı %5,7’ye, faiz ödemelerinin vergi gelirleri içerisindeki payı ise, 
%31,3’e gerilemiştir. 

Ortaya konulan sıkı maliye politikası perspektifi büyüyen ve büyüme 
sürecinde sürekli olarak cari açık veren ekonominin dış şoklara karşı 
kırılganlığını azaltmıştır. İlgili dönemde kamu tasarrufları 2005 yılından 
itibaren pozitife dönmüş; kamu tasarruf-yatırım dengesinde önemli bir 
iyileşme gözlenmiştir. 

Tablo 6: Bütçe Harcama ve Gelirlerinin Kompozisyonu (Yüzde) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Harcamalar 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  Cari 
Harcamalar 28,9 25,1 26,1 27,4 29,7 31,2 34,7 35,1 35,1 

    - Personel 
Harcamaları 21,2 18,7 19,7 21,5 24,2 25,5 27,1 27,4 27,3 

    - Diğer Cari 
Harcamalar 7,7 6,4 6,4 5,9 5,5 5,7 7,7 7,7 7,8 

  Yatırım 
Harcamaları 5,9 5,9 7,2 5,1 5,1 5,9 6,5 6,2 7,5 

  Transfer 
Harcamaları 65,2 69,0 66,7 67,5 65,2 62,9 58,7 58,7 57,4 

    - Faiz 
Ödemeleri 43,5 50,6 44,2 41,7 37,6 29,2 25,8 23,9 22,3 

    - Sosyal 
Amaçlı 
Transferler 

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

    - İktisadi 
Amaçlı 
Transferler 

1,8 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 1,2 

    - Tarımsal 
Amaçlı 
Transferler 

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

    - SGK 
Transferleri 7,1 6,3 9,6 11,3 12,5 14,9 10,8 16,6 15,9 

    - AR-GE 
Transferleri 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

    - KİT 
Transferleri 1,9 1,4 1,9 1,3 0,9 0,9 2,6 1,3 1,7 
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    - Diğer 
Transferler 9,5 7,8 8,6 9,6 10,3 13,3 13,7 10,6 10,5 

Gelirler 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  Dolaysız Vergi 
Gelirleri 32,6 31,3 26,6 27,7 24,6 23,2 24,9 27,2 28,2 

  Dolaylı Vergi 
Gelirleri 47,1 46,1 52,4 56,4 58,1 55,7 54,3 53,1 52,0 

  Vergi Dışı 
Diğer Gelirler 20,3 22,6 21,0 15,9 17,3 21,0 20,8 19,7 19,8 

Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı 

Bu dönemde ortaya konulan sıkı maliye politikaları faiz giderlerinin 
toplam bütçe harcamaları içerisindeki payının azalmasına yol açmış; 
yaratılan mali alan sosyal ve iktisadi niteliği haiz iradi politikaların 
finansmanında kullanılmıştır. Böylece, bütçe harcamalarının 
kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanmıştır. Tablo 6’dan da 
görülebileceği üzere, faiz giderlerinin toplam merkezi yönetim bütçesi 
harcamaları içerisindeki payı giderek azalırken; son dönemde özellikle 
yatırım harcamalarında ve sosyal nitelikli transferlerde önemli bir artış 
yaşanmıştır.  

Bütçe gelirlerinin kompozisyonuna bakıldığında, bütçe harcamalarına 
nazaran çarpık bir sonucun ortaya çıktığı görülmektedir. İlgili dönemde 
bütçe harcamalarının finansmanı açısından gelir dağılımını olumsuz yönde 
etkileyen dolaylı vergilere ağırlık verildiği görülmektedir. Buna ilave olarak, 
özellikle bazı yıllarda bir defalık gelirler de kamuya fon temini açısından 
önemli bir yekün tutmaktadır. 

Bu dönemde uygulanan politikalara yönelik bir başka eleştiri ise, mali 
uyum alanındaki başarının kamu harcama programlarının gözden geçirilmesi 
sonucu elde edilen tasarruflardan ziyade, gelir artırıcı politikalarla sağlandığı 
noktasındadır. 

Söz konusu eleştirinin haklılık payı bulunmaktadır. Merkezi yönetim 
bütçesi, mahalli idareler, bütçe dışı fonlar, döner sermayeler, işsizlik 
sigortası fonu ve sosyal güvenlik sistemi dengelerinden oluşan genel devlet 
kesiminin faiz dışı harcama ve toplam gelirlerindeki gelişme trendleri 
incelendiğinde, 2000 yılında %24,3 olan faiz dışı harcamaların GSYH’ye 
oranının 2008 yılı sonu itibarıyla %29’a yükseldiği; genel devlet dengesinde 
görülen iyileşmenin ise büyük oranda gelir performansıyla alakalı olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. 
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İlgili dönemde maliye politikasının gerçek performansını ve mali 
uyumun niteliğini yapısal anlamda analiz edebilmek için saydamlığı 
zedeleyen uygulamaları ve muhasebeleştirme tekniklerini de ayrıca 
incelemek gerekmektedir. 

 

Kaynak: DPT 
 
Şekil 1: Genel Devlet Gelir ve Faiz Dışı Harcamaları (GSYH’ye 

Oran, Yüzde) 

 

Bu dönemde alınan bazı kararlar ve yapılan bazı düzenlemeler kamu 
açığının gerçek boyutunun görülmesi önünde engel teşkil etmişlerdir. Bir 
giderin muhasebeleştirilmeden ve bütçeyle ilişkisi kurulmadan terkin 
edilmesi, çizgi üstünde gösterilmesi gereken bir giderin çizgi altında 
finansman kalemi olarak netleştirilmesi8 veya ilgili yılda gider olarak 
kaydedilmesi gereken bir işlemin gelecek dönemlere ilişkin bir gider olarak 
aktarılması gibi saydamlığı zedeleyen bu tip uygulama ve düzenlemelerden 
son dönemlerde gerçekleştirilen bazıları şunlardır: 

1. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 5335 sayılı Kanunla, 4749 
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunun 6, 11, 12, 14, 17, Geçici 8 ve 9’uncu maddelerine ilişkin bazı 
düzenlemeler ve eklemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, 4572 sayılı Tarım 

                                                 
8 Bütçe açığı, harcamaların gelirlerin ne kadar üzerinde olduğunu göstermektedir. 
Bütçenin gelir ve harcamayı gösteren kısmı “çizgi üstü” olarak adlandırılır. “Çizgi” 
kavramı ise bütçe dengesine tekabül etmektedir. Bütçe açığının ne şekilde 
karşılandığı ise “çizgi altı” diye bilinen finansman kısmında gösterilmektedir. 

20,

24,

28,

32,

36,

200 200 200 200 200 200 200 200 200

Genel Devlet Faiz Dışı Harcamaları Genel Devlet Gelirleri 



 398

Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı 
tarafından üstlenilen borçlar karşılığında ilgili yıl bütçe kanunlarıyla ilişkisi 
kurulmaksızın özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilmesine 
imkân tanınmış; Hazine Müsteşarlığının TMSF’den olan alacaklarının, ilgili 
yıl bütçesine gider yazılmadan terkin edilebilmesini sağlayan bir düzenleme 
yapılmıştır. Ayrıca, yine 5335 sayılı Kanunun geçici birinci maddesiyle, 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışından sağlanarak TMO ve TŞFAŞ’ye 
ikraz edilen kredilerin 2005 yılı Nisan ve Haziran aylarında Hazine 
Müsteşarlığına ödenmesi gereken anapara ve faiz borç tutarları, Hazine 
Müsteşarlığından olan görev zararı alacaklarına veya ödenmemiş 
sermayelerine mahsup edilmiştir. Aynı Kanunun Geçici 3’üncü ve 4’üncü 
maddeleriyle ise, TCDD’nin Maliye Bakanlığına olan vergi ve diğer borçları 
bütçeleştirilmeksizin Ulaştırma Bakanlığından olan alacaklarıyla 
mahsuplaştırılmış, TEKEL’in Maliye Bakanlığına olan vergi ve diğer 
borçları ise bütçeleştirilmeksizin TEKEL’e ait taşınmazlarla 
mahsuplaştırılmıştır. 

2. 15 Şubat 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5454 sayılı 
Kanun çerçevesinde, 2004 ve 2005 yıllarında vergi iadesi avansı olarak 
ödenmiş ancak mahsubu yapılmamış olan tutarların, bütçeyle 
ilişkilendirilmeksizin mahsup edileceği hükme bağlanmıştır. 

3. 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 31’inci maddesinin 
(c) bendiyle Sosyal Güvenlik Kurumlarının tedavi giderlerine karşılık olarak 
ödemesi gereken tutarlar, bütçe gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 
terkin edilmiştir.  

4. Muhasebe tekniği açısından kamu kesimini oluşturan alt kurumsal 
birimlerin gelir ve giderlerinin, ortak bir bazdan ziyade, bazılarının nakit, 
bazılarının tahakkuk, bazılarının ise nakit-tahakkuk karışımı şeklinde 
izlenmesi, bu birimler arasındaki mali ilişkiler göz önüne alındığında bir 
takım sorunlar doğurmaktadır. Örneğin, döner sermayelerin gelir ve 
giderlerinin tahakkuk bazlı izlenmesinden ötürü sosyal güvenlik 
kuruluşlarından alacakları da gelirleri arasında görünmekte iken, sosyal 
güvenlik kurumlarının dengelerinin nakit bazda izlenmesi, sağlık harcaması 
olarak sadece sağlık kurumlarına ödenen nakit tutarların izlenebilmesine yol 
açmaktadır. Bu bağlamda, her iki kurumun gelir ve giderlerinin tahakkuk 
bazlı izlenmesi durumunda sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık 
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harcamalarında artış olacak ve sosyal güvenlik dengesi bir miktar 
bozulacaktır. 

5. Program dönemi içerisinde, bazı harcama kalemlerine ilişkin nakit 
bazlı ödemeler gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, bütçeleştirme işlemleri 
sonraki yıllara sarkmıştır. Bu nedenle ilgili yıllarda bütçe dengesi ile nakit 
dengesi arasındaki fark bir hayli yüksek olmuştur. Yeşil kart ödemeleri, bazı 
tarımsal destekleme ödemeleri, bütçe kaynaklı sağlık harcamaları ve 
müteahhit avansları bu kalemlere örnek olarak verilebilir. 

6. Stand-by düzenlemeleri çerçevesinde merkezi yönetim bütçesinin 
program hedeflerine uygun bir faiz dışı fazla düzeyiyle bağlanması 
zorunluluğu, bazı harcama baskılarının ilgili yıllarda bütçe kanunlarına tam 
olarak yansıtılamaması sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

Mali kuralların uygulanması sürecinde başarısızlık gerek ulusal 
gerekse uluslararası camiada kredibilite kaybı anlamına geldiği için, iradi 
politikaların çerçevesinin ve sınırlarının belirlenmesi ile yapısal reform 
sürecinin desteklenmesine yönelik bir araç olan kural uygulamalarının 
kendisi bir amaca dönüşebilmektedir. 

5. Çok Yıllı Bütçe Uygulamaları ve Harcama Tavanları 

Program dönemi süresince IMF’yle işbirliği çerçevesinde yürütülen 
mali kural uygulamaları dışında ülkemiz iç hukukunda da mali kural olarak 
nitelendirilebilecek bazı uygulamalar bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanun, 
esasında kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişine ilişkin genel 
ilke ve esasları ortaya koymakla birlikte, çok yıllı bütçeleme sistemine 
geçişin de temelini oluşturmaktadır.  

Söz konusu Kanunun 16’ncı maddesinde Orta Vadeli Program ve Orta 
Vadeli Mali Planların hazırlanmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. İlgili 
maddede, merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecinin makro politikaları, 
ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri 
içerecek şekilde DPT Müsteşarlığınca hazırlanan Orta Vadeli Programın 
Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmesiyle başlayacağı hükme 
bağlanmaktadır. Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere Maliye 
Bakanlığının sorumluluğunda çıkarılacak olan Orta Vadeli Mali Planda ise 
kuruluşların ödenek tavanları belirlenmektedir. 
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5018 sayılı Kanunla getirilen bu uygulama çerçevesinde merkezi 
yönetim bütçesi için, ilgili dönemin ilk mali yılı için bağlayıcı, izleyen iki yıl 
içinse tahmin niteliğini haiz olmak üzere harcama tavanları konulmaktadır. 

Çok yıllı bütçe uygulamaları çerçevesinde kamu mali yönetiminin 
performansı incelendiğinde ise, ortaya konulan mali çerçeveye uygulamanın 
zaruri olduğu ilk mali yılda dahi sadık kalınamadığı görülmektedir. 

Tablo 7’den de görülebileceği üzere, ilgili olunan her mali yılda 
gerçekleşme rakamları belirlenen tavan değerlerin üzerinde olmuştur. Tavan 
değerlerden sapma ise, faiz dışı harcamalardan kaynaklanmaktadır. Söz 
konusu gelişme üzerinde harcama tahminlerindeki sapmayla birlikte, orta 
vadeli harcama sisteminin temel harcama programlarıyla bağlantısının kopuk 
olması önemli bir rol oynamaktadır.  

Tablo 7:  Harcama Tavanları ve Gerçekleşme Düzeyi (Milyon TL) 

 2006 2007 2008 2009 

 (Tavan) (Gerç.) (Tavan) (Gerç.) (Tavan) (Gerç.) (Tavan) (Gerç.) 

Bütçe 
Giderleri 

160.143 178.126 189.877 204.068 225.859 227.031 259.140 267.275 

 - Faiz 
Giderleri 

48.931 45.963 44.100 48.753 59.300 50.661 56.750 53.201 

Faiz Dışı 
Giderler  

111.212 132.163 145.777 155.315 166.559 176.369 202.390 214.074 

 - Personel 
Giderleri 

35.202 37.812 40.418 43.569 47.855 48.856 56.389 55.930 

 - SGK 
Devlet Primi 

4.895 5.075 9.820 5.805 6.212 6.408 10.610 7.206 

 - Mal ve 
Hizmet 
Al.Gid. 

16.469 19.001 14.189 22.258 18.752 24.412 18.856 29.594 

 - Cari 
Transferler 

36.590 49.851 59.181 63.292 72.807 70.360 93.003 91.761 

 - Sermaye 
Giderleri 

12.283 12.098 13.293 13.003 12.403 18.516 15.483 19.847 

 - Sermaye 
Transferleri 

1.275 2.637 3.302 3.542 2.553 3.174 2.321 4.314 

 - Borç 
Verme 

3.386 5.689 3.740 3.846 4.211 4.644 4.276 5.422 

 - Yedek 
Ödenekler 

1.112 0 1.833 0 1.765 0 1.451 0 

Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı 
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Mantığı gereği çok yıllı bütçe sistemi hükümete orta vadede 
uygulayabileceği harcama programlarıyla ilgili temel çerçeveyi sunarken; 
ülkemizde alınan yeni harcama kararlarının orta vadeli perspektiften kopuk 
bir şekilde gerçekleştirildiği ve karar alma sürecinde maliyetlendirme 
boyutunun son derece zayıf kaldığı görülmektedir. 

6. Yerel Yönetimlerde Kural Uygulamaları 

Yerel yönetim kademelerinde uygulanmak üzere tasarlanmış ve iç 
hukuka aktarılmış mali kurallar, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla 
düzenlenmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesinin (a) bendinde, dış 
borçlanmanın sadece yatırım programında yer alan projeler için 
kullanılabileceği hükme bağlanarak sadece dış borçlanma için söz konusu 
olan bir altın kural benimsenmiştir. Bir çeşit borçlanma kuralı sayılabilecek 
bu hükmün yanında, aynı maddenin (d) bendinde, iç ve dış borç stoku 
toplamına, geçmiş yıl kesinleşmiş gelirlerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılacak miktarı kadar bir 
üst tavan belirlenmiş ve bu tavanın büyükşehir belediyeleri için 1,5 katı 
nispetinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Fakat, bu maddenin (f) 
bendiyle, belediyelerin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak 
gerektiren altyapı yatırımlarında DPT Müsteşarlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca kabul edilen projeleri için yapılacak borçlanmaların (d) 
bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 

Belediyelerin iç borçlanmasına ilişkin sayısal bir üst limit 
belirlenmemekle birlikte, ilgili maddenin (e) bendiyle geçmiş yıl kesinleşmiş 
gelirlerinin Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme 
oranıyla artırılacak miktarının %10’una kadar olan borçlanmalar belediye 
meclisi kararına, %10 düzeyini aşan borçlanmalar ise belediye meclisinin 
salt çoğunlukla almış olduğu kararın İçişleri Bakanı tarafından onaylanması 
şartına bağlanmıştır. 

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde belediyelerin yıllık 
toplam personel giderlerinin, gerçekleşen geçmiş yıl bütçe gelirlerinin Vergi 
Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamayacağı; nüfusu 10.000'in altında 
olan belediyelerde bu oranın %40 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
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4749 sayılı Kanunun sekizinci maddesinde ise, dış kredi borçlusu 
yerel yönetimlerin, Hazine Müsteşarlığı garantisi altında sağlanan dış 
kredilere ilişkin geri ödemeler için gereken tutarı yılı bütçelerinde yatırım 
harcamalarına kıyasla öncelikli olarak ayırmakla mükellef oldukları hükme 
bağlanmıştır. 

Yerel yönetim kademelerinde uygulanmakta olan mali kurallar, 
borçlanma ve borç stokunun belirli bir düzeyle sınırlandırılması üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Ancak yerel yönetim kademeleri için tasarlanan mali 
kuralların uygulama ayağının son derece zayıf olduğu görülmektedir. Bu 
bakımdan yerel yönetim kademelerinde mali kurallar hukuki dayanağa sahip 
olsalar dahi etkin bir uygulamadan söz etmek güçtür. 

Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedenleri şu şekilde 
sıralanabilir: 

1. Yerel mali yönetim, teknik kapasite bakımından oldukça sınırlı 
düzeydedir. Yerel mali sistemin hesap verebilirliği tam olarak 
sağlanamamıştır. Bu doğrultuda, belediyelerde uygulanmakta olan sağlam 
bir bütçe süreci bulunmamaktadır. 

2. Mali kuralların sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için etkin bir 
muhasebe sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, yerel yönetimlerin 
muhasebe kapasitesi son derece sınırlıdır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, 
yerel yönetimlerin de dahil olduğu genel yönetim kapsamı için uluslararası 
standartlara uygun ortak bir muhasebe sistemi geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Fakat belediyelerin çizgi altı ve çizgi üstü işlemlerinin tümünü kapsayan 
sağlam bir muhasebe sistemi henüz kurulamamıştır. Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan mahalli idare 
istatistikleri, 2006 yılından itibaren üçer aylık çizgi üstü dengeleri 
kapsamakta; ancak, finansman ve borç stoklarına ilişkin düzenli olarak 
yayımlanan herhangi bir istatistiki yayım yapılmamaktadır. 

3. Uygulanması gereken mali kuralları izleyecek ve değerlendirecek 
bir otorite belirlenmemiştir. 

4. Mali kurallara uyumun sağlanmaması durumunda önceden 
tanımlanmış yaptırımlar veya otomatik düzeltme mekanizmaları 
bulunmamaktadır. 
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5. Mali kurallara uyumu güçleştirecek düzeyde belirsizlik arz eden 
muafiyet hükümleri getirilmiştir. Bir taraftan her belediyenin toplam borç 
stoku için geçmiş yıl gelirlerinin yeniden değerlemesi kadar bir üst tavan 
belirlenirken, diğer taraftan harcamalarının önemli bir kısmı büyük altyapı 
yatırımlarından oluşan belediyelerin, ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi 
kaynak gerektiren altyapı yatırımlarındaki projelerinden DPT 
Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kabul edilenlerde 
belirlenen tavanın dikkate alınmaması, borçlanma kuralının uygulama 
alanının kalmadığını göstermektedir. 

7. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 

Geçmiş dönemlerde yaşanılan krizlerin bir sonucu olarak yapısal 
reformlarla desteklenen bir mali uyum süreci ülkemiz açısından zaruri hale 
gelmiştir. Bu kapsamda, örtük mali kural uygulamalarına temel oluşturmak 
üzere IMF’yle işbirliği içerisinde yürütülen kapsamlı bir program 
uygulamasına gidilmiş; program uygulamalarına 1999 yılı sonundan 2008 
yılı Mayıs ayına kadar devam edilmiştir. Program kapsamında dört temel 
mali kural örneğinin hepsine rastlanılabilecek bir perspektif ortaya konulmuş 
ve seçilen örtük mali kuralların mali uyumun sağlanması sürecinde önemli 
katkıları olmuştur. IMF’yle işbirliği halinde uygulanan örtük mali kurallar 
ülkemizin bu alandaki tecrübelerine yönelik olarak verilebilecek en güzel 
örneklerdir. 

Uygulama mekanizmasının etkinliği sağlam bir izleme-değerlendirme 
sistemiyle garanti altına alınmıştır. Bu bağlamda, program gözden 
geçirmelerinin başarıyla tamamlanabilmesi, hem talep edilen fonların 
kullanımı hem de ekonomi yönetiminin kredibilitesinin ölçülmesi açısından 
kritik öneme sahip olmuştur. Ayrıca, öngörülen mali kurallara uyum 
konusunda ekonomi yönetiminin performansı bu dönemde kamuoyu 
tarafından yakından takip edilmiştir. Bu bakımdan ilgili dönemde kuralların 
mali bir çıpa işlevi gördüğü söylenilebilir. Uygulanan mali kuralların başta 
kamu muhasebe sistemi, raporlama ve çok yıllı bütçeleme sistemi olmak 
üzere muhtelif reform alanlarını destekler bir yönünün olduğu 
görülmektedir. Ancak mali sorumluluk bilincinin geliştirilmesi noktasında 
bir araç olan mali kuralların kendisinin bir amaca dönüşmesi kamu 
maliyesinde saydamlığı zedeleyici bazı uygulamalara girişilmesine de yol 
açmıştır. 
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Ülkemizde ayrıca çok yıllı bütçeleme sistemi dahilinde uygulanmakta 
olan harcama tavanları ve yerel yönetimler için altın kural mahiyetinde bir 
borçlanma kuralı bulunmaktadır. Söz konusu kuralların her ikisi de yasal bir 
dayanağa sahip olmakla birlikte uygulamanın etkinliğinden bahsetmek 
güçtür. Öncelikle ülkemizde uygulanmakta olan harcama tavanlarının 
kapsamının dar ve bağlayıcılık derecesinin düşük olduğu görülmektedir. 
Yerel yönetimlerde ise kural uygulamalarının sahiplenme derecesi oldukça 
düşüktür. Buna ilave olarak mali kurallara ex-post uyumu denetleyen resmi 
bir otorite hatta bu kapsamda yayımlanan resmi bir veri dahi bulunmaktadır. 
Bu bağlamda ülkemiz örneğinden çıkarılacak temel sonuç, mali kuralların 
başarısının, uygulamanın etkinliğiyle doğrudan ilişkili olduğu ve bu 
kuralların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yalnızca hukuki bir zemine 
sahip olmasının yeterli olamayacağıdır. 

Mali kurallara uyum başarıyla sağlansa bile üzerinde durulması 
gereken bir diğer konu mali uyumun kalitesidir. Bu bakımdan mali uyum 
sürecinde hükümetler ya harcama kısıcı önlemler almakta ya da gelir arıtırcı 
önlemlere başvurmaktadırlar. Ancak ortaya konulan önlemlerin harcama ve 
gelir kompozisyonlarını nasıl ve ne şekilde etkilediği konusu mali uyumun 
kalitesi noktasında belirleyici olmaktadır. Bu bakımdan ideal olan, harcama 
programlarının bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve verimsiz olanların 
tasfiyesi; gelir politikalarının da bozucu etkileri asgaride tutacak şekilde 
biçimlendirilmesidir. Ülkemiz tecrübesi bu açıdan incelendiğinde mali 
uyumun kalitesinin başarısı kadar iç açıcı olmadığı görülmektedir. Ülkemiz 
açısından bu durumun temel olarak kısa vadeli bakış açısının yaratmış 
olduğu miyopiden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak ülkemizin geçmiş tecrübeleri gelecek dönemlerde ortaya 
koyacağı inisiyatiflere ışık tutmakta ve karar alıcılara uygulanabilir bir 
sistem tasarlama sürecinde önemli girdiler sağlamaktadır.  
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KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM: YASAL MALİ 

KURAL UYGULAMALARINA GEÇİŞ 

 
Fatih KAYA* 

 

1. Giriş 

Temel mali değişkenler üzerindeki sayısal sınırlamalar olarak 
tanımlanan mali kurallar hükümetlerin sadık kalmayı taahhüt ettikleri 
çerçevenin sınırlarını ortaya koymaktadırlar. Bu bağlamda mali kurallar 
siyasi-bürokratik rasyonellik ile iktisadi rasyonalite arasındaki çatışmayı 
çözmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. 

Son dönemde, başta AB ülkeleri olmak üzere muhtelif coğrafyalarda 
ve muhtelif gelişmişlik düzeylerindeki birçok ülkede sıklıkla uygulanır hale 
gelen mali kurallar ülkemizde de uzun zamandır mali uyumun bir aracı 
olarak görülmüştür. Ancak 2008 yılından bu yana Türkiye’nin işbirliği 
halinde olduğu uluslararası kuruluşlardan birisi olan IMF’yle yürütülen 
programların nihayet bulması, gelecek dönemler açısından bağlayıcı olacak 
bir mali çıpa arayışını beraberinde getirmiştir. Yeni dönemde ülkemizde 
uygulanması düşünülen mali kuralların geçmişte uygulanan örtük 
kurallardan farklı olarak yasal bir zemine sahip olması ve kalıcı bir 
niteliğinin bulunması öngörülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar 
içinde bulunduğumuz 2010 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanmış olup, 
halihazırda onaylanmak üzere TBMM’ye sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Meclise sevk edilmiş bulunan Tasarıyla sunulan temel 
çerçeveye sadık kalınarak gelecek dönemlerde kamu maliyesinin sınırlarını 
çizecek olan mali kurallar anlatılmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle 2008 yılı 
içerisinde IMF sonrası dönem için benimsenen orta vadeli mali çerçeve ve 
yeni dönem yol haritası irdelenecek, mali kuralların yasal zemine 
kavuşturulması kapsamında yürütülen çalışmalar aktarılacaktır. Akabinde 
ise, Tasarının temel çekirdeğini oluşturan ve gelecek dönemlerde ülkemiz 
kamu maliyesinin bünyesinde şekilleneceği çerçeveyi çizen genel yönetim 
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açık kuralı ve söz konusu kuralın sayısal örnekler yardımıyla nasıl ve ne 
şekilde uygulanacağı anlatılacaktır. 

Çalışmanın, özellikle kamuoyu tarafından açık ve net bir şekilde 
kavranabilmesi durumunda etkin bir uygulama zemini bulan mali kuralları 
daha anlaşılır kılma konusunda katkı sağlayacağı umulmaktadır. 

2. Yeni Orta Vadeli Mali Çerçeve ve Yol Haritası 

Türk kamu mali yönetiminde 2008 yılı sonrasında yeni bir döneme 
girilmiştir. 2008 yılı Mayıs ayı içerisinde IMF’yle yürütülmekte olan 
19’uncu stand-by düzenlemesi sona ermiştir. 19’uncu stand-by düzenlemesi 
akabinde IMF’yle bir yol ayrımına gidilmiş; 1999 yılından bu yana üçer 
yıllık dönemler zarfında uygulamaya konulan stand-by düzenlemelerine bir 
yenisi eklenmemiştir.  

Hükümet, IMF sonrası yeni döneme ilişkin Orta Vadeli Mali 
Çerçeveyi 3 Mayıs 2008 tarihinde kamuoyuna duyurmuştur. Söz konusu 
politika belgesi 2012 yılına kadar uzanan makro mali projeksiyonlar ile 
hedefler toplamından oluşmaktadır.  

Orta Vadeli Mali Çerçevede hükümet, kamu kesiminde faiz dışı fazla 
verme kuralına devam etme konusundaki iradesini ortaya koymuştur. Ancak, 
orta vadede hedeflenen faiz dışı fazla düzeyleri, stand-by düzenlemelerine 
nazaran oldukça makul düzeylerde belirlenmiştir. Buna ilave olarak 
hedeflenen faiz dışı fazla oranları orta vadede azalan bir trend ortaya 
koymaktadır. 

Tablo 1: Orta Vadeli Mali Çerçeve Hedefleri (GSYH’ye Oran, Yüzde) 

 2009 2010 2011 2012 

Kamu Kesimi Faiz Dışı Fazlası (1) 3,0 2,7 2,5 2,4 
   - Merkezi Yönetim Bütçesi 2,3 2,0 1,7 1,7 
   - Diğer Kamu 0,7 0,7 0,8 0,7 
Merkezi Yönetim Bütçe Açığı 1,4 1,3 1,7 1,6 
Özelleştirme Gelirleri 1,0 0,7 0,5 0,2 
AB Tanımı Genel Yönetim Brüt Borç Stoku 35,0 33,0 31,0 30,0 

Kaynak: DPT, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı 
Notlar:  1. Kamu kesimi faiz dışı fazlası program tanımlıdır. 
2. KİT sistemi açığı, 233 sayılı KHK ve 4046 sayılı Kanun kapsamındaki KİT’lerin 
ve kamu bankalarının açıkları toplamından oluşmaktadır. 
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Orta Vadeli Mali Çerçeve kapsamında 2009 ve 2012 yılları için 
ortalama olarak %2,6 düzeyinde bir faiz dışı fazla verilerek, Maastricht 
Kriterlerine temel oluşturan Avrupa Hesap Sistemi tanımlı genel yönetim 
brüt borç stokunun 2012 yılı sonunda %30 düzeyine kadar çekilmesi 
hedeflenmiştir. Ayrıca bu dönemde politika tasarımında da önemli bazı 
değişikliklere gidilmiştir. İstihdam paketi, mahalli idareler reformu, GAP 
yatırımlarının hızlandırılması söz konusu inisiyatiflere verilebilecek başlıca 
örneklerdir. 2008 yılı sonrasında alınan politika kararları kamu mali sistemi 
üzerinde önemli bir harcama baskısı oluşturmaya başlamış ve söz konusu 
harcamalara kaynak oluşturmak üzere özelleştirme ve işsizlik sigortası fonu 
nema gelirlerinin tahsisinde değişikliğe gidilmiştir. 

2008 yılı öncesinde çizgi altı finansman kalemi olarak işlem gören 
yani doğrudan borç stokunun azaltılmasının bir aracı olarak kullanılan 
özelleştirme gelirleri, 4046 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle olağan bütçe 
geliri olarak kaydedilmeye başlanmıştır. Buna ilave olarak, 5763 ve 5793 
sayılı Kanunlarla özelleştirme hasılatlarının ve işsizlik sigortası fonu nema 
gelirlerinin belirli bir oranının GAP Eylem Planı çerçevesinde 
kullanılmasına imkân sağlayan bir otomatik ödenek yaratma mekanizması 
geliştirilmiştir.1 Söz konusu düzenleme daha önce saydamlığa aykırı olduğu 
ve parlamentonun bütçe hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmış olan özel 
gelir-özel ödenek uygulamasına benzer bir durum ortaya çıkarmıştır. 
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Şekil 1: Alınan Yeni Politika Kararlarının Mali Yükü (GSYH’ye 
Oran, Yüzde) 

                                                 
1 Detaylı bilgi için bkz; DPT, 2009 ve 2010 Yılı Programları 
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2008 yılının son çeyreğinden itibaren etkisini artırmaya başlayan 
küresel finansal krizin ülkemiz kamu maliyesi üzerine önemli etkileri 
olmuştur. Büyümedeki daralmaya ve reel sektörü desteklemeye yönelik 
yapılan indirimlere bağlı olarak vergi gelirleri bütçe tahminlerinin önemli 
ölçüde altında kalmış, özelleştirme gelirleri ise hedeflenen düzeyin altında 
gerçekleşmiştir. Diğer taraftan harcamalar, büyümeden bağımsız bir şekilde, 
bütçede öngörülen düzeyde gerçekleşmeye devam etmiştir. Ayrıca, krizin 
etkilerini azaltmak amacıyla bazı harcama kalemlerinde ilave artışlar 
yapılmıştır. Ekonomik aktivitedeki daralma sonucu sosyal güvenlik 
sisteminin prim tahsilatı hedeflerin altında kalmış ve sosyal güvenlik 
sisteminin açığında belirgin bir artış yaşanmıştır (DPT, 2010 Yılı Programı: 
45). 

Şekil 1’den de görülebileceği üzere, küresel krizin genel ekonomi 
üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla ortaya konulan harcama artırıcı ve 
gelir azaltıcı önlemler ile 2005 yılından bu yana alınan yeni politika 
inisiyatiflerinin kamu kesimi borçlanma gereğini artırıcı yönde etkileri 
olmuştur. Ancak, 2008 ve 2009 yıllarında kamu kesimi harcama ve gelir 
dengesinin hızla bozulmasının temel belirleyicisi, konjonktürel gelişmeye 
bağlı olarak gerileyen gelir performansı olmuştur. Son dönemde ortaya çıkan 
bu durum, Orta Vadeli Mali Çerçeve hedeflerini uygulanabilir olmaktan 
çıkarmıştır. 

Tablo 2: Orta Vadeli Program Hedefleri (GSYH’ye Oran, Yüzde) 

 2010 2011 2012 

Kamu Kesimi Açığı 4,2 3,0 2,1 
Genel Yönetim Açığı 4,7 3,5 2,7 
Merkezi Yönetim Bütçesi Açığı 4,9 4,0 3,2 
Program Tanımlı Kamu Kesimi Faiz Dışı Fazlası -0,3 0,4 1,0 
Özelleştirme Gelirleri 1,0 0,8 0,7 
AB Tanımı Genel Yönetim Brüt Borç Stoku 49,0 48,8 47,8 

Kaynak: DPT Müsteşarlığı 

2009 yılının Eylül ayı içerisinde yayımlanan Orta Vadeli Programda 
ise kamu maliyesine ilişkin yeni projeksiyonlar ile krizden çıkış stratejilerine 
yer verilmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılı borç projeksiyonu önemli ölçüde 
revize edilmiş; aşamalı bir açık azaltma stratejisi öngörülmüştür. Buna ilave 
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olarak, kamu mali politikalarını şekillendirecek olan sayısal mali kural ilk 
kez bu politika dokümanı aracılığıyla kamuoyuna açıklanmıştır. 

3. Mali Kuralların Yasal Zemine Kavuşturulmasına Yönelik 
Çalışmalar   

Kamu mali yönetiminde kanuni temeli haiz mali kuralların 
benimsenmesi çalışmalarına 2008 yılından itibaren başlanılmıştır. 2009-2011 
dönemi Orta Vadeli Programında; maliye politikasının yürütülmesinde esas 
alınacak mali kuralların yasal ve idari altyapısının oluşturulacağı 
zikredilmektedir (DPT, Orta Vadeli Program 2009-2011:12). 

İlerleyen süreçte özellikle küresel finansal krizden çıkış stratejilerine 
yer verilen 2010-2012 dönemi Orta Vadeli Programında, bozulan kamu 
dengelerinin yeniden istikrarlı bir yapıya kavuşturulması açısından mali 
kurala önemli bir rol biçilmiş; yasal zemine kavuşturulması hedeflenen mali 
kurala ilişkin temel parametreler bu doküman marifetiyle kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

2010 yılı Program tedbirleri çerçevesinde (DPT, 2010 Yılı Programı: 
78) Mart ayı sonuna kadar yasal bir zemine kavuşturulması öngörülen mali 
kuralın, halihazırda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alındığı 
göz önünde bulundurulduğunda, yasalaşma sürecinin 2010 yılının ilk yarısı 
içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir. 

4. Genel Yönetim Açık Kuralı 

Mali Kural Kanun Tasarısı olarak adlandırılan Tasarı halihazırda 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine alınmış bulunmaktadır. 
Tasarı çerçevesinde ilgili her mali yıl için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla 
devresel olarak uyarlanmış genel yönetim açığının orta-uzun dönemde 
GSYH’ye oranla %1 olarak belirlenen açık tavanına yakınsaması ve uyum 
sağlaması hükme bağlanmaktadır. 

Kapsam olarak genel yönetim sektörü ise, merkezi yönetim bütçesi, 
mahalli idareler, fonlar, döner sermayeler, işsizlik sigortası fonu, genel 
sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sistemi toplamından oluşmaktadır. 
Kapsamın belirlenmesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nun 52’nci maddesi referans olarak alınmıştır. Buna ilave olarak, 
genel yönetim açığının hesabında Avrupa Hesap Sisteminin (ESA-95) temel 
alınması öngörülmüştür. 
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Kanun Tasarısının temel çekirdeğini oluşturan genel yönetim açık 
kuralı aşağıda belirtildiği şekilde işlemektedir:  

Genel Yönetim Açık Kuralının İşleyişi 

a(t)  ≤  a(t-1) -y (a(t-1) – a*) – k(b(t) – b*) 

Formül çerçevesinde; 

   -y(a(t-1) – a*) 

Bir önceki yıl açığından kaynaklanan uyarlamayı, 

   -k(b(t)  –  b*) : Konjonktürel etkiden kaynaklanan uyarlamayı, 

   a(t-1) : Bir önceki yılın genel yönetim açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranını, 

   a* : Orta-uzun dönemde uyum sağlanması öngörülen genel yönetim açık tavanının 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranını, 
   b(t) : Cari yıldaki reel gayri safi yurtiçi hasıla artış oranı tahminini, 

    b* : Konjonktürel uyarlamaya esas teşkil edecek eşik reel gayri safi yurtiçi hasıla 
büyüme oranını, 

    y : Yakınsama hız katsayısını, 

   k : Konjonktürel etkiyi yansıtma katsayısını, 

ifade etmektedir. 

Mali uyuma temel teşkil eden a* katsayısı %1 olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda genel yönetim açığı kural olarak orta-uzun dönemde söz 
konusu değere yakınsayacaktır.       

Her yıl için belirlenecek olan genel yönetim açık tavanları yukarıda da 
yer verildiği üzere iki temel uyarlama üzerinden hesaplanmaktadır. Söz 
konusu uyarlamalar bir önceki mali yıl genel yönetim açığından ve 
konjonktürel gelişmenin seyrinden kaynaklanmakta olup, yakınsama 
sürecinin temel belirleyicisidirler. Mali kural alanındaki literatür göz önünde 
bulundurulduğunda seçilen kural alternatifi devresel olarak uyarlanmış açık-
denge kuralıdır. 

Kural tasarımındaki uyarlamalar marifetiyle konjonktürel gelişmeyle 
ters yönde hareket eden (counter-cyclical) bir maliye politikası anlayışı 
güçlendirilmeye çalışılmakta; cari yıl için ortaya konulacak tavan 
değerlerinin bir önceki mali yıl gerçekleşmelerinden kopuk, ulaşılamayacak 
hedefler içermesinin önüne geçilmesi ve mali uyunun tedrici olarak 
sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Bir önceki mali yıl açığından kaynaklanan uyarlama, genel yönetim 
açığının orta-uzun dönem açık tavanına tedrici olarak yakınsamasını 
sağlamaktadır. Bu kapsamda, ilgili uyarlamaya temel teşkil eden y katsayısı, 
tedrici uyumun hızını ortaya koymaktadır. Matematiksel olarak katsayının 
alabileceği değerler sıfır ile bir aralığında olup; değerin bire doğru 
yaklaşması uyum hızını artıracak; sıfıra doğru yaklaşması ise uyum hızını 
düşürecektir. Söz konusu katsayının belirlenmesinde hükümetin mali uyum 
hızı konusundaki iradesi belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda, katsayının 
değeri 0,33 olarak belirlenmiştir. Böylece, ilgili olunan her dönemde bir 
önceki mali yıl genel yönetim açığı a(t-1) ile orta-uzun dönem genel yönetim 
açık tavanı olan %1 arasındaki farkın %33’ü cari mali yılda telafi edilecektir. 

Konjonktürel gelişmenin seyrine bağlı olarak yapılan uyarlama -k(b(t)-
b*) aracılığıyla, devresel dalgalanmaların genel ekonomi üzerindeki etkilerini 
hafifletme amacı güdülmektedir. Böylece konjonktürel enflasyonist ve 
deflasyonist baskıların hafifletilmesi ve istikrar ortamına katkıda 
bulunulması amaçlanmaktadır. Tasarlanan bu yapı çerçevesinde konjonktüre 
ters yönde hareket eden (counter-cyclical) bir mali yönetim anlayışı 
güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda uyarlamaya temel teşkil eden 
eşik reel gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranı olarak %5 değeri esas 
alınmıştır. Konjonktürel etkiyi yansıtma katsayısı olan k katsayısı ise 0,33 
olarak belirlenmiştir. k katsayısı harcama ve gelirlerin yapısal olarak 
büyüme trendine duyarlılığını yansıtmaktadır. Daha açık bir ifadeyle söz 
konusu katsayı harcama ve gelir yapısına bağlı olarak büyüme oranındaki 
%1’lik bir değişimin genel yönetim dengesinin hangi oranda etkileyeceğini 
göstermektedir. %5’in üzerinde ya da altında bir büyüme oranı tahmin edilen 
yıllarda, cari yıl büyüme tahmini ile %5 eşik değeri arasındaki farkın %33’ü 
konjonktürel uyarlamayı ifade etmektedir. Uyarlama düzeyi cari yıl büyüme 
performansı tahminine bağlı olarak ilgili yıl genel yönetim açık tavanını 
yükseltebilmekte ya da düşürebilmektedir. Böylece eşik büyüme oranı 
üzerinde bir büyüme performansının tahmin edildiği yıllarda daha sıkı bir 
maliye politikası uygulanacak; tam tersi olması durumunda ise maliye 
politikası konjonktürel uyarlamaya bağlı olarak bir miktar 
gevşetilebilecektir.   

Bir önceki yıl açığından kaynaklanan uyarlama ile konjonktürel 
etkiden kaynaklanan uyarlamanın bir önceki mali yıl genel yönetim 
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açığından düşülmesi sonucunda ilgili mali yıla ilişkin genel yönetim açık 
tavanına ulaşılmaktadır. 

5. Genel Yönetim Açık Tavanı Hesap ve Simulasyonu  

Genel yönetim açık kuralının 2011 yılından itibaren uygulamaya 
konulacağı göz önünde bulundurulursa, 2010-2012 dönemi Orta Vadeli 
Programda yer alan mevcut veri ve tahminler ışığında, 2011 ve 2012 yılları 
için genel yönetim açık tavanını hesap etmek mümkün olmaktadır. Ancak bu 
dönemde uygulanacak genel yönetim açık tavanlarının belirlenmesi 2010 yılı 
açık ve 2011-2012 yılları büyüme tahminlerine bağlı olduğu için, Tablo 
3’teki tavanlar bir önceki bölümde anlatılan formülün matematiksel olarak 
ne şekilde işlemekte olduğunu göstermekten öteye geçmemektedir. 

Tablo 3: Açık Tavanı Hesabı (GSYH’ye Oran, Yüzde) 

 2011 2012 

Bir Önceki Yıl Genel Yönetim Açığı   a(t-1)        4,68 3,80 
Konjonktürel Etkiyi Yansıtma Katsayısı   k 0,33 0,33 
Yakınsama Hız Katsayısı   y 0,33 0,33 
Büyüme Hedefi   b(t)     4,00 5,00 
Eşik Reel GSYH Büyüme Oranı   b*      5,00 5,00 
Uyum Sağlanacak Genel Yönetim Açık Tavanı   a*    1,00 1,00 
Açık Uyarlaması   - y(a(t-1) – a*)     -1,21 -0,92 
Konjonktürel Uyarlama    -k(b(t) –b*)      0,33 0,00 
Toplam Uyarlama Düzeyi -0,88 -0,92 
Cari Yıl Genel Yönetim Açık Tavanı 3,80 2,87 

Notlar: 1. Genel yönetim açık tavanları Avrupa Hesap Sistemiyle uyumlu olarak 
belirlenecektir. Yukarıda yer alan tablodaki açık tavanlarının hesaplanması sürecinde ilgili 
uluslararası standarda uyum maksadıyla yapılması gereken uyarlamalar göz ardı edilmiştir. 
2. 2010 yılı genel yönetim açığı rakamı 2010-2012 Orta Vadeli Programından alınmıştır. 
3. 2011 ve 2012 yılları büyüme tahminleri 2010-2012 Orta Vadeli Programından alınmıştır. 

Orta Vadeli Programda yer alan 2010 yılı genel yönetim açık 
tahmininin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %4,7’dir. Genel yönetim açık 
tavanının 2011 yılı için hesaplanması sürecinde öncelikle bu yıla tekabül 
eden toplam uyarlama düzeyinin hesaplanması gerekmektedir. Daha önce de 
ifade edilmiş olduğu gibi, 2010 yılı genel yönetim açık tahmini olan %4,7 ile 
mali uyumun sağlanmasına esas teşkil eden %1 düzeyi farkının %33’ü, 2011 
yılında telafi edilecektir. Bu kapsamda, 2011 yılına denk düşen açık 
uyarlaması düzeyi -1,21 olup, geçmiş yıl açığı bu düzeyde azaltılacaktır. 
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Buna ilaveten, %4 düzeyinde öngörülen reel büyüme oranı tahmini, %5 eşik 
reel büyüme oranının altında olduğu için 2011 yılında olarak gayri safi 
yurtiçi hasılaya oran olarak %0,33 düzeyinde bir ilave açık yaratılmasına 
imkân sağlanmaktadır. Açık uyarlaması ile konjonktürel uyarlama birlikte 
ele alındığında, 2011 yılında genel yönetim açığında yapılacak toplam 
uyarlama düzeyi gayri safi yurtiçi hasılaya oran olarak %-0,88; genel 
yönetim açık tavanı ise %3,8 olmaktadır.  

2012 yılına ilişkin genel yönetim açık tavanı hesabında ise, bir önceki 
yıl açığı olarak, geçmiş yıl tavan düzeyi olan %3,8 esas alınmaktadır. 2012 
yılında büyüme tahmini ile eşik büyüme oranı aynı olduğundan konjonktürel 
uyarlama yapılmamaktadır. Bu yıla ilişkin açık uyarlamasının gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı %-0,92 olmakta; böylece 2012 yılı açık tavanı olan 
%,87 düzeyine ulaşılmaktadır. 

Genel yönetim açık tavanlarının belirlenmesi sürecinde büyüme 
tahminleri önemli bir rol oynamaktadır. Büyüme tahminlerinin %5 düzeyinin 
üzerinde olması orta-uzun dönem genel yönetim açık tavanı olan %1 
düzeyine uyum sürecini hızlandırırken; %5 düzeyinin altında olması uyum 
sürecini yavaşlatmaktadır. 
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Şekil 2: Genel Yönetim Açık Tavanları (GSYH’ye Oran, Yüzde) 

2011 yılından itibaren genel yönetim açık tavanlarının farklı büyüme 
tahminleri altında hesaplanması oldukça farklı sonuçlara ulaşılmasına neden 
olmaktadır. Bu bağlamda, büyüme tahmininin her yıl %6 olması durumunda 
2014 yılından itibaren %1 referans açık değerine uyum sağlanırken; belirli 



 415

bir süre sonunda mali kural genel yönetim sektöründe fazla verilmesi 
sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan %5 büyüme tahmini çerçevesinde 
referans açığa uyumun sağlanması 2020 yılından sonra gerçekleşmektedir. 
Büyüme tahminlerinin sürekli olarak %5’in altında kalması durumunda ise 
referans açık değerine tam uyum sağlanamamaktadır.  

Bu çerçevede etkin işleyen bir mali kural uygulaması için büyüme 
tahminlerinin tutarlılığı büyük bir önem arz etmektedir. Mali kurala uyum 
konusundaki performans gerçekleşen büyüme oranları üzerinden sınanacağı 
için gerçekleşen büyüme oranı ile tahmin edilen büyüme oranı arasında 
önemli farklılıkların ortaya çıkması mali kuralların etkin bir şekilde 
uygulanmasını güçleştiren bir unsur olacaktır. Ülkemizin yapısal özellikleri 
göz önünde bulundurulduğunda konjonktürel geçiş dönemlerinin çok sert 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, özellikle yüksek büyüme ve daralma 
dönemlerinde büyüme tahminleri ile gerçekleşme oranları arasındaki 
farkların yüksek olduğu görülmektedir.  
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Kaynak: DPT Müsteşarlığı 

Şekil 3: Büyüme Oranı Tahmini ve Gerçekleşme (Yüzde) 

Bununla birlikte, açık tavanlarına ilişkin belirli ihtiyatlılık marjlarının 
tanımlanması uygulama başarısını artıracak; yıl içerisinde ortaya çıkabilecek 
öngörülemeyen durumların yönetimini kolaylaştıracaktır. İhtiyatlılık 
marjlarına ilişkin herhangi bir hükme Tasarıda yer verilmemiştir, fakat söz 
konusu marjların uygulanabilmesine engel teşkil edecek herhangi bir hüküm 
de bulunmamaktadır. 



 416

6. Diğer Hükümler ve Uygulama Sürecinin Tasarımı 

Mali Kural Kanun Tasarısı çerçevesinde sadece genel yönetim açık 
kuralı düzenlenmemektedir. Buna ilave olarak, döner sermayeli işletmelerin 
gelir-gider denkliğinin sağlanması ve 233 sayılı KHK ile 4046 sayılı Kanuna 
tabi olan KİT’lerin toplulaştırılmış bazda borçlanma gereği oluşturmaması 
hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Tasarıda, bütçe dengesine ilişkin üç temel 
mali kuralın düzenlenmekte olduğu görülmektedir. 

Tasarı kapsamında, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanmakta olan 
Orta Vadeli Program ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan 
Orta Vadeli Mali Planın birleştirilerek “Orta Vadeli Program ve Mali Plan” 
adı altında tek bir politika belgesine dönüştürülmesi öngörülmektedir. 
Böylece, söz konusu politika belgesi çok yıllı bütçeleme sistemi ve mali 
kural uygulamalarına temel oluşturacak; genel yönetim sektörüne ilişkin açık 
tavanları bu dokuman marifetiyle kamuoyuna duyurulacaktır. 

Herhangi bir yıla ait açık tavanında büyüme tahminindeki değişikliğe 
ya da bir önceki yıl açığındaki kesinleşmeye bağlı olarak iki defa güncelleme 
yapılabilmesi imkânı bulunmaktadır. Bu çerçevede, ilgili olunan mali yılın 
bir yıl öncesinde Orta Vadeli Program ve Mali Plan aracılığıyla kamuoyuna 
ilan edilen açık tavanları, merkezi yönetim bütçesi hazırlık aşamasında Ekim 
ayının ilk haftası içerisinde yapılacak olan Yüksek Planlama Kurulu 
toplantısıyla ve ilgili olunan mali yıl içerisinde hazırlanacak olan Orta 
Vadeli Program ve Mali Plan çerçevesinde güncellenebilecektir. 

Orta Vadeli Program ve Mali Planda ve Yıllık Programda, açık 
tavanının belirlenmesinde esas alınan temel ekonomik hedeflere, tahminlere 
ve varsayımlara ve bunların tutarlılığı ve risklerine ilişkin değerlendirmelere; 
temel ekonomik büyüklüklere ilişkin yurtiçi ve yurt dışı resmi ve özel 
kuruluşların tahminlerine; mali kurala ilişkin gerçekleşmelere; varsa 
kuraldan sapmalar ve sapmanın gerekçeleri ile mali kurala uyum için 
gerçekleştirilecek politika ve düzenlemelere yer verileceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Mali kural uygulaması çerçevesinde belirlenen değere göre sapma 
olasılığının ortaya çıkması halinde; Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ve 
Hazine Müsteşarlığınca müştereken tedbir alternatiflerinin hazırlanması ve 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu başkanı olan Bakan tarafından Bakanlar 
Kuruluna sunulması hükme bağlanmıştır. 
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Mali kural uygulamalarının izlemesi ve değerlendirmesi görevi 
Maliye Bakanlığına tevdi edilmektedir. Bu kapsamda, genel devlet 
verilerinin çeyrekler bazında açıklanması öngörülmüş; yıllık 
gerçekleşmelerin ise izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı 
tarafından Mali Kural İzleme Raporuyla kamuoyuna ilan edileceği hükme 
bağlanmıştır. Bu kapsamda mali kurala uyum konusunda ortaya konulan 
performans, bir sonraki yılın dördüncü ayı içerisinde kesinleşen büyüme 
oranı ve kesinleşen geçmiş yıl genel yönetim açığı üzerinden sınanacaktır. 

Ayrıca raporlama sürecide Sayıştay Başkanlığına önemli görevler 
verilmiştir. Sayıştay Başkanlığı Mali Kural İzleme Raporunda yayımlanan 
verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve önceden belirlenmiş standartlara 
uygunluğu bakımdan bir dış denetim görevi üstlenecek ve denetim sonuçları 
kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

7. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 

Kamu mali yönetiminde mali kural uygulaması bir yandan 
sürdürülebilir bir kamu finansman yapısına katkıda bulunurken; diğer 
yandan kamu mali yönetiminde mali sorumluluk bilincinin pekiştirilmesine 
ve reform çalışmalarının desteklenmesine ve yönlendirilmesine yardımcı 
olmaktadır. Bu bağlamda, en kısa sürede yürürlüğe konulması hedeflenen 
Mali Kural Kanun Tasarısı yapısı itibarıyla sadece sayısal mali kural 
tasarımına yer verilen hukuki bir metin olmayıp; kamu maliyesinde reform 
inisiyatifini destekleyen birçok hüküm ihtiva etmektedir. 

Kanun Tasarısının çekirdeğini genel yönetim açık kuralı oluşturmakla 
birlikte; döner sermayeli işletmelerin ve konsolide KİT sisteminin denk 
bütçe kuralını esas almaları öngörülmüştür. Tasarı kapsamında kamu 
muhasebe ve raporlama sisteminin güçlendirilmesini ve bu alanlarda 
uluslararası standartlarla uyumun sağlanmasını amaçlayan hükümlere yer 
verilmektedir. Ayrıca, kamu mali yönetiminde mali sorumluluk bilincini 
güçlendirmek amacıyla sivil toplum iradesinin ve kamuoyu denetiminin 
güçlendirilmeye ve desteklenmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Tasarının temelini oluşturan genel yönetim açık kuralı iradi 
politikalara gerekli alan ve zamanlarda müdahale esnekliğini sağlayacak bir 
tasarıma sahip olup, hükümetin sadık kalmayı taahhüt ettiği sınırları açık bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Bu yönüyle kuralın sayısal tasarımı açık, 
anlaşılabilir ve birçok iyi uygulama örneğinde olduğu gibi esnektir. 
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Ülkemizde uzun zamandan beri sürdürülmekte olan kamu maliyesi 
reformları neticesinde önemli düzenlemeler ve değişikliklere gidilmiştir. 
Ancak reformların yerleşmesi, mali yönetim ve sorumluluk bilinci 
anlayışının pekişmesi zaman alan bir süreçtir. Sözü edilen reformların 
hukuki bir zemine kavuşturulması çoğu zaman uygulamanın etkin bir şekilde 
işlemesi için tek başına yeterli olmamaktadır. Mali kuralların yasal bir 
zemine kavuşturulması açısından yürütülmekte olan çalışmalar da bu 
yorumdan bağımsız değildir. 

Kurala dayalı bir mali yönetim anlayışının pekişmesi güçlü bir teknik 
ve kurumsal kapasite ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Mali kuralın 
etkin bir şekilde uygulanabilmesi açısından kamu muhasebe ve raporlama 
sistemi ile izleme-değerlendirme mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesi; 
makroekonomik ve mali analiz kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte, sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve etkinliği maliye 
politikalarının izlenmesi sürecinde kamuoyu denetimine temel teşkil 
etmektedir. 

Ülkemizin mali kural uygulamaları alanındaki tecrübesi, gerek 
IMF’yle işbirliği halinde yürütülen programlardan gerekse iç hukuktaki 
çeşitli düzenlemelerden kaynaklı olmak üzere, eskilere dayanmaktadır. Söz 
konusu tecrübelerin kurala dayalı maliye politikalarını uygulama 
konusundaki kapasite artışına önemli katkıları olmuştur. Ancak geçmişte 
IMF’yle yürütülen programın başarısı açısından söz konusu uluslararası 
kuruluşun gözden geçirme çalışmaları kapsamındaki yorumları izleme ve 
değerlendirme sürecinin temel çıktısını oluştururken; yeni durumda bu 
alandaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi zarureti bulunmaktadır. 
Tasarıda, mali kuralın izlenmesi ve değerlendirmesi işlevini yürütmek üzere 
mevcut kurumsal kapasiteden bağımsız olarak yeni bir yapılmaya 
gidilmemektedir. Kurala dayalı mali yönetim anlayışı alanında iyi uygulama 
örnekleri incelendiğinde bu konuda ortak bir aklın ve doğrunun bulunmadığı 
görülmektedir. Birçok ülke izleme ve değerlendirme sistemini farklı 
şekillerde kurgulamaktadır. Bu bakımdan kimi ülkelerde bağımsız mali kurul 
ya da konseylerin geliştirildiği görülmekteyken; diğer bazı ülkelerde yüksek 
hesap mahkemeleri, bağımsız araştırma enstitüleri, bağımsız dış denetim 
otoriteleri ya da maliye bakanlıkları izleme ve değerlendirme işlevini yerine 
getirebilmektedir. 
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Bu durum ülkelerin mali yönetim alanındaki kurumsal örgütlenme 
biçimleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu anlamda ülkemiz 
açısından izleme ve değerlendirme sisteminin kurgulanması sürecinde hangi 
yaklaşımın daha etkin sonuçlar vereceğini ülke örneklerine bakarak 
yorumlamak güçtür. Ancak her durumda kurgulanacak izleme ve 
değerlendirme sistemi mali kuralın uygulama başarısı konusunda 
kamuoyunu eksiksiz ve net bir biçimde bilgilendirmeli ve standart bir 
raporlama formatına sahip olmalıdır. Ayrıca izleme ve değerlendirme 
sürecine girdi oluşturmak üzere genel yönetim kesimi verilerinin zamanında 
ve düzenli olarak yayımlanması garanti altına alınmalıdır. Verilerin 
zamanlılığı yıl içerisinde mali kurala uyum konusunda herhangi bir riskin 
ortaya çıkması durumunda gerekli düzeltici önlemlerin zamanında 
alınmasını sağlayacaktır.  

Mali kural uygulamalarının kamu mali reformlarını destekleyen yönü 
sıklıkla vurgulanmıştır. Bu kapsamda, ülkemiz için seçilen mali kural 
alternatifince desteklemesi beklenen en önemli mali reformlardan birisi çok 
yıllı bütçeleme sistemidir. 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 
2006 yılından bu yana yürürlükte olan çok yıllı bütçeleme sistemi, harcama 
tavanları ve gelir tahminleri doğrultusunda merkezi yönetim bütçesi için 
uygulanmaktadır. Tasarı çerçevesinde koordinasyonu ve eşgüdümü artırmak 
amacıyla Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan birleştirilerek tek 
bir politika belgesine dönüştürülmüştür. Ancak seçilen mali kural alternatifi 
açığa ilişkin olduğu için doğrudan harcama tavanlarının belirlenmesine 
yardımcı olmamaktadır. Bu bakımdan ilerleyen süreçte çok yıllı bütçeleme 
sistemi ile mali kural uygulamalarının eşgüdümünün sağlanması önem arz 
etmektedir. Ayrıca, ülkemizde çok yıllı bütçeleme sistemi sadece merkezi 
yönetim bütçesi kapsamında uygulanmakta olup; merkezi yönetim bütçesi 
kapsamının mali kural uygulamalarına temel teşkil eden genel yönetim 
kapsamıyla kıyaslandığında çok daha dar bir çerçeveyi ifade ettiği 
görülmektedir. Bu bakımdan mali kural uygulamalarının gelişmesinin 
ilerleyen süreçte çok yıllı bütçeleme sisteminin ve harcama tavanı 
uygulamalarının genel yönetim sektörüne doğru yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sayısal mali kuralın tasarımında genel yönetim kapsamının seçilmesi 
kapsayıcılık ve şeffaflık mülahazaları açısından isabetli ancak bir o kadar da 
iddialıdır. 5018 sayılı Kanunun 52’nci maddesi çerçevesinde uluslararası 
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standartlarla uyumlu genel devlet hesaplarının Maliye Bakanlığı tarafından 
derlenmesi ve yayımlanması gerekirken; çalışmalara devam edilmekle 
birlikte bu kapsamda yayımlanan herhangi bir veri bulunmamaktadır. Buna 
ilave olarak, gerek açık tavanlarının belirlenmesi gerekse raporlama 
sürecinde Avrupa Hesap Sisteminin esas alınması öngörülmektedir. Avrupa 
Hesap Sistemi yapısı gereği tahakkuk esasını temel almakta; akım ve stok 
değerlerin kaydı açısından mevcut muhasebe pratiğinden farklı bir 
uygulamayı gerektirmektedir. Merkezi yönetim bütçesi açısından muhasebe 
pratiğinin son dönemde oldukça gelişmiş olduğu görülmekle birlikte 
özellikle mahalli idareler ve sosyal güvenlik sistemi gibi genel devlete dahil 
olan diğer kurumsal birimlerde atılması gereken önemli adımlar 
bulunmaktadır. Söz konusu birimlerde tahakkuk esaslı muhasebe pratiğinin 
gelişmesi zaman alacak bir süreçtir. Tasarıda gerek genel yönetim 
kapsamının benimsenmesi gerekse uyum sağlanacak muhasebe pratiği 
açısından aşamalı bir geçiş dönemi öngörülmemiştir. 

Sonuç olarak birçok ülkede politik taahhütname ya da koalisyon 
antlaşması çerçevesinde uygulanmakta olan mali kurallar ülkemizde bu tarz 
bir uygulama anlayışı olmadığı için Kanunla düzenlenecektir. Ancak birçok 
teknik ayrıntının söz konusu olduğu sayısal mali kural uygulamalarının 
bütün detaylarıyla kanun metninde düzenlenmesi neredeyse imkânsızdır. Bu 
çerçevede mevcut Tasarı mali kural uygulamalarına ilişkin temel çerçeveyi 
çizmekte; ilke ve esasları ortaya koymaktadır. Gelecek dönemlerde 
uygulama başarısı ise Kanundan bağımsız olarak ilgili kurumların süreci 
yönetimi ve hükümetin sahiplik derecesi nispetinde şekillenecektir.  
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