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Ö N S Ö Z 

Kaynaklar sınırlı, fakat insanoğlunun ihtiyaçları sınırsızdır. Kıt kaynakların en 
elverişli alanlarda ve verimli bir şekilde kullanılması, buna ilişkin planlamanın 
yapılması ve kaynak tahsis edilmesi insanoğlunun önündeki en önemli 
meselelerden birisi olagelmiştir. Kamusal ölçekte kaynak tahsisinin başlıca aracı 
ise devlet bütçesidir.  

Ekonomik ve mali istikrarın korunması, günümüzde ülkelerin en önemli meselesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlarda ortaya çıkan istikrarsızlığın, 
toplumları siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan son derece olumsuz etkilediği de 
bilinmektedir. Devlet bütçesi, ekonomik ve mali istikrarın korunmasının başlıca 
araçlarından birisi olarak da büyük önem taşımaktadır. Çünkü bütçe devletin 
ekonomiye müdahalesinin de bir aracıdır. Devlet bütçesiyle bir bütün olarak 
ekonomik ve mali sistem arasında bir etkileşim ve bağımlılık söz konusudur. 

Günümüz devletlerinde, bütçe gelirleri esas itibariyle devlet tarafından kamu 
adına vatandaşlardan toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu nedenle toplanacak 
verginin miktarı ve hangi alanlara harcanacağı gerek devlet, gerekse vatandaşlar 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Nitekim parlamentoların ilk örneklerinin 
ortaya çıkmasında kralın keyfi vergiler koymasını önlemek amacının etkili 
olduğu bilinmektedir. Başlangıçta parlamento kralın vergi koyma yetkisine ortak 
olmuş, daha sonraları bu yetki tümüyle parlamentoya geçmiştir. İkinci aşamada 
parlamentonun amacı toplanan vergilerin harcanmasını denetlemek olmuştur. 
Kamu gelirlerinin büyük kısmını oluşturan vergilerin parlamento kararıyla 
toplanabilmesi, bu gelirlerin yine parlamento kararıyla harcanabileceği anlayışını 
doğurmuştur. Böylece, kamu harcamalarının, dolayısıyla kamu hizmetlerinin 
belirlenmesi hakkı kısaca “bütçe hakkı” parlamentoya ait bir hak olarak kabul 
edilmiştir.  

Temsili demokrasinin gelişmesine paralel olarak, zaman içerisinde 
parlamentoların işlevleri genişlemiş, bütçe dışında pek çok konuda parlamentolar 
karar mercii haline gelmişler ve önemli toplumsal olayların tartışıldığı kurumlar 
haline dönüşmüşlerdir. Ancak, bütçe hakkı parlamentonun hak ve yetkilerinin 
merkezinde yer almaya devam etmiş ve etmektedir. Nitekim günümüzde bütün 
anayasalarda parlamentonun bütçe hakkına yer verilmiş durumdadır. 

Bütçe hakkı, parlamentoya, kaynakların öngörülen alanlarda ve öngörülen 
miktarlarda, usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi 
sorumluluğunu da yüklemektedir. 

Uluslararası gelişmelere paralel olarak ülkemizde de optimum kaynak 
dağılımının sağlanması, kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde 
kullanılabilmesi, kaynak kullanımının denetlenmesi, kamu yönetiminde 
şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, bu süreçte parlamentonun 
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rolünün güçlendirilmesi, katılımcı demokrasi anlayışına uygun olarak sivil 
toplumun bütçe sürecine katılımının artırılması amacıyla kamu mali yönetimi 
sisteminde köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda, kamu mali yönetimi reformunun tamamlayıcı bir halkası olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe sürecindeki rolünün güçlendirilmesine, 
bütçe ve bütçe denetimine ilişkin olarak kurumsal kapasitesinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü konulu uluslararası sempozyum, 
kamu mali yönetimi reformu konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş ülkelerin 
deneyimlerinin paylaşılması, bütçelemede yeni ve çağdaş yaklaşımların 
tartışılması imkânını sağlamıştır. Sempozyumda ileri sürülen fikirler, yapılan 
tartışmalar oldukça yararlı olmuştur. Bu fikirler sonraki çalışmalara da ışık 
tutacak niteliktedir.  

Sempozyumda yapılan konuşmalar ve sunulan bildirilerden oluşan bu kitabın, 
başta parlamento üyeleri olmak üzere, kamu yöneticilerine, bilim insanlarına ve 
konuyla ilgilenen diğer herkese son derece yararlı olacağına inanıyorum.  

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde ve bu kitabın hazırlanmasında emeği 
geçenlere, konuşmacılara, bildiri sahiplerine, tartışmacılara, oturum 
yöneticilerine ve sempozyumu onurlandıran değerli konuklarımıza en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

       Mehmet Ali ŞAHİN 

         TBMM  Başkanı 
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AÇILIŞ KONUŞMASI 

Köksal TOPTAN 
TBMM Başkanı 

 
Saygıdeğer konuklar, çok değerli çalışma arkadaşlarım; sevgili 

Afyonlular; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından OECD ve Avrupa 
Komisyonunun işbirliği, Dünya Bankası ve Hollanda’nın destekleriyle böylesine 
önemli bir sempozyumun Afyonkarahisar’da düzenlenmesinden büyük bir 
mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu güzel 
mekânda, bu güzel kentte bize sıcak ev sahipliği yapan Afyon Valiliğine ve 
bütün Afyonlulara da teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Milletimizin özgürlük mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan 
Afyonkarahisar ilimizde Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü konulu 
sempozyumda konuşmaktan da büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek 
isterim. Alanlarında uzman, seçkin konukların katıldığı sempozyumda 
önümüzdeki iki gün boyunca Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya 
ülkelerindeki bütçe süreçleri, hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık gibi 
çeşitli konuların ele alınacağı oturumlar düzenlenecektir.  
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen böylesine 
önemli bir uluslararası sempozyuma katılan tüm değerli konuklara hoş geldiniz 
diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli konuklar, kıt kaynakların en elverişli alanlarda ve verimli bir 
şekilde kullanılması, buna ilişkin planlamanın yapılması ve kaynak tahsis 
edilmesi eskiden beri insanoğlunun önündeki en önemli sorunlardan biri 
olmuştur. Kamusal alanda kaynak tahsisinin başlıca aracı ise devlet bütçeleridir. 
Son günlerde tüm dünya piyasalarını derinden etkileyen küresel dalgalanmalarla 
da açıkça görüldüğü gibi ekonomik ve mali istikrarın korunması günümüzde 
ülkelerin en önemli sorunu olarak karşımıza yeniden çıkmıştır. Bu alanlarda 
ortaya çıkan istikrarsızlığın toplumları siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan son 
derece olumsuz etkilediğini geçmişten beri yaşanan süreçler açıkça ortaya 
koymaktadır.  

Ülkelerin ve toplumların geleceği bakımından böylesine büyük önem 
taşıyan ekonomik ve mali istikrarın korunmasının en etkili yolu bütçe 
uygulamalarıdır. Bütçe, salt bir kanun olmayıp, devletin ekonomi başta olmak 
üzere eğitim, sağlık ve sosyal hayat gibi çeşitli alanlara yönelik uygulamalarının 
da en önemli aracıdır. Ayrıca, devlet bütçesi ile bir bütün olarak ekonomik ve 
mali sistem arasında da çok güçlü bir etkileşim ve bağımlılık söz konusudur. 

Günümüz devletlerinde, bütçe gelirleri esas itibariyle devlet tarafından 
kamu adına vatandaşlardan toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu nedenle 
toplanacak verginin miktarı ve hangi alanlara harcanacağı gerek devlet, gerekse 
vatandaşlar bakımından büyük bir önem taşımaktadır.  

Nitekim, parlamentoların ilk örneklerinin ortaya çıkmasından önce kralın 
keyfi vergiler koymasını önlemek önemli bir etken olmuştur. İngiltere’de kralın 
vergiler konusundaki keyfi tutumu, vergi ödeyen kesimlerin tepkisini çekmiş ve 
ünlü 1215 Magna Carta Fermanı ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi, Haklar Yasası 
ile de vergi koymak tümüyle parlamentonun yetkileri arasında yer almıştır. 

Bundan sonraki aşamada parlamentonun amacı toplanan vergilerin 
harcanmasını denetlemek olmuştur. Böylece “bütçe hakkı” denilen çok önemli 
bir kavram doğmuş, kamu harcamalarının, dolayısıyla kamu hizmetlerinin 
belirlenmesi hakkı parlamentoya ait çok önemli bir yetki olarak kabul görmüştür.  

Kamu gelirlerinin büyük kısmını oluşturan vergilerin parlamento 
kararıyla toplanabilmesi, bu gelirlerin yine parlamento kararıyla harcanabileceği 
anlayışını da beraberinde getirmiştir.  
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Değerli konuklar, temsili demokrasinin gelişmesine paralel olarak, 
zaman içerisinde işlevleri genişleyen parlamentolar, bütçe dışında pek çok 
konuda da karar verme mercii haline gelmiştir. Bununla birlikte, bütçe hakkı 
parlamentonun yetkilerinin merkezinde yer almaya her zaman devam etmiştir. 
Bütün anayasalarda yer alan bütçe hakkı parlamentoya, vatandaşlar adına gelir 
toplama ve bu gelirleri belirli alanlara ve amaçlara tahsis etme yetkisi 
vermektedir. Bu hakkın kullanılması parlamentoya, kaynakların öngörülen 
alanlarda usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi 
sorumluluğunu da ayrıca vermektedir.  

Demokrasinin geldiği son aşamada artık vatandaşların rollerinin 
parlamento üyelerini seçmekle sınırlı olmadığı kabul edilmekte, yönetime aktif 
bir şekilde katılımları öngörülmektedir. Nitekim çok sayıda ülkede sivil toplum 
kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar, parlamentoların bütçe başta olmak üzere 
alınan kararlarına katkı sağlayabilmektedirler.  

Pek çok ülkede kamu yönetiminde kapsamlı reformların 
gerçekleştirildiği son yıllarda özellikle bu anlamdaki gelişmeler dikkat 
çekmektedir. Kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi, 
denetlenmesi, kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması 
amacıyla parlamentonun rolünün güçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.  

Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kamu yönetimi 
reformu kapsamında mali sistemde önemli reformlar yapılmıştır. Bu yöndeki 
çalışmalar aralıksız devam etmektedir.  

Saygıdeğer konuklar, çağdaş parlamenter demokrasilerde yaşanan 
gelişmeleri yakından takip eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe sürecindeki 
rolünün güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler içeren yeni bir İçtüzük 
değişikliği teklifini -biraz evvel Sayın Açba’nın ifade ettiği gibi- tarafımdan 
hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, oradan komisyona, 
oradan da Genel Kurula getirmiştir.   

Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha etkin bir bütçe denetimini 
sağlayacak yapılanmaya ve yöntemlere ilişkin bütün düzenlemeler bu değişiklik 
teklifinde yer almaktadır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisinin mali denetim kapasitesi önemli ölçüde 
güçlendirilirken, demokrasinin temel şartlarından biri olan hesap verme 
zorunluluğu konusunda da önemli bir adım atılmaktadır.  

Meclisimizin denetim gücünü artıracak bu düzenlemeyle Plan ve Bütçe 
Komisyonu bünyesinde -biraz evvel yine Sayın Açba’nın ifade ettiği gibi- daimi 
olarak görev yapacak ve komisyondaki siyasi kuvvet oranına göre belirlenecek 
bütçe alt komisyonu, kesin hesap alt komisyonu kurulması öngörülmektedir. 
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Ayrıca İçtüzük değişikliğimizin önemli bir ayağını da sivil toplum 
örgütlerinin yasama sürecine katkı ve katılımlarını öngören düzenlemeler 
oluşturmaktadır. Sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız toplantılar ve gelişmiş 
ülkelerdeki uygulamaları inceleyerek hazırlamış olduğumuz İçtüzük teklifimizde 
komisyonların kendilerine havale edilen işlerle ilgili olarak sivil toplum 
kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilmeleri mümkün hâle 
getirilmektedir.  

Komisyon görüşmeleri tamamlanarak, Genel Kurul gündemindeki bu 
İçtüzük değişikliği teklifimizin yürürlüğe girmesiyle daha sağlıklı, katılımcı ve 
kalıcı yasalar yapabileceğimize, kararlar alabileceğimize inanmaktayız.  

Ayrıca, Avrupa Birliği destekli olarak Meclisimizin kurumsal 
kapasitesinin artırılmasına yönelik bir yıldır süren çalışmalarımız sona yaklaşmış 
olmakta, Macaristan ve İtalyan Parlamentolarıyla yaptığımız son toplantı bu ayın 
sonunda atılacak imzayla sonuçlandırılmış bulunacaktır.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu çalışmalarını ayrıca, yeni demokrasiye 
geçen ülkeler parlamentolarıyla paylaşmayı ve oralardan gelen uzmanları 
Türkiye’de eğitmeyi de kendisine ilke edinmiştir. Şu ana kadar yaklaşık sekiz-on 
bizim dışımızdaki yabancı parlamentonun uzmanları Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde eğitim almış ve aldıkları eğitimin gereğini kendi ülkelerinde yerine 
getirmeye başlamışlardır. 

Saygıdeğer konuklar, bütçe konusunda yetkin isimlerin katıldığı bu 
sempozyumdan çıkan görüşlerin bu alandaki çalışmalarımıza ve çalışmalara ışık 
tutacağına inanıyorum.  

Kamu mali yönetimi reformu konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş 
ülkelerin deneyimlerinden yararlanılması bakımından bu anlamlı sempozyumu 
önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum.  

Bütçe alanında gelişen yeni ve çağdaş yaklaşımların tartışılması bu 
konuda toplumsal ve akademik duyarlılığın artırılması bakımından da 
sempozyumun çok yararlı olacağı kanısındayım.  

Sempozyuma katılan uluslararası kuruluşların değerli temsilcilerine, yerli 
ve yabancı parlamenterlerimize, akademisyenlerimize, sivil toplum örgütü 
temsilcilerine ve tüm değerli davetlilere teşekkür ediyorum.  

Başta Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Değerli Arkadaşım Sayın 
Sait Açba olmak üzere sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik 
ediyor, hepinize en derin saygılarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum. 



 7

 

      Doç. Dr. Sait AÇBA1 

Sayın TBMM Başkanı, Saygıdeğer Katılımcılar, 

 “Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü” konulu uluslararası 
sempozyuma katılımlarınızdan ve bu vesileyle sizleri Afyonkarahisar’da konuk 
etmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. 

Bu Sempozyumun düzenlenmesi, birçok kurum ve kişinin ortak 
çabasının ürünü olmuştur.  

İlk teşekkürü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Sayın Başkanı Köksal 
TOPTAN’a arz etmek isterim. Sempozyum hazırlık çalışmalarının her 
aşamasında desteklerini esirgememişlerdir. 

Afyonkarahisar Valiliği’nin sıcak konukseverliği ve Sempozyum hazırlık 
çalışmalarında sunduğu önemli destekler için huzurunuzda Sayın Valiye teşekkür 
ederim. 

TBMM ile işbirliği yapmak suretiyle Sempozyumun uluslar arası boyut 
kazanmasında son derece değerli katkılar sunan OECD-SIGMA’ya  Sayın 
BONWITT’in şahsında teşekkür ederim. Özel olarak vurgulamak isterim ki; 
OECD-SIGMA’dan değerli dostumuz Francis HENİN’in sempozyum 
                                                           

1 Afyonkarahisar Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
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hazırlıklarında yaptığı özverili çalışmalar olmasaydı, şimdi isimlerini sayacağım 
bütçe alanında derin bilgi ve tecrübe sahibi konuşmacılardan istifade edemezdik. 
Bu vesileyle başta Francis HENİN’e, sempozyumun oturumlarında sunum 
yapacak olan Barry ANDERSON (Danışman, OECD), Herbert BOESCH 
(Avrupa Birliği Parlamentosu, Bütçe Kontrol Komisyonu Başkanı), Frank 
MORDACQ (Maliye Bakanlığı, Fransa), Richard BACON (Milletvekili, 
İngiltere), Manuela FERREİRA LEITE (Portekiz Eski Maliye Bakanı), Jan Pieter 
LINGEN (Avrupa Birliği Sayıştayı), Juliusz GALKOWSKI (İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı, Polonya) ve Daniel TARCHYS  (Stocholm Üniversitesi, İsveç)’ya 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca, katkılarından ötürü Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Tibor VARADI nezdinde 
Avrupa Komisyonu’na teşekkür ederim. 

2008 yılı içinde Hollanda ile yürüttüğümüz MATRA-FLEX PROJESİ 
çerçevesinde Hollanda tecrübesini tüm boyutları ile bizimle paylaşan Bas 
VERBERNE ile Luuk KRIJNEN’e ve diğer proje uzmanlarına teşekkür ederim. 
Sempozyumda bilgi ve tecrübesini aktarmak üzere aramızda bulunan 
Sempozyum konuşmacılarımızdan Roel PRAAT (Hollanda Sayıştayı Politika ve 
İletişim Dairesi Başkanı) ile Benne VAN POPTA (Küçük ve Ortaboy İşletmeler 
Birliği, Hollanda)’ya ve bu buluşmayı sağlayan MATRA-FLEX PROJESİ 
Kapsamında Hollanda’nın Türkiye Büyükelçiliği nezdinde Hollanda 
Hükümeti’ne teşekkür ederim. 

Dünya’da çeşitli ülkelerin bütçe reformlarına yaptığı danışmanlıklarla 
tanıdığımız Vinod SAHGAL’in teşriflerinden ötürü kendilerine ve Dünya 
Bankası’na teşekkür ederim.  

Ülkemizin bütçe alanında temayüz etmiş saygıdeğer bakan ve 
milletvekilleri, akademisyenleri ve bürokratları yoğun çalışmaları içinde zaman 
ayırıp, konuşmacı olarak davetimizi kabul etmişlerdir. Bu itibarla; Kemal 
UNAKITAN, Prof. Dr. Nami ÇAĞAN, Prof. Dr. Kamil MUTLUER, Mustafa 
AÇIKALIN, Mehmet Akif HAMZAÇEBİ, Prof. Dr. Münir KUTLUATA, Faik 
ÖZTRAK, Harun ÖZTÜRK, Emin Haluk AYHAN, Hasan Basri AKTAN, Doç. 
Dr. Erdoğan ÖNER, Doç. Dr. Ahmet KESİK, Prof. Dr. Gülay Günlük 
ŞENESEN, Prof. Dr. Güven SAK’a teşekkür ederim. 

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
bürokrasisine, Korel Otel’e, ismini anmayı unuttuğum ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. 

Sayın Başkan Saygıdeğer Konuklar, 

Sempozyuma ülkemizdeki bütçe konusu ile ilgili tüm tarafların 
katılımına özel önem verilmiştir. Siyasiler, akademisyenler, bürokratlar, sivil 
toplum kuruluşları ile medya temsilcileri sempozyuma katılma nezaketi 
göstermişlerdir. 
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TBMM’deki tüm siyasal partilerden milletvekillerimiz, ihtisas 
komisyonu başkanlarımız ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz  sempozyuma 
katılmışlardır. 

Akademi dünyamızı oluşturan üniversitelerimizin özellikle maliye 
bölümleri veya bütçe ile ilgili bölümlerinden öğretim üyelerimiz ile emekli 
Hocalarımız sempozyuma katılmışlardır. Önümüzdeki dönemde Plan ve Bütçe 
Komisyonu olarak üniversitelerimizle çok daha yakın ilişkiler kurmayı, yeni 
işbirliği alanları oluşturmayı amaçladığımızı bu vesileyle belirtmek isterim. 

Bütçe sürecinde aktif role sahip bürokrasinin temsilcileri de üst düzeyde 
bir katılım göstermiştir. Sayıştay ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kamu 
kurum ve kuruluşlarımızdan seçkin bürokratlar aramızda bulunmaktadır. 

Sempozyuma bütçe ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarından da önemli 
katılım sağlanmıştır. Sempozyumda; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK gibi İşçi-
işveren sendika konfederasyonları, TEPAV, TESEV gibi bütçe ile ilgili 
araştırmalar yapan kuruluşların yanısıra, kadın-erkek eşitliği konusunda 
çalışmalar yürüten Kadının Emeği ve İstihdamı Girişimi gibi platformlardan da 
temsilciler bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem çok daha yakın bir işbirliğini 
gerçekleştimeyi arzuluyoruz. 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Konuklar, 

Son olarak, Sempozyumun amaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin Plan 
ve Bütçe Komisyonu olarak geliştirmeye çalışacağımız kurumsal altyapı ve yeni 
yaklaşımlar üzerinde durmak isterim. 

Sempozyum programındaki oturum başlıklarından da anlaşılacağı üzere 
temel amacımız, ülkemizdeki “Bütçe Reformu” sürecinin daha etkin ve verimli 
kılınması adına TBMM’nin üzerine düşen sorumluluğun dünya uygulamaları 
ışığında değerlendirilmesidir. Bu bağlamda; yürütmenin hesapverme 
sorumluluğu ve mali saydamlık ilkeleri, bütçe uygulama aşamasında 
parlamentonun izleme/gözetim fonksiyonu, Plan ve Bütçe  Komisyonunun Bütçe 
Analiz Kapasitesi, bütçe sürecine STK'ların Katılımı, Toplumsal Cinsiyet 
Duyarlı Bütçeleme gibi son derece önemli konular ele alınacaktır. Gerek bu 
sempozyumda sunulacak tebliğler, gerekse sempozyum oturumları ile ilgili 
konularda katılımcılardan sorumlu personelimize gönderilecek makaleler Bilim 
ve Danışma Kurulu’ndan geçmek koşuluyla bir kitapta yayına konu olacaktır. 
Sempozyumda ve bu yayında geliştirilecek yaklaşımlardan, değerlendirmelerden, 
TBMM’nin önümüzdeki dönem gerçekleştireceği bütçe çalışmalarında önemli 
ölçüde yararlanılacağını düşünüyorum. 

Bu Sempozyumun ayrıca Meclis Başkanımız Sayın Köksal TOPTAN’ın 
imzasıyla verilen ve halen Genel Kurul gündeminde bulunan bir İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Bu Teklifle; TBMM’deki 
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merkezi yönetim bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları çalışmalarına yönelik iki 
önemli değişiklik yapılmaktadır.  

Birincisi; Plan ve Bütçe Komisyonu ile diğer ihtisas komisyonları 
arasında bütçe konusunda işbirliği mekanizması oluşturulmaktadır. Meclis ihtisas 
komisyonlarının; kendi görev alanlarındaki bakanlıkların, kamu idarelerinin 
bütçe (ve performans programları), kesinhesapları ve faaliyet raporları üzerinde 
değerlendirme ve denetim yapmaları öngörülmektedir. Böylece İhtisas 
Komisyonları, yıl boyunca yasama çalışmaları ışığında izledikleri bakanlıkların 
politikaları ve hizmet önceliklerini kaynak-harcama yapısı içinde değerlendirecek 
ve gerçekleşmeleri denetleyebileceklerdir. Komisyonlar, çalışmaları sonucunda 
değerlendirmelerini raporlar halinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 
göndereceklerdir. 

İkinci değişiklik; Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bütçe Alt Komisyonu 
ve Kesinhesap Alt Komisyonu olarak sürekli iki alt komisyonun kurulmasına 
yöneliktir. Bu değişiklikle bütçe reformunun gerekleri ile uyumlu bir iş 
bölümünün tanımlanması ve yeterli teknik altyapının oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bütçe ve Kesinhesap Alt Komisyonları aracılığıyla 
TBMM’deki bütçe ve kesinhesap müzakereleri açısından siyasal karar alma 
süreçlerini güçlendirecek teknik çalışmalar yapılacaktır. Bugüne kadar bütçeye 
göre daha az ilginin gösterildiği kesinhesaplar ve Sayıştay raporları üzerinde 
etkin bir denetimin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca; yasama yılı içinde 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kanun tasarı ve tekliflerinin bütçe 
harcamaları ve gelirleri üzerinde etkilerinin analizi, bütçe uygulama sonuçlarının 
yakından izlenmesi gibi çalışmalar Alt Komisyonlar aracılığıyla yapılacaktır.  

Bununla birlikte; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Alt Komisyonların 
hedeflenen kurumsal işleyişe sahip olabilmeleri, Bütçe Müdürlüğü’nün güçlü 
araştırma ve analiz kapasitesi ile donatılması gereksinimini doğurmuştur. Bu 
ihtiyaç doğrultusunda, Sayın Meclis Başkanımızın destekleri sonucu altı uzman 
yardımcısının Kasım ayında göreve başlaması planlanmaktadır. Bu uzman 
yardımcılarının Müdürlük bünyesinde oluşturulması planlanan Bütçe Analiz 
Birimi’nde çalıştırılmaları öngörülmüştür. 

Kurumsal altyapının yanısıra Plan ve Bütçe Komisyonu olarak 
önümüzdeki dönemde çok daha katılımcı bir çalışma yaklaşımı ortaya koyacağız. 
Özellikle; Bütçe ve Kesinhesap Alt Komisyonları ile Analiz Birimimiz 
üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarına çok daha açık  çalışma 
zeminleri olarak tasarlanmıştır. 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Konuklar, 

İki gün boyunca devam edecek olan Sempozyumun başarılı geçmesini 
ümit eder, sunulacak bildirilerin, yapılacak tartışmaların Bütçe Reformu’nun 
kurumsallaşma sürecine önemli katkılar sunmasını dilerim. 
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The Changing Role of Parliament in the Budget Process 
 

Bob Bonwitt1 
 
Distinguished participants, 
 

It is a great honour and privilege for Sigma to be here and to have been invited to 
assist in preparations for this international Symposium. The honour and privilege 
are especially great because we have never seen a reform so well supported by 
Parliament and attracting so many Parliamentarians, senior civil servants, experts 
and academicians. As often, Turkey’s serious approach sets an example for other 
countries. 
 

I would like to make 6 substantive points about the Turkish reform, but need, 
first, to say one word about Sigma. 
 

~ Although it is paid for 98% by the European Commission, Sigma is 
housed in OECD; this enables it to benefit from the extensive 
experience of OECD in public governance reform as exemplified by 
my colleagues Barry Anderson, Head of the Budgeting and Public 
Expenditures Division of the Public Governance Directorate.  

                                                           

1 Head of Programme, SIGMA 
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~ However, Sigma is better understood as one of the “Institution 
building” instruments set up by the Commission to assist Candidate 
countries in their preparations for Accession (the other instruments 
being projects, twinning and TAIEX). This is how Sigma is present 
in Turkey. 

~ Sigma provides assistance to countries on public administration 
reform and carries out annual assessments of progress for the 
Commission as an input to the accession monitoring process. 
Sigma’s assessment’s of Turkey are available on the Sigma website. 

~ Sigma works on horizontal systems of government -- most especially 
budget, financial control, external audit, public procurement, policy-
making and regulatory capacities, civil service and administrative 
law. 

~ Sigma has been working with Turkey for 6 years (with some prior 
work on public procurement and on the draft of the PFMC law in 
2002). But Sigma started work in 1992 with other EU Candidate 
Countries, many of which are now Members.  

Sigma’s 16 years of experience gives us a unique comparative perspective on 
Public administration reform as a means for modernization in general and, more 
specifically, as a fundamental component of preparation for membership of the 
European Union. Membership requires that national public administration is in 
line with European administrative values and practices, and it is able to support 
the country in meeting the Copenhagen criteria. 
 

Drawing on this experience and our assessments of Turkey, we would like to 
make 6 short remarks on the new, Turkish “financial constitution2” and its 
implementation: 
 

1. We assess the reform aims of the Turkish “financial constitution”, as set 
out in Law 5108, as sound and oriented towards modernization of 
Turkey’s financial systems according to EU principles. Of course there is 
a long way to go to avoid the trap of “legal formalism” – i.e. assuming 
that a reform is complete with the passage of a law. A determined effort 
is need to implement the law and bring about a shift in the administrative 
culture, which is a long and complicated process. What is important is 
that the aims are right and that the horizon of the process is recognised 
and accepted. This does appear to be the case, but we insist on the need 
for sustained widespread commitment to support for the reform over the 
long term.  

                                                           

2 Law 5108 Public Finance Management and Control – PFMC 
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2. The reform itself is well balanced in terms of its emphasis on both 
budgeting and control. This comprehensive approach (again, a significant 
strength of the Turkish approach relative to other countries) is very 
welcome. The administrative control culture in Turkey is strong, specific 
and grounded in powerful institutions. It will probably be relatively 
easier to change the budget system compared to the control system. Thus, 
while the balance between budgeting and control is appropriate in the 
reform design, substantial effort will be needed to ensure the balance is 
maintained in implementation and this effort will need to concentrate 
relatively heavily on the rationalisation and modernisation of financial 
control. However, in a long-term social process like this it is important to 
build from the ground up. 

 

3. The current government has expressed its commitment and determination 
to modernize the functioning of the Turkish State. We would like to 
applaud the drive for reform through budgeting and financial control. 
Too often we see administrative modernisation being limited to civil 
service reform and legal adjustments. But we feel that modernization of 
the system of public finance is not only necessary in itself (increase 
efficiency, drive resources to priorities, ensure policy implementation, 
reduce corruption etc), it is also the most effective way to address the 
larger issue of administrative modernization and upgrade the 
performance of the whole system of governance. This approach of using 
the public finance system as the nervous system of the whole State 
apparatus, to force wider change, has been used by several OECD 
countries, most recently by France. 

 

4. While we applaud the focus on finance, people are still at the heart of the 
reform. The budget reform is a way to change mentalities, but a great 
deal of effort is needed to train people and further efforts are needed to 
bring their incentives into line with the reforms. Succeeding in the 
financial reform itself, as well as the larger modernisation goal which it 
is intended to drive, will depend on a major training effort and 
determined pursuit of implementation. As implementation progresses and 
the benefits of the new system become clear to all, the need for further 
structural changes to the civil service system will become less 
controversial, and reform in this area may follow naturally.  

 

5. The involvement and strong support from the legislature is a further 
element which we would applaud. We have seen many reforms where 
Parliament has been ignored, except to ensure passage of a law, or where 
the reformers have not been able to engage Parliament’s interest. But, in 
our view, 
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a. Parliament, as the democratic check on the Executive, can 
block reform if it is not involved and if its own understanding 
and systems are not compatible with the trend of the reform. 
As an example, we often see performance budgeting being 
introduced by the Executive but, because Parliament and the 
Court of Accounts do not understand or are not adapted to the 
reform, they impede progress; 

 

b. More positively, if Parliament is actively engaged it can 
decisively reinforce the reform through its interaction with the 
Executive both in its budget and ex-post roles. Parliament can 
even monitor progress of the reform and ensure the sustained 
interest of the Executive and of the country.  

 

We know that, as a result of the tragic events of the weekend, fewer 
Members than planned could participate in the Symposium, but we 
would like to salute the determination, vision and interest of the Turkish 
Grand National Assembly in this reform, especially the support of the 
Speaker and the Chairman of the Budget Committee along with its 
dedicated staff. We would also like to applaud the multi-party character 
of the Parliamentary support. I suspect that few EU members could show 
such vision and, based on our experience, even fewer of the past or 
present accession countries. We hope that this support can be maintained 
in the coming economic turbulence which is certain to impact especially 
heavily on the workload of the Budget Committee. 
 

6. For it to fulfil its enhanced role under the new “financial constitution”, the 
Turkish Grand National Assembly will require appropriate support. There 
are two main potential sources for this: -- its own Secretariat and the 
Turkish Court of Accounts (TCA). The Secretariat will certainly require 
strengthening, but this is relatively uncontroversial. However, it is 
important not to forget the TCA, which requires a new law to bring it into 
line with the role foreseen in the “financial constitution”. Once this is 
acquired it can continue its modernisation, which has already been initiated 
under the existing law. Sigma has followed with interest the discussions on 
the TCA bill, and hopes that this act will pass soon and that the reform of 
TCA can progress. This would complete the PFMC reform architecture, 
and leave a coherent and complete framework in which to pursue the 
balanced implementation of the reforms across the State.  

 

In summary, the Turkish PFMC reform is on a right track, and more importantly, it 
is receiving sustainable support from the right institutions. So the chances of 
successful implementation are high. There are still some components which are 
still needed to ensure the equilibrium of the whole, but these are understood and 
under consideration. There is a long way ahead because this reform is largely about 
mentalities and changing work practices and power relations. The responsibility for 
this rests with the Turkish Grand National Assembly and the Government.  
Sigma would like to thank you for the opportunity to work with you on this landmark 
reform and assure of our continued readiness to provide our modest support. 
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Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü 

Bob Bonwitt1 

Seçkin katılımcılar,  

SIGMA için burada olmak ve bu uluslararası sempozyum hazırlıkları için 
yardımcı olmak üzere davet edilmek büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Bu çok 
büyük bir onur ve ayrıcalık, çünkü birçok parlamenterin, kıdemli devlet 
memurlarının, uzmanların ve akademisyenlerin katıldığı ve Parlamento 
tarafından bu kadar iyi desteklenmiş bir reform görmemiştik. Türkiye’nin bu 
ciddi yaklaşımı diğer ülkeler için örnek teşkil etmektedir.  

Türk reformu hakkında altı önemli noktaya değinmek istiyorum, ama öncelikle 
SIGMA hakkında birkaç cümle söylenmesi gerekiyor.  

~ Yüzde 98’i Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmesine 
rağmen, SIGMA OECD bünyesindedir; Kamu Yönetişim Müdürlüğü 
Bütçeleme ve Kamu Harcamaları Müdürü meslektaşım Barry 
Anderson tarafından da örneklendirildiği gibi bu durum, OECD’nin 
kamu yönetimi reformu üzerine geniş deneyimlerinden yararlanmayı 
sağlıyor. 

 

~ Ancak, SIGMA Komisyon tarafından aday ülkelere katılım 
hazırlıklarında yardımcı olmak için kurulmuş “Kurumsal 
Yapılanma” enstrümanlarından bir tanesi (diğer enstrümanlar: 
projeler, eşleştirme çalışmaları ve TAIEX) olarak daha iyi 
algılanabilir. SIGMA, işte bu nedenle şu an Türkiye’de 
bulunmaktadır.  

 

~ SIGMA ülkelere kamu yönetimi reformu konusunda destek sağlıyor 
ve katılım sürecinin izlenmesi adına Komisyon için girdi olarak 
yıllık ilerleme değerlendirmelerini gerçekleştiriyor. SIGMA’nın 
Türkiye üzerine değerlendirmelerine SIGMA web sitesinden 
ulaşılabilir.  

 

 ~ SIGMA devlette yatay sistemler üzerine çalışmaktadır – özellikle 
bütçe, finansal kontrol, dış denetim, kamu ihaleleri, politika yapıcı ve 
düzenleyici otoriteler, kamu hizmeti ve idare hukuku. 

 

~ SIGMA Türkiye ile altı yıldır çalışmaktadır (2002 yılında 5018 sayılı 
KMYK Kanunu taslağı ve kamu ihaleleri üzerinde bazı ön çalışmalar 
ile). Fakat SIGMA, çoğu bugün üye olan diğer AB aday ülkeleri ile 
1992 yılından beri çalışmaktadır. 

                                                           

1 Program Başkanı, SIGMA 
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SIGMA’nın 16 yıllık deneyimi bize kamu yönetimi reformu üzerinde genel 
anlamda modernleşme, özel anlamda ise Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık 
aşamalarının temel unsuru olması yoluyla eşsiz bir karşılaştırmalı bakış açısı 
vermektedir. Üyelik, kamu yönetimi reformunun Avrupa yönetim değerleri ve 
alışkanlıkları ile aynı eksenli olmasını gerektirmektedir ve ülkeyi Kopenhag 
kriterlerini sağlamak konusunda destekleyebilir. 
 
Türkiye üzerine değerlendirme ve deneyimimizi çizdikten sonra “Mali Anayasa 
olarak adlandırılan 5018 sayılı KMYK Kanunu2” ve uygulanması üzerine altı 
kısa gözlem yapmak istiyoruz: 
 

1. Türk Mali Anayasası olarak adlandırılan 5018 sayılı KMYK 
Kanunu’nda da belirtildiği gibi, Türkiye’nin mali sistemlerinin AB 
mevzuatına göre modernleşmesini amaçlayan ve bu şekilde ifade 
edilen reformun hedeflerini değerlendirmekteyiz. Tabi ki “Hukuki 
şekilcilik” -kanunun kabul edilmesi ile reformun tamamlandığını 
varsaymak gibi- tuzağına düşmekten kaçınmak için henüz çok uzun 
bir yol var. Kanunu uygulamak ve idari kültürde bir değişiklik ortaya 
koyabilmek için kararlı bir çaba gerekmektedir ki bu uzun ve 
karmaşık bir süreçtir. Önemli olan amaçların doğru olması ve sürece 
dair görüşlerin iyi anlaşılması ve kabul edilmesidir. Durum bunu 
göstermektedir, ama biz uzun dönemde reformu destekleyecek geniş 
kapsamlı kalıcı bir taahhüdün gerekliliği konusunda ısrar ediyoruz.  

 
2. Reform, hem bütçeleme hem de kontrol konusuna yapmış olduğu 

vurgu açısından iyi bir dengededir. Bu geniş kapsamlı yaklaşım 
(Türkiye’nin yaklaşımının diğer ülkelere kıyasla belirgin güçlülüğü) 
tarafımızca çok hoş karşılanmıştır. Türkiye’deki idari denetim 
kültürü güçlüdür, kendine özgüdür ve güçlü yapılara dayanmaktadır. 
Bütçeleme sistemi kontrol sistemi ile kıyaslandığında bütçeleme 
sistemini değiştirmek göreceli olarak daha kolay olacaktır. Bu 
nedenle, reform tasarısında bütçeleme ve denetim arasındaki denge 
yerinde iken,  uygulamada da bu dengenin sağlanması için büyük 
çaba gerekecektir. Bu çaba görece olarak ağırlıkla rasyonalizasyon 
ve mali denetimin modernizasyonuna yoğunlaşmalıdır.  Ancak, bu 
gibi uzun vadeli sosyal süreçleri temelden inşa etmek önemlidir. 

 
3. Mevcut hükümet Türk Devleti’nin işlevselliğini modernize etmek 

için kararlılık ve taahhüdünü ifade etmiştir.  Bütçeleme ve mali 
kontrol reformu üzerindeki bu hamleyi takdirle karşılıyoruz. 
Çoğunlukla idari modernizasyonun kamu hizmeti reformu ve kanuni 

                                                           

2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu– KMYKK 
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düzenlemelerle sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak kamu maliyesi 
sisteminin modernizasyonunun sadece kendisi için gerekli 
olmadığını düşünüyoruz (etkinliği arttırmak, kaynakları öncelikli 
alanlara yöneltmek, politika uygulamalarını sağlamlaştırmak, 
yolsuzlukların azaltılması vb.), aynı zamanda bu durum, daha büyük 
sorun olan idari modernizasyonu ele almak ve tüm yönetişim 
sisteminin performansını yükseltmek için en etkili yoldur. Kamu 
mali sistemini daha geniş değişiklikler için tüm Devlet aygıtlarının 
sinir sistemi olarak kullanma yaklaşımı en çok Fransa olmak üzere 
bazı OECD ülkeleri tarafından kullanılmıştır. 

   
4. Biz mali konular üzerine odaklanmayı desteklerken reformun ana 

unsuru tabi ki hala halktır. Bütçe reformu zihniyetleri değiştirmek 
için bir yoldur, ama insanları eğitmek büyük çaba gerektirir. 
İnsanları reforma ayak uydurma konusunda özendirmek ise daha 
büyük bir çaba göstermeyi gerektirmektedir. Gerçekleştirilmeye 
niyetlenilen modernizasyon amacının yanı sıra mali reformda başarılı 
olmak, uygulamayı sıkı takip ve eğitim konusunda büyük çabalara 
dayanır. Uygulamadaki gelişmeler ve yeni sistemdeki faydalar 
açıklık kazandıkça kamu hizmetlerindeki yapısal değişiklik ihtiyacı 
daha az tartışmaya yol açar nitelikte olacaktır ve bu alandaki reform 
doğal süreci takip edecektir.   

  
5. Yasama organının katılımı ve güçlü desteği takdir ile karşıladığımız 

bir diğer unsurdur. Parlamentonun,  kanun yapma haricinde ihmal 
edildiği ya da reformu gerçekleştirenlerin Parlamentonun ilgisinin 
çekmeyi başaramadıkları pek çok reform ile karşılaştık. Ancak, bize 
göre, 

 

a. Yürütmenin demokratik kontrol mekanizması olarak 
Parlamento, reform sürecine dahil edilmez ve reform 
trendi kendi anlayışı ve sistemi ile uyumlu olmazsa 
Parlamento reform sürecinde engel teşkil edebilir. Örnek 
olarak, genellikle Yürütme tarafından ortaya konan 
performans bütçe sistemini görüyoruz; Parlamento ve 
Sayıştay benimsemediği veya reformlara uyum 
sağlayamadığı için gelişmeleri sekteye uğratmaktadırlar; 

 

b. Daha açıkça, eğer Parlamentonun aktif bir katılımı söz 
konusu değil ise hem bütçeleme ve hem de bütçeleme 
sonrasındaki rollerinde Yürütme ile etkileşim kurarak 
reformu kararlılıkla destekleyebilmektedir. Parlamento 
reformun ilerleme sürecini izleyebilir ve Yürütmenin ve 
ülkenin ilgisinin devamlı olarak sürdürülmesini 
sağlayabilir.   
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Biliyoruz ki hafta sonu meydana gelen trajik olayların sonucu olarak 
planlanandan daha az üye sempozyuma katılabildi ama biz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bu reformdaki kararlılığını, vizyonunu ve ilgisini özellikle de Meclis 
Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve özverili personelinin desteğini 
saygıyla karşılamaktayız. Parlamento desteğinin çok partili karakter yapısını da 
takdir etmekteyiz. Çoğu AB üyesi ülkenin ve deneyimlerimize dayanarak yakın 
geçmişteki ve şimdiki katılım sürecindeki ülkelerin de bu vizyonu gösterebilmiş 
olduğundan şüphe duymaktayım. Umarız bu destek, özellikle Plan ve Bütçe 
Komisyonunun iş yükünü kesin olarak arttıracak olan yaklaşan ekonomik 
türbülans sırasında da korunur. 
 

6. “Mali Anayasa olarak adlandırılan 5018 sayılı KMYK Kanunu” 
çerçevesinde artan rolünü yerine getirmek için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi gerekli desteğe ihtiyaç duyacaktır. Bunun için iki ana 
potansiyel kaynak: TBMM Genel Sekreterliği ve Türk Sayıştayı’dır. 
Genel Sekreterliğin güçlendirilmesi gerekmektedir, fakat bu durum 
zaten tartışmasızdır. Ancak, Mali Anayasa olarak adlandırılan 5018 
sayılı KMYK Kanunu’nda öngörülen işlevine uyum sağlamak 
açışından yeni bir yasaya ihtiyaç duyan Sayıştay’ı da unutmamak 
önemlidir. Bu durum bir kez sağlandığında zaten mevcut yasa 
bünyesinde başlatılan modernizasyon sürecinin devamı da gelecektir. 
SIGMA Sayıştay kanun teklifi üzerine yapılan tartışmaları ilgi ile 
takip etmiştir ve umuyoruz ki bu teklif yakında yasalaşacaktır ve 
Sayıştay reformu ilerleme kaydedecektir. Bu durum, KMYKK 
reformunun yapısını tamamlayacak ve Devletin her aşamasındaki 
dengeli bir reform uygulamasının takibinin sağlanacağı tutarlı ve 
eksiksiz bir çerçeveyi tamamlayacaktır.  

 
Özetle, 5018 sayılı KMYK Kanunu reformu doğru yolda ilerlemektedir ve daha 
önemlisi doğru kuruluşlardan sürekli bir destek almaktadır. Bu nedenle başarılı 
bir biçimde uygulanma olasılığı çok yüksektir. Hala bütünün dengesini garanti 
altına almak için gerekli olan bazı bileşenler var ama bu unsurlar benimsenmekte 
ve göz önünde bulundurulmaktadır. Önümüzde uzun bir yol var çünkü bu reform 
daha çok yaklaşımlar, değişen iş uygulamaları ve güç ilişkilerini 
ilgilendirmektedir. Bu konudaki sorumluluk ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
hükümete düşmektedir.  
 
SIGMA olarak dönüm noktası olan bu reform üzerinde bize sizlerle birlikte 
çalışma fırsatı verdiğiniz için teşekkür eder ve bu konudaki desteğimizi sağlama 
noktasında sürekli hazır olduğumuzu belirtmek isterim.  
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EDİTORYAL NOT 

Mustafa BİÇER1 - Mustafa ŞAHİN 2 

GİRİŞ  

Bütçe hakkı, dünya tarihinde yaklaşık 800 yıllık demokrasi 
mücadelesinin aşama aşama kaydettiği kazanımların ürünüdür. Magna Carta 
(1215), Haklar Dilekçesi (1627), Haklar Yasası (1689), Fransız Büyük İhtilali 
(1789) tarihsel sürecin önemli dönemeçlerini oluşturmaktadır. 19 ve 20. yüzyılda 
bir dizi bütçe ilkesinin benimsenmesi ve yerleşmesiyle bütçe hakkı 
kurumsallaşmıştır.3 Dünya’da son yıllarda bütçe hakkının gelişme dinamikleri 
açısından yeni bir konjonktüre girildiği görülmektedir. Uluslararası düzlemde 
(WB, EU, OECD) benimsenen yeni kurum ve kurallar, çoğu ülkenin 
gerçekleştirdiği bütçe reformları aracılığıyla hızlı bir biçimde uygulamaya 
aktarılmaktadır. Reformların ortak özelliği kamu maliyesi alanında 
gelenekselleşen kurum ve kuralların, ekonominin değişen gereksinimleri ve 
demokrasinin gelişen standartları ışığında yeniden belirlenmesidir. Değişimin 
temel çizgileri; hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin güçlendirilmesi, 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak 
yönetsel-mali sistem ve süreçlerin oluşturulması yönündedir. Bu perspektifi 
mümkün kılacak değişiklikler bütçe sürecinin tüm aşamalarında bir dizi yenilikle 
sağlanmaktadır. Bu değişimin en belirgin sonuçlarından biri parlamentoların 
kamu kaynakları üzerindeki rolünün güçlendirilmiş olmasıdır. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE BÜTÇE REFORMU 

Uluslararası düzlemde kamu maliyesi alanında yaşanan bu gelişmeleri 
Türkiye’de kendi sistemine kazandırabilmiştir. Özellikle 2003 yılında kabul 
edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bir dizi çağdaş norm 
ve standardın bütçe sürecine entegrasyonunu sağlamıştır. Gerçekleşen bütçe 
reformu Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
rolünü güçlendirmiş ve o ölçüde de sorumluluklarını artırmıştır. Karşılaştırmalı 
bir yaklaşımla geride bıraktığımız ve yeni yürürlüğe giren modelin TBMM 
açısından çözümlenmesi, Türkiye bağlamında “Bütçe Sürecinde Parlamentonun 
Değişen Rolü” hakkında bir çerçeve sunabilir. 

 

                                                           

1  Müdür Yardımcısı, Bütçe Müdürlüğü, TBMM Genel Sekreterliği 
2  Uzman, Bütçe Müdürlüğü, TBMM Genel Sekreterliği 
3 Bütçenin yıllık olma ilkesi, gayrisafilik ilkesi, birlik ilkesi, açıklık ilkesi vs. bunlar 

arasında sayılabilir. 
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Kalkınma Planı ve Devlet Bütçesi ilişkisi yeniden belirlenmiş, çok 
yıllı bütçelemeye geçilmiştir. 5018 sayılı Kanun öncesinde beş yıllık kalkınma 
planı, yıllık program ve devlet bütçesi arasında yıllık bazda işleyen bir kamu mali 
yönetimi sözkonusuydu. Son dönemde bu temel politika belgeleri arasında ilişki 
önemli ölçüde zayıflamıştı. 5018 sayılı Kanunla yedi yıllık kalkınma planı, orta 
vadeli program (üç yıllık), orta vadeli mali plan (üç yıllık) ve merkezi yönetim 
bütçesi üzerinden kamu mali yönetimi üç yıllık bir perspektife oturtulmuştur. 
Parlamento, bu kapsamda bir yıl yerine tüm kamu idarelerinin üç yıllık 
ödeneklerinin analizi ışığında bütçe ve kesinhesap kanun tasarıları üzerinde 
çalışmalarını yürütecektir.  

Devlet Bütçesi kapsamı genişlemiştir. Devlet bütçesi kapsamında 100 
kamu idaresi bulunmakta iken, 5018 sayılı Kanunla bu sayı önemli ölçüde 
artmıştır. Ayrıca, son yıllarda yeni kurulan kamu idareleri ve üniversiteler göz 
önünde bulundurulduğunda Parlamento’nun yetki ve sorumluluk alanının epeyce 
genişlediğini söylemek mümkündür. Merkezi yönetim bütçe kapsamında 
Parlamento, 185 kamu idaresinin bütçesi üzerinde çalışmalarını yürütecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan devlet bütçesi tasarısına 
ekli bilgilendirici rapor ve belge türlerinin kapsamı genişlemiş ve çeşitliliği 
artmıştır. Devlet bütçesi kanun tasarısında yer almayan ancak çalışmalar 
açısından büyük önem taşıyan birçok resmi belge ve raporun, 5018 sayılı 
Kanunla merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenmesi öngörülmüştür. 
Bütçe Kanun Tasarısına yeni ilave edilmesi öngörülen resmi belge ve raporları 
altıya ayırmak mümkündür: (i) literatürde vergi harcamaları olarak anılan vergi 
muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen 
kamu gelirleri cetveli, (ii) kamu borç yönetimi raporu, (iii) mahalli idareler ve 
sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, (iv) KİT ile kamu şirketi 
niteliğindeki kuruluşlar hariç olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki 
idarelerin, hizmet amaçlarıyla ilgili olan diğer kurum ve kuruluşlarından Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek olanların bütçe tahminleri, (v) merkezi yönetim 
kapsamında olmayıp merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile 
diğer kurum ve kuruluşların listesi. Dolayısıyla Parlamento, her bir rapor ve 
belgeyi tetkik etmek suretiyle bütçe çalışmalarını yürütmek durumundadır. 

Performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Program bütçe 
sistemi olarak adlandırılan ancak tüm unsurlarıyla hayata geçirilemeyen 
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bütçeleme sistemi yerine, 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin hazırlayacakları 
stratejik planlarıyla uyumlu ve performans programlarına dayalı performans 
esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Performans programları, kamu 
idarelerinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, 
hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak yapısını 
içermektedir. Parlamento kamu idarelerinin performans programları çerçevesinde 
belirledikleri bütçe önceliklerini değerlendirecektir. 

Kesinhesap kanun tasarısının kapsamı genişlemiştir. Bütçe 
kapsamının kamu idareleri ve harcama süreçleri itibarıyla genişlemesine paralel 
olarak, kesinhesap kanun tasarısının kapsamı da genişlemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kesinhesap tasarısına ekli 
bilgilendirici rapor ve belge türlerinin kapsamı genişlemiş ve çeşitliliği 
artmıştır. 5018 sayılı Kanun öncesinde kesinhesap kanun tasarısına genel mizan, 
bütçe gider ve gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklamaları, bütçe gelir ve 
giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı eklenmekteydi. 5018 sayılı 
Kanunla bu kapsama ilave olarak, devlet borçları ve hazine garantilerine ilişkin 
cetveller, yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, Maliye Bakanlığı 
tarafından gerekli görülen diğer belgeler eklenecektir. Dolayısıyla, Parlamento, 
kesinhesap kanun tasarısı üzerinde yapacağı müzakerelerde daha geniş bir bilgi 
kaynağından yararlanabilecektir. 

Kesinhesap kanun tasarılarının yanısıra kamu idarelerince 
Parlamento’ya faaliyet raporları sunulacaktır. 5018 sayılı Kanunla öngörülen 
yeni bir düzenleme de kamu idarelerince faaliyet raporlarının hazırlanmasına 
ilişkindir. Bu raporlar, kamu idarelerince performans programları uyarınca 
yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve 
gerçekleşme durumunu içerecektir. Ayrıca, mahalli idareler genel değerlendirme 
raporu, sosyal güvenlik kurumlarının da faaliyet sonuçlarını içeren Maliye 
Bakanlığı genel değerlendirme raporu Parlamento’ya sunulacaktır. 
Parlamentonun bütçe denetimi çerçevesinde yürüteceği çalışmaların kapsamı 
genişlemiş, içeriği güçlendirilmiştir. 

Sayıştayın denetim kapsamı genişlemiş ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunacağı rapor türleri çeşitlenmiştir. 5018 sayılı Kanunla Sayıştay 
tarafından mevcut genel uygunluk bildiriminin yanısıra dış denetimlerin 
sonuçlarını içerecek dış denetim genel değerlendirme raporu Türkiye Büyük 
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Millet Meclisine sunulacaktır. Bu denetim esas olarak kamu idarelerinin mali 
faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, kurumsal amaç, hedef ve planlara 
uygunluk yönünden incelenmelerini içermektedir. Sayıştay’ın dış denetim genel 
değerlendirme raporu Parlamento’nun, kamu idarelerinin kesinhesap kanun 
tasarıları ve faaliyet raporları üzerinde yapacağı çalışmalarda, yararlanacağı 
temel kaynakların birini teşkil edecektir. 

Kamu gelir ve giderlerini etkileyecek kanun tasarılarının mali 
portresinin ekinde yer alması zorunluluğu getirilmiştir. Merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu 
giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına 
sokacak kanun tasarılarının getireceği mali yükü, ödenek türleri itibarıyla orta 
vadeli program ve mali 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 verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE KURUMSAL 
İŞBÖLÜMÜ VE YAPILANMA 

Bütçe reformu görüldüğü üzere kapsamlı bir değişim ve dönüşümü 
gerçekleştirmiştir. Bu süreç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe ve 
kesinhesap kanun tasarıları üzerinde yapılacak çalışmaların yeni sistemin 
gerekleri ile uyumlu bir işbölümünün tanımlanması ve yeterli altyapının 
sağlanması ihtiyacını doğurmuştur.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Köksal TOPTAN’ın 
imzasıyla verilen ve halen Genel Kurul gündeminde bulunan bir İçtüzük 
Değişiklik Teklifi, bütçe sürecinin Parlamento aşamasına yepyeni bir perspektif 
kazandırmıştır. 

Bu Teklifle; TBMM’deki merkezi yönetim bütçe ve kesinhesap kanun 
tasarıları çalışmalarına yönelik iki önemli kurumsal işbölümü 
gerçekleştirilmektedir. Biri, Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde Bütçe Alt 
Komisyonu ve Kesinhesap (veya Kamu Hesapları) Alt Komisyonu olarak sürekli 
iki alt komisyonun kurulmasıdır. Diğeri ise Plan ve Bütçe Komisyonu dışındaki 
ihtisas komisyonlarının bütçe sürecine dahil edilmesine yönelik olmuştur. 

Bütçe Alt Komisyonu ve Kesinhesap (veya Kamu Hesapları) Alt 
Komisyonu 

Alt Komisyonların üye sayısı Plan ve Bütçe Komisyonunca 
belirlenecektir. Üye dağılımı Plan ve Bütçe Komisyonundaki temsil oranlarını 
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yansıtacaktır. Alt Komisyonlar çalışmalarını Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığına rapor halinde sunacaklardır. Alt Komisyonların kurulmasında temel 
amaç, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulun siyasal açıdan karar alma 
süreçlerini güçlendirmektir. 

Bütçe Alt Komisyonu bütçe kanunu tasarısı ile birlikte sunulan tüm bilgi 
ve belgeler (bütçe gerekçesi, yıllık ekonomik rapor vs.) ışığında makro düzeyde 
bir değerlendirme yapacaktır. Orta Vadeli Program-Orta Vadeli Mali Plan-Yıllık 
Program ekseninde Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının dayandığı makro 
senaryonun içsel tutarlılığı analiz edilecektir. İkinci olarak, Teklifle öngörülen 
işleyiş doğrultusunda Bütçe Alt Komisyonu ihtisas komisyonlarınca hazırlanacak 
bütçe raporlarının derlenmesi, değerlendirilmesi ve toplulaştırılarak Plan ve 
Bütçe Komisyonuna sunulması işlevini yerine getireceklerdir. Son işlevi ise Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen kanun tasarı ve tekliflerinin mali 
portresinin değerlendirilmesine yönelik olacaktır. Bu bağlamda tasarılarda yer 
alan düzenlemelerin; ilgili mali yıla dair belirlenen ve izleyen iki yıla ilişkin 
öngörülen kamu harcamaları ve gelirlerine etkileri değerlendirilecektir. Böylece, 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak kanun tasarısı ve tekliflerinin 
görüşmelerinde bütçeye etkiler konusunda açıklayıcı bilgilerden, 
değerlendirmelerden yararlanılabilecektir. 

Kesinhesap (Kamu Hesapları) Alt Komisyonunda, kesinhesap kanun 
tasarısı ve faaliyet raporları Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinden önce ve 
bütçe müzakerelerinden ayrı olarak ihtisaslaşmış bir zeminde teknik inceleme ve 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Kesinhesap kanun tasarısı ve faaliyet raporları; 
ihtisas komisyonlarınca hazırlanacak kesinhesap ve faaliyet raporu hakkında 
görüşler, Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporu, genel uygunluk 
bildirimi ve eki hazine işlemleri raporlarının içerdiği bilgi ve tespitler ışığında 
denetime konu olacaktır. Ayrıca, Kesinhesap Alt Komisyonunda kamu 
kaynaklarının kullanımına yönelik çeşitli tarihlerde Sayıştay tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulan raporlar özel bir değerlendirmeye tabi 
tutulacaktır. Bununla birlikte, Sayıştay raporlarının ilgili ihtisas komisyonlarına 
gönderilmesi durumunda ihtisas komisyonlarının görüşlerini içeren raporların 
Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması işlevini yerine getireceklerdir. Böylece, 
Ulusal Programımızda da vurgulanan bu hususa yönelik kamu kaynaklarının 
denetimi konusunda ihtisaslaşacak Kesinhesap Alt Komisyonu tarafından 
Sayıştay raporlarının detaylı incelenebilmesine imkân sağlanacaktır.  

İhtisas Komisyonları ve Bütçe 

İhtisas komisyonlarının, bütçe sürecine dahil olmaları amaçlanmaktadır. 
İhtisas komisyonları, kendi görev alanlarına giren kamu idarelerinin bütçe ve 
kesinhesap kanunu tasarıları ile faaliyet raporları üzerinde değerlendirmelerini bir 
rapor halinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacaklardır. Bu katılım ve katkı 
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Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yürütülecek çalışmaları da güçlendirecektir. 
Örneğin, eğitim hizmetleri alanında Milli Eğitim Bakanlığı bütçe tasarısı 
hakkında Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından yapılacak 
değerlendirmeler eğitim politikasının öncelikleri ile ekonomik-mali kaynak-
harcama süreçleri arasındaki ilişkinin daha etkin ve verimli bir çerçevede 
kurulabilmesini mümkün kılacaktır.  

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Bağımsız Araştırma ve Analiz 
Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Bütçe reformu sonucu bütçenin yasama süreciyle ilgili olarak ortaya 
çıkan önemli ihtiyaçlardan biride, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bağımsız 
araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi gerekliliğidir. Yürütmeden bağımsız 
olarak ayrıntılı incelemelerin, gerekli analizlerin Yasama organına bağlı 
uzmanlar tarafından üretilmesi ve Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmasına 
yönelik ihtisaslaşmış bir birimin kurulması büyük önem taşımaktadır. Mali 
istatistiklerin derlenmesi, bilgi ve enformasyon havuzu oluşturulması komisyon 
çalışmalarında ihtiyaç duyulan temel konuların başında gelmektedir. Maliye 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, TÜİK, Merkez Bankası ve 
Hazine Müsteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlarla Plan ve Bütçe Komisyonunun 
görev alanına giren konularda güçlü veri akışlarının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu ihtisaslaşma; üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile 
yakın işbirliği içinde sürdürülecektir.  
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BÜTÇE SÜRECİNDE PARLAMENTONUN DEĞİŞEN ROLÜ 

      Kemal UNAKITAN1 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, sayın bakanlarım, sayın 

milletvekilleri, sayın valiler, sayın belediye başkanları, sayın rektörler, OECD, 

Avrupa Birliği ve Dünya Bankasının değerli temsilcileri, Avrupa Birliği üye 

ülkelerinden gelen değerli temsilciler, değerli akademisyenler, kamu 

idarelerimizin temsilcileri ve sevgili konuklar, basınımızın değerli temsilcileri, 

konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisimizin, OECD-SIGMA ve Avrupa Komisyonunun işbirliği, Dünya 

Bankası ve Hollanda’nın destekleri ile düzenlediği “Bütçe Sürecinde 

Parlamentonun Değişen Rolü” konulu bu uluslararası Sempozyuma hoş geldiniz 

diyorum. Bu Sempozyuma katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkürlerimi ifade 

etmek istiyorum. Sempozyumun, tarihi Frigya vadisinin güzide şehirlerinden 

birisi olan Afyon’da, düzenlenmesinden duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Sempozyumlar, bilginin paylaşılması ve yeniden üretilmesi adına 

önemli bir açılım sağlamaktadır. Bu manada bugün başlayacak olan Sempozyum 

benzeri etkinlikler, uluslararası bütçe konularında bilginin paylaşılması, iyi 

uygulamaların belirlenmesi ve yeniliklerin geliştirilmesi noktasında bugüne 

kadar önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Bu Sempozyumun da aynı amaçlara 

hizmet edeceğini, toplantı gündeminin zenginliği ile bir kez daha görmekteyiz. 

Bugün başlayan Sempozyum vesilesiyle, paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin 

ülkemizdeki uygulamalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Bu Sempozyum 

süresince alanlarında yetkin ilim adamları ve uygulamacılar tarafından sunulacak 

tebliğlerin, çok değerli milletvekillerimiz ve katılımcılarla birlikte yapılacak 

tartışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bütçe sürecinde etkinliğinin 

daha da artırılması konusunda çok önemli katkısı olacağını düşünüyorum. 

  Değerli Konuklar,  

Bilindiği üzere, son yıllarda, dünyada; kamu mali yönetimi ve bütçe 

alanında kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Uzun yıllar teorik 

düzeyde yapılan tartışmalar, son yıllarda Türkiye dâhil birçok ülkede 
                                                           

1 Maliye Bakanı 
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uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Dünyadaki bu değişim sürecini 

incelediğimizde, hesapverme sorumluluğunun güçlendirilmesi, kaynak 

kullanımında etkinlik, etkililik ve ekonomikliğin sağlanması, mali saydamlık, 

performansa dayalı ve hedeflere yönelik mali yönetim anlayışı, güvenilir iç 

kontrol sistemi, hususlarının ön plana çıktığını görüyoruz. 

Dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de kamu mali 

yönetim ve kontrol sisteminde önemli reform çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  Bu 

reform çalışmalarından en önemlisi kuşkusuz 2003 yılı sonunda çıkarılan 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’dur. Mali yönetim ve kontrol 

sistemimizi Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu hale getirmek üzere 

hazırlanan 5018 sayılı Kanun, iktidar ve muhalefet partilerinin yakın işbirliğiyle 

10.12.2003 tarihinde yasalaşmıştır. 

Bu Kanun kapsamında, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, 

orta vadeli harcama çerçevesi, iç kontrol, iç denetim, kaynakların yönetiminde 

etkinlik, etkililik ve ekonomiklik sağlanması, gibi hususlar mali yönetim ve 

kontrol sistemimize dahil edilmiştir. 

Bu Kanunla bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak 

amacıyla, bütçenin kapsamı genişletilmiş, planlama ile bütçeleme arasında 

kuvvetli bir bağ kurulmuş, bütçe sürecinde kamu idarelerinin inisiyatifi artırılmış, 

kamuda bütçe ve muhasebe birliği sağlanmış, meclisimizin bütçe hakkı 

güçlendirilmiş, kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayacak düzenlemeler 

yapılmış, Sayıştayın denetim alanı genişletilmiştir. 

Değerli Konuklar,  

Bütçe hakkı, parlamentoların vazgeçilmez haklarından birisidir. Bütçe 

hakkı, devletin nerelere ne ölçüde para harcaması gerekeceğine ve bu harcamalar 

dolayısıyla da halkın ne kadar vergi ödeyeceğine, millet adına parlamentoların 

söz sahibi olmasıdır. Parlamenter demokrasilerde, önce bütçelerin parlamento 

tarafından onaylanması ve bütçe uygulaması sona erdikten sonra da uygulama 

sonuçlarının denetim yetkisinin yine parlamentoya ait olması, bütçe hakkının 

gereğidir. Bu nedenle, parlamentoların bütçe üzerindeki denetim yetkisi sadece 

ön izin vermeyi değil aynı zamanda uygulama sonuçlarının denetimini de 
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kapsamaktadır. Görüldüğü gibi, bütçe sürecinde parlamentonun rolünün garanti 

altına alınması, bütçe hakkının da bir gereğidir. Parlamentonun denetim yetkisini 

kullanması, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığının da onaylanması anlamına gelmektedir. 

Günümüzde parlamentolar ve hükümetler, “Daha az vergi almak için nasıl 

daha az harcama yapılabilir?” temel sorusuna cevap verme çabası içinde olmalıdırlar.  

Parlamentolar, giderlerin daha da artırılmasından ziyade gelirlerin artırılması 

konusunda çaba sarfetmelidirler. Parlamentoda yapılan düzenlemelerde sürekli 

olarak giderlerin artırılması çabası, yürütmenin hesaplarını altüst etmektedir. Bu 

nedenle, parlamenterlerin harcama, bütçe açığı ve borçlanmaya sınırlar getirilmesi, 

yani mali disiplinin sağlanması konusunda yürütmeye yardımcı olması gerekir. Bu, 

aynı zamanda Parlamentonun etkinliğini de artıracaktır.  

Bu Sempozyumda, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz köklü mali yönetim 

reformları çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve Plan ve Bütçe 

Komisyonumuzun bu süreçteki üstlenmesi gereken yeni rolün tartışılarak, bu 

tartışmaların bundan sonraki çalışmalarımıza da ışık tutacağına inanıyorum. 

Değerli Katılımcılar,  

Bu Sempozyum vesilesiyle sizlere Türkiye ekonomisinde son yıllarda 

aldığımız tedbirler ve elde edilen gelişmeler hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Ülkemizde 2003 yılından itibaren hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar 

ve mali disipline verilen önem sonucunda, makroekonomik istikrarın 

sağlanmasında büyük başarılar elde ettik. Gelir artırıcı harcama azaltıcı 

politikalar ile birlikte gerçekleştirilen yapısal reformlar bütçe disiplinini sağladı. 

Bütçe performansındaki iyileşme, güven ortamını oluşturdu ve ekonomideki 

istikrar kalıcı hale geldi.  

Bugünlerde yaşadığımız küresel ekonomik kriz, bizim son altı yıldan beri 

uyguladığımız politikaların doğruluğunu da ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz altı 

yıl içinde uyguladığımız mali disiplin, Türkiye’deki ekonomik ve mali istikrarın 

en önemli sigortası olmuştur. Aynı zamanda uyguladığımız mali disiplin, dış 
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şoklara karşı da temel direnç kaynağımızdır. Bu tür dalgalanmalar şu ya da bu 

nedenle olacaktır. Önemli olan Türkiye’nin reformlara, özelleştirmelere ve mali 

disipline hiç ara vermeden devam etmesidir. Geçtiğimiz altı yılda sürdürülebilir 

büyümenin alt yapısını sağlayan bir ülke konumuna geldik. 

Göreve geldiğimizde 230 milyar dolar büyüklüğünde olan bir ekonomiyi 

beş yılda 657 milyar dolar büyüklüğe ulaştırdık. 2009 yılında ise 773 milyar 

dolar büyüklüğe ulaşacağız. Türkiye ekonomisi çok dinamik, bugün Avrupa’nın 

6’ncı büyük ekonomisi haline geldik. Hollanda, Belçika gibi ülkeler gerimizde 

yer alıyor. Kişi başına düşen gelirimiz 10 bin doları aştı. 

Değerli Konuklar,  

Uyguladığımız bütçe politikası mali disiplin temeline dayanmaktadır. 

2002 yılında 11,5 olan bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payını 

2007 yılında yüzde 1,6’ya getirdik. Bütçe açığı bakımından da Maastrict kriterini 

sağlamış durumdayız. Fransa, İngiltere, Portekiz ve Yunanistan gibi AB üyesi 

ülkelerden daha düşük bütçe açığına sahibiz. Haziran ayı içinde açıkladığımız 

Orta Vadeli Program ve Plan ile hedeflerimizi bir bir belirledik. Çünkü 

öngörülebilirlik önemlidir. Mali disiplinden taviz yok.  

Bizim dönemimizde vergi gelirlerindeki artış, bütçe giderlerindeki artışın 

üzerinde gerçekleşti. 2002 yılında 60 milyar YTL olan vergi gelirleri 2008 

yılında 175 milyar YTL’ye ulaşacaktır.  Böylece kamu harcamaları daha sağlıklı 

kaynaklar ile finanse edilir duruma geldi. 

Vergi sistemimizin yeniden yapılandırılmasını belirli bir strateji 

çerçevesinde yürütüyoruz. Vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışılığın 

azaltılması, vergi oranlarının düşürülmesi, vergi sisteminin basitleştirilmesi, 

vergide belirlediğimiz önceliklerimiz arasındadır. 

AR-GE Kanununu hayata geçirdik. E-Beyanname uygulamasını 

yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. 

Vergi mevzuatını sadeleştirmek vergi politikamızın olmazsa 

olmazlarından biridir. Bu kapsamda, vergi oranlarını düşürmeye devam ediyoruz. 
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Kurumlar vergisi oranını yüzde 33’ten yüzde 20’ye indirdik. Böylece kurum 

kazançları üzerindeki vergi yükü yüzde 45’ten yüzde 34’e düştü. Gelir vergisi 

tarifesinde yüzde 40 olan en yüksek oranı 35’e düşürdük. 

Uyguladığımız mali disiplinin sonucu olarak Kamu Borç Yönetimi 

konusunda önemli gelişmeler kaydettik. Kamu kesimi borçlanma gereği 2005 

yılından bu yana eksiye döndü; yani fazla veriyor. 2002 yılında yüzde 73,7 olan 

AB tanımlı borç stokunun gayri safi yurtiçi hasıla’ya oranı 2007 yılında yüzde 

38,9 seviyesine geriledi. Kamu net borç stokunun gayri safi yurtiçi hasıla’ya 

oranı 2002 yılında yüzde 61,5 iken 2007 yılında yüzde 29,1 seviyesine geriledi. 

Borç stoku bakımından Maastrict kriterini sağlamış durumdayız. Türkiye, 

önümüzdeki süreçte büyük avantaja sahip, Dünya Ekonomik Forumu’nun 

hazırladığı Küresel Rekabet Endeksi’nde Türkiye 2002 yılında 65’inci sırada 

iken 2007 yılında 53’üncü sıraya yükseldi. İş yapma kolaylığı bakımından 2002 

yılında 92’nci sırada iken bugün 59’uncu sıraya gelmiş bulunuyoruz.  

Türkiye 2007 yılında 22,2 milyar dolar olmak üzere son üç yılda toplam 

52,2 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi sağladı. 2003 yılından önce 

yirmi yılda yapılan özelleştirme 8 milyar dolardı. 2003 yılından bu yana yapılan 

özelleştirme, 32 milyar doları Özelleştirme İdaresi tarafından olmak üzere TMSF 

ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan özelleştirmelerle birlikte yaklaşık 50 

milyar doları aşmıştır. 

Yapısal reformlar bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal 

Güvenlik Reformunu gerçekleştirdik. İstihdam paketini uygulamaya koyduk. 

AR-GE reformunu hayata geçirdik. Borçlar Kanunu Mecliste komisyon 

aşamasında. Yeni Türk Ticaret Kanunu şu anda Genel Kurulda. TBMM’ye sevk 

ettiğimiz Muhasebe ve Denetim Standartları Hakkındaki Kanun Tasarısı, yeni 

Ticaret Kanunu’nun tamamlayıcısı olacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede de 

önemli idari ve hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Enerji arz güvenliğinin 

sağlanması konulu reformlar yapıyoruz.    

Türkiye’nin son yıllarda sergilediği bu performansı artırarak devam 

ettirmesine yönelik politika ve çalışmalarımız bilinçli ve kararlı bir şekilde 

devam etmektedir. 
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Değerli Konuklar,  

Konuşmama son verirken Sempozyumun düzenlenmesi için yoğun ve 

yorucu bir çaba sarfeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonu Başkanı Sayın Doç. Dr. Sait AÇBA ve personeli ile uluslararası 

kurumların çok değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Aynı zamanda, yurt 

dışından gelen katılımcıların ülkemizi daha yakından tanıma fırsatı bulmasını 

dilerim. Bu vesileyle Sempozyumda tebliğ verecek çok değerli konuşmacılara 

başarılar diliyorum. Konuşmama burada son verirken, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
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THE CHANGING ROLE OF PARLIAMENT IN THE BUDGET PROCESS 

(Keynote Speech) 

 

Barry Anderson1 
 

Let me start by thanking the organizers of the international symposium – the 
Grand National Assembly of Turkey;  my OECD friends at SIGMA;  the World 
Bank;  and MATRA FLEX of the Netherlands – for the opportunity to speak on 
the changing role of parliament in the budget process.  It is a subject that we at 
OECD are actively engaged in.  In addition, because I have spent roughly equal 
amounts of my career in budgeting in the executive and legislative branches of 
government, I personally enjoy discussion of the nuances of the relationships 
between the executive and the legislature. 
 
The art of budgeting has always been difficult, and in a world where many 
societies are ageing, where the effects – both potential and actual – of global 
warming seem to grow every day, where globalization has exposed societies 
more to the actions of others, and where governments increasingly provide a 
variety of complex financial guarantees (such as public-private partnerships), it 
isn’t going to get any easier. 
 
Unfortunately, the increased difficulty of budgeting all too often promotes efforts 
by executives to diminish accountability.  Rare is the executive who is willing to 
discuss the long-term fiscal sustainability of his government with reference to its 
promises to its aged, for example. Instead, executives frequently choose to evade 
discussions of problems associated with aging, global warming, globalization, 
guarantees, and other fiscal risks, and concentrate only on near-term issues. But 
as the potential consequences of these fiscal risks increase, the costs of this 
evasion becomes more severe. 
 
We at OECD have looked into the role that legislatures can play to encourage 
executives to discuss the risks their societies face in a more open and informative 
manner. We have observed that executives will rarely improve accountability on 
their own without some kind of external influence encouraging them to do so. 
We have also observed the success that some countries have had in increasing the 
legislature’s involvement in the budget process as the source of this external 
influence. 
 
As Allen Schick, one of the very few academics able to describe trends in 
budgeting in an informative manner, has commented, two contemporary 

                                                           

1 Head of the Budgeting and Public Expenditures Division at the OECD 
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developments are buffeting legislative work on the budgeti. One is the drive to 
discipline public finance by constraining the fiscal aggregates; the other is the 
effort to enlarge the legislature’s role in revenue and spending policy. Whether 
these trends turn out to be complementary or contradictory will shape the 
budgetary role of national legislatures in the years ahead. One scenario is for the 
legislature to reinforce fiscal discipline by taking responsibility for the budget’s 
totals. Another is for it to undermine discipline by bombarding the budget 
submitted by the government with legislative amendments that trim revenues or 
boost expenditures. 
 
The early signs point to the former course, but the history of budgeting and some 
contemporary research assume the latter. In a growing number of countries, the 
national legislature now votes the budget totals, in addition to its traditional work 
on revenue and spending measures. Maastricht type rules and other efforts to 
stabilize public finance may spur national governments and their legislatures to 
frame budgetary decisions within preset totals. Where this occurs, legislative 
work on the budget will parallel the Government’s, and may result either in 
greater cooperation or greater rivalry between the two branches. In some 
countries, the legislature’s new responsibility for the overall budget will buy it 
greater independence in fiscal policy. In others, the legislature will behave more 
as a partner than as an adversary. The probability is that adversarial relationships 
will predominate in presidential systems and cooperative relationships in 
parliamentary regimes. But other variables, such as the party system, may 
intervene to induce cooperation in governments where power is formally divided 
and to generate friction in countries where power is formally shared. 
 
As Schick points out, legislative activism may lead in an entirely different 
direction, however; not to greater fiscal discipline, but to budgets in which 
pressure to spend more and to tax less generate chronic deficits and to a 
progressive rise in the share of national income spent by the government. As 
unlikely as this may appear to contemporary promoters of legislative activism, it 
has been the predominant view of legislatures for hundreds of years. In some 
countries, the legislature voluntarily yielded budgetary power to the executive 
because it accepted the view that parliamentarians cannot constrain their political 
inclination to tax less and spend more. Legislatures entrusted budgetary authority 
to the government because they could not trust themselves to make responsible 
financial decisions. This attitude is endorsed by prominent scholars who correlate 
the legislature’s capacity to amend the budget with fiscal outcomes. For example, 
in an influential paper published by the European Commission, Jorgen Von 
Hagen found strong empirical support for the hypothesis that limits on the 
amendment power of parliament and other rules strengthen fiscal discipline and 
result in relatively small deficits and public debt. There may be reason to 
challenge this finding, but its validity is less important than its acceptance. 
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Although there are some notable exceptions, national legislatures generally are 
now more active on budgetary matters than they were in the post World War II 
era. An OECD study reported that legislatures in more than half the countries 
surveyed had a larger budgetary role than they had a decade earlier. The evidence 
of legislative activism is plentiful; new committees charged with legislative or 
oversight responsibilities; enlarged budget staffs; a vast increase in the flow of 
budget related information from government to legislators; an increased vigilance 
by independent or legislative auditors in reviewing the propriety and efficiency 
of expenditures. But adding institutional capacity does not itself ensure that 
legislators will stake out an independent position on the budget. To do so, they 
also need the political capacity to reject salient elements on the government’s 
budget. 
 
In dealing with budgets and other matters, legislatures face tension between the 
self interest of members to promote their careers by concentrating on their 
constituents and the collective interest of the institution to produce sound, 
coherent legislation. As individuals, members tend to favor increased spending 
on particular items; as part of a government institution, they have an imperative 
to adopt prudent revenue and spending totals. Numerous variables influence the 
manner in which legislators resolve these cross pressures, including party 
discipline, the electoral system, budget rules, and relations between the 
government and the legislature. As these variables differ among countries, so too 
does legislative treatment of the budget. Westminster style legislatures 
characteristically resolve tensions between the budget’s parts and totals by 
severely restricting the power of legislators to amend the government’s budget. 
Congress style legislatures typically allow members broad scope to revise the 
budget and make their own revenue and spending decisions. European 
parliaments generally fall between these extremes; they permit legislators to 
modify the budget, but restrict changes to the totals. 
 
Although legislatures differ in their budget roles, we can discern three stages in 
their evolution: 
 

1. Emergence of the legislature’s power to tax and spend; 
 
2. Development of government capacity and processes to formulate and 

implement the budget; and 
 

3. Introduction of a legislative budget process. 
 
The first two stages coincide in countries that have embraced democracy only 
recently, but they have been separated by generations or even centuries in 
countries that have a long history of democracy. In these countries, the first stage 
evolved in the course of efforts to build an independent national legislature. The 
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second emerged in the course of developing administrative institutions. The third 
stage is underway in some countries, but has not yet started in many others. And 
it may never emerge in countries that assign a passive role to the legislature on 
budget matters. 
 
My intent here is not to conduct a historical tour of budgeting, but to highlight 
the importance of nonpartisan, independent, objective, analytic budget 
information to shed light on the contemporary roles of democratic legislatures. 
Parliaments are institutions steeped in tradition. Getting them to change is not 
simply a matter of grafting new practices onto the old, but of rethinking their 
place. This certainly is the case with respect to the use of budget information by 
the legislature, for new responsibilities must be accommodated both to long-
standing appropriations processes and to political relations with government. 
 
To be able to credibly encourage more accountability from the executive, 
legislatures need help in understanding complex budget issues and processes. 
Currently, legislatures in different countries play a wide variety of roles in the 
budget formulation processii. Some are very actively involved, and some are not 
involved at all. Moreover, the role that the legislature plays in many countries has 
changed over time and should continue to change in the futureiii. These changing 
roles and the need to encourage executive accountability call into question the 
sources of information that are or may be made available to help the legislature 
participate in the budget process. Legislatures require reliable, unbiased 
information to be able to participate constructively in formulating the budget. 
 
Today I will discuss the value that an independent research capacity located in 
the legislature can have on expanding the legislature’s role in budgeting and 
holding the executive accountable. 
 
I would like to begin by discussing the potential value to the legislature of having an 
independent research capacity or unit. I will list and discuss each of the core 
functions that such a unit can perform; describe other possible functions of the unit; 
and describe the characteristics required to make the unit nonpartisan and objective, 
including other characteristics that can enhance the effectiveness of the unit.  
 
I will then discuss trends in establishing independent research units that we at 
OECD have discerned. These trends come from a number of different sources: 
from the results of two surveys that list the number of countries with specialized 
legislative research organizations; and from other information we in the 
Budgeting and Public Expenditures Division of OECD have gathered in our 
worldwide meetings of senior budget officials, including meetings with officials 
from Africa, Asia, Central Europe, Latin America, and the Middle East/North 
Africa as well as with budget officials from OECD countries. I will then offer 
some concluding remarks. 
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Potential Value 
In its most basic terms, an independent research unit can provide information to 
put the legislature on a more equal footing with the executive branch. This 
information is critical if a legislature is to play a real role in budget formulation, 
and thus is critical in promoting executive accountability. However, as important 
as this information is, such a unit can do much more than just eliminate the 
executive’s monopoly in budget information and promote executive 
accountability. Additional benefits of an independent, analytic, budget unit 
include: 
 

 Simplifying complexity. Budget information is frequently not made 
available by the executive’s budget office, but even when it is, it may 
be so complex that the legislature has difficulty understanding it. An 
independent unit must have the expertise to be able to make complex 
budget information understandable to the legislature, as well as to the 
media, academia, and the public. 

 
 Promoting transparency. Because of the knowledge and expertise 

found in an independent budget unit, budgetary legerdemain can be 
discouraged and transparency promoted. 

 
 Enhancing credibility. By encouraging simplification and 

transparency, an independent unit also has the effect of making all 
budget forecasts – even those of the executive who is obviously 
partisan – more credible. 

 
 Improving the budget process. The combination of a more simple, 

transparent, credible, and accountable budget can promote a budget 
process that is more straightforward and easier to understand and 
follow. 

 
 Serving both the majority and minority. A legislative budget unit – if 

it is truly nonpartisan and independent – should provide information 
to both the majority and all minority parties of the legislature. 

 
 Providing rapid responses. As a part of the legislature, an 

independent budget unit can provide much more rapid responses to 
budget inquiries from the legislature than are usually provided by the 
executive’s budget office. 

 

 But most of all, promoting accountability. The accountability of the 
estimates that the executive uses in the budget process can be 
enhanced by an independent research unit because of the scrutiny 
such a unit provides to the executive’s budget office. 
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The additional values of an independent legislative budget unit mean that it is 
much more than just an instrument to assist the legislature in the budget process, 
or one to help check the executive’s budget power. It also serves the society at 
large and actually can help improve the whole budget process. However, the 
value of an independent unit can change over time. At first, the information 
produced by the unit may be more valuable to the legislature as a whole, as a 
means to balance the executive’s budget power. But as the unit ages and as the 
executive adjusts to the presence of the independent unit, the information it 
produces may be of more value to minority parties in the legislature in their 
relationship to the majority party. 
 

I would also note that the above list does not include any mention of promoting 
the use of performance and results information in the budget process – so called 
performance budgeting. We at OECD actively promote the use of performance 
information in the budget process. In fact we recently released a separate 
document on the issue: “Performance Budgeting in OECD Countries”. But we 
recognize that countries need to establish solid budget procedures before they try 
to build more complex budget concepts into their budget systems. Put another 
way, we encourage countries to learn to walk before they learn to run. 
 

Core Functions 

An independent research unit can perform many possible functions, but to best 
assist the legislature in the budget preparation process, it should perform, at the 
very least, the following four core functions. 

 Economic forecasts. All budgetary analyses begin with an economic 
forecast. The first core function of the unit is to perform an 
independent economic forecast. Although the unit’s forecasts need to 
be objective, the unit should take into account the forecasts of others, 
such as private forecasters, central bankers (if available), 
international organizations, and panels of experts specifically 
organized to assist the unit’s forecasters. The forecasts should be 
based on laws currently in place at the time; that is, they should not 
try to anticipate future legislation. They also should not try to take 
into account the economic consequences, if any, of policy proposals. 
The assumptions used for interest rates and commodity process 
should not be targets but should be based on the best information 
available. It is also better for a unit’s forecast to be a little 
conservative, because it is much easier politically to reduce deficits 
and debt in an economy that is performing better than was forecasted 
than it is to try to find last-minute spending cuts or increase taxes to 
meet a revised deficit target that results from a worse-than-
anticipated forecast. 
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 Baseline estimates. The forecasts of spending and revenues should 
be projections, not predictions. That is, they should be based on laws 
that are currently in place, not on policy proposals. They should not 
try to judge the legislative intent of laws, but they should assume, for 
example, that the expiration dates built into legislation will actually 
occur, and that the spend-out rates of slow-spending capital projects 
are based on the best technical information available, not on biased 
political opinions. 

 

 Analysis of the executive’s budget proposals. The third core function 
of an independent unit is to perform a budgetary assessment of the 
executive’s proposed budget. Such an assessment should not be a 
programmatic evaluation, which is basically a time-consuming 
political exercise, but rather a technical review of the budgetary 
estimates contained in the executive’s budget. Such a review can 
actually enhance the credibility of the executive’s budget. This is 
particularly true where the difference between the two estimates is 
not great and, for the government’s forecasts as a whole, where the 
difference between the assessment and the actual outcome is not 
great. 

 

 Medium-term analysis. All of the core functions mentioned above 
should be performed over at least the medium term, which can then 
highlight the out-year consequences of current and proposed policy 
actions. It is particularly important to do a medium-term analysis to 
take into account various fiscal risks, such as those inherent in loan 
guarantee programs, commitments to provide pensions, public-
private partnership initiatives, and other programs that contain 
contingent liabilities. A medium-term analysis also provides the 
basis for a long-term analysis, the importance of which grows as 
societies age and as the impact of programs that involve 
intergenerational transfers expands. 

 

Other functions that the independent unit could perform include the following: 
 

 Analysis of policy proposals. Hundreds, perhaps even thousands, of 
policy proposals can be made each year by members of the 
legislature, and the executive often makes many policy proposals in 
addition to those contained in the budget. An independent unit can 
provide valuable assistance to the legislature by estimating the costs 
of these proposals. But because it can be very time consuming to 
estimate the budgetary impact of every proposal, it may be 
appropriate for the legislature and the analytic unit to agree on 
rules – such as estimating the costs of only the proposals with the 
largest potential budgetary impact or only those proposals approved 
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by a full committee or significant subcommittee – that limit the 
number of proposals costed by the unit. 

 

 Options for spending cuts. Legislatures can often benefit from 
having available a list of options for spending cuts prepared by an 
independent unit. The options selected should be based on program 
effectiveness and efficiency, not on political concerns. Note here in 
an area where performance information can be quite useful, but the 
use of performance information to construct options is much 
different than setting up a budget system directly tied to performance 
outputs. The unit should only list the options; it should not make 
recommendations for any option, because to do so could raise 
questions about its independence. As valuable as such a list of 
options can be to empower the legislature, this function can also be 
time consuming, although its staffing impact can be mitigated if the 
listing of options is produced only at the beginning of a new 
legislative session. 

 

 Analysis of regulations. Legislation can affect the economy in more 
ways than just spending and taxing decisions; through regulations, or 
mandates, legislation can require actions on the part of corporations, 
individuals, or subnational governments. An independent unit can 
review the regulations and provide valuable information to the 
legislature by estimating the economic impact of them. But again, 
this can be a time-consuming task, depending on how many 
regulations the unit reviews and how complex they are. 

 

 Economic analysis. The expertise found in an independent budget 
unit can also be used to perform more extensive economic analyses. 
These analyses can contributed to the legislature’s understanding of 
the near-term and long-term budgetary consequences of related 
policy proposals and also assist the unit’s staff in preparing the core 
estimates of budget proposals. 

 

 Tax analyses. In addition to the types of budgetary and economic 
analyses mentioned above, a unit can also serve the legislature by 
performing various types of analyses of tax policies, such as 
estimating the impacts of proposed or enacted tax changes on 
economic growth, or measuring the distributional impacts of various 
types of tax proposals. Again, these analyses can be time consuming, 
and they can require specialized staff whose skills are not easily 
transferred to analyses of spending proposals. 

 

 Policy briefs. The time demands placed on policy makers in both the 
executive branch and the legislature, and the complexity of budgets, 
have created a demand for short, straightforward descriptions of 
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complicated budget proposals and concepts. Such descriptions, or 
policy briefs, can be of real value not only to busy members of the 
legislature, but also to the media and the public. 

 

 Long-term analysis. As mentioned above, long-term analyses – that 
is, analysis of potential budgetary trends for as many as 75 years – 
becomes more valuable to legislatures because of the aging of the 
populations in many countries, because so many countries have 
programs that transfer resources (and costs) from one generation to 
another, and because of other fiscal risks mentioned previously. 

 

As an aside, I would note that for the last several years, we in the Budgeting and 
Public Expenditures Division of OECD have been actively encouraging countries 
to undertake long-term budgetary analysis. Many countries are still struggling 
with developing reliable medium-term budgetary analysis, and thus have 
difficulty understanding how analysis of potential budgetary trends for 25, 50, or 
as many as 75 years can be done and be useful to the political process. But we 
have found that when countries actually sit down with us and walk through the 
process of undertaking long-term budgetary analysis, they can quickly see how it 
can be done and how it can be useful to politicians, the press, and the public. 
Specifically they learn that once they have mastered medium-term analysis, 
jumping to long-term analysis is not that difficult. Most importantly, they learn 
that long-term budgetary analysis produces projections, not predictions, and that 
sensitivity analysis of various potential but basically unknowable outcomes can 
help frame the near-term fiscal policy debates. It is very relevant to note that in 
the last few years the European Commission has been performing a study entitled 
"The Long-Term Sustainability of Public Finances in the European Union", 
which makes projections extending out for 50 years. 
 
As valuable as each of these other functions can be to the legislature, the size and 
the staff required to perform them limits the number that can be performed and at 
the inception of such a unit. However, independent units can be started with 
responsibilities limited to only the core functions mentioned above, and then the 
unit’s responsibilities can be grown over the years to include many of these other 
functions. 
 

Fundamental characteristics 

Establishing and maintaining an independent research unit that provides 
objective budgetary information to the legislature is not easy. It is an important 
challenge that requires a carefully designed, step-by-step development process 
combined with a medium and long term plan. 

Certain fundamental characteristics of the unit must be present if the unit is to be 
successful. Foremost of these is the nonpartisan nature of the unit. Note that 
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nonpartisan is much different from bipartisan: the former connotes lack of a 
political affiliation; the latter connotes affiliation with both (or all) political 
parties. A unit that is bipartisan would attempt to present its analysis from the 
perspective of both (or all) political parties, whereas a unit that is nonpartisan 
would not present its analysis from a political perspective. Clearly a nonpartisan 
unit would be superior in presenting objective information. The director of such a 
non partisan unit may be a member of a political party, but this does not make the 
unit itself partisan as long as: the director is more of a technician than a 
politician; he or she operates the agency in a nonpartisan manner; and the staff is 
composed entirely of technicians. 
 
Operation in a nonpartisan manner would require, among other things, that the 
same information be provided to the majority and minority parties. Other 
fundamental characteristics of a non partisan unit include: 
 

 Making the outputs of the unit, and the methods by which those outputs 
are prepared, transparent (especially reports that are critical of proposed 
policies) and understandable; 

 

o a corollary of this is to place all the unit’s outputs and methods on 
the internet so that everyone has access to them; 

 

 placing the core functions of the unit in law so that they can’t be easily 
changed to suit political purposes; 

 

 avoiding recommendations; 
 

 principally serving committees or subcommittees rather than individual 
members; 

 

 being willing to meet with lobbyists or other proponents – as well as 
opponents – of policy proposals, keeping in mind that a fair, balanced 
process – and the appearance of a fair, balanced process – is always 
important; 

 

 locating the unit’s offices separate from the legislature, but always 
answering requests in a responsive and timely manner, and, 

 

 avoid the limelight. 
 

Trends of independent budget units 

More and more countries are starting independent budget units as their legislatures 
become more involved in the budget process. This is occurring in both presidential 
and parliamentary systems, and both within and outside of OECD. 

There have been two recent surveys of independent budget units. 
 



 43

 In 2006, the European Commission conducted a survey on fiscal rules 
and institutionsiv. The results of the survey revealed 22 independent 
fiscal institutions in 14 EU member states. Of these 22 institutions, 16 
issue normative statements or recommendations mainly through regular 
parliamentary hearings. 

 

 In 2007, my division in OECD conducted a survey of 30 OECD and 8 
non-OECD countries on budget practices and procedures (OECD 2007)v. 
One of the questions in the survey was:  “Is there a specialized budget 
research office/unit attached to the legislature to conduct analyses of the 
budget?” Of the 38 countries, 16 responded that they have either a 
specialized unit or some other kind of capacity to conduct such analyses. 
These 16 include the following countries in the European Union:  
Belgium, Finland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, and the United 
Kingdom. We at OECD are in the process of expanding this survey to 
include 60 more countries from Africa and Asia. The results of this 
expansion should be available in the next month or so. 

 

In addition to the European countries mentioned above, it is worth noting that 
Mexico and Korea have started independent budget offices in the last few years 
and they are continuing to add functions and staff to these units. Canada just 
started a Parliamentary Budget Office a few months ago, and although it has only 
a few staff now, it too is expanding. We are also aware of independent budget 
units in non-OECD countries, such as Brazil. 
 

The oldest independent budget unit is the Dutch Central Planning Bureau (CPB), 
which currently has about 145 staff. Although its name is very misleading – it 
certainly doesn’t do any central planning - the CPB does have two attributes that 
I believe may be unique. First, it is located under the executive, not the 
legislative branch; nevertheless, it is truly independent, and that is what really 
matters. Second, in addition to doing most of the functions listed above, the CPB 
also provides estimates of the campaign promises of politicians. These estimates 
have been so well received that the public basically demands that any campaign 
promise made by a political candidate in Holland must be accompanied by a CPB 
estimate of the budgetary cost of the promise. 
 

The biggest independent budget unit is the US Congressional Budget Office 
(CBO)vi. CBO evolved from a small budgetary research unit in the Congress. The 
law that created CBO provided only general guidance as to what its functions 
should be. Although CBO now performs all of the functions listed above, it was 
not clear at its inception exactly what work it would do and what work the staff 
of the newly created budget committees would do. In fact, a former CBO director 
[Bob Reischauer, in Kates (1989)], who was CBO’s first Deputy Director when it 
was created, said that one view was to severely limit CBO’s role: 
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“What the House wanted [when CBO was created] was basically a 
manhole in which Congress would have a bill or something and it would 
lift up the manhole cover and put the bill down it, and 20 minutes later a 
piece of paper would be handed up, with the cost estimate, the answer, 
on it. No visibility, [just] some kind of mechanisms down below the 
ground level doing this … non controversial [work], the way the sewer 
system [does]”. 

 

CBO was able to expand its functions far beyond what was stated in this quote in 
large part because of the efforts it made from its inception to explicitly structure 
itself as a non partisan, independent, objective analytic agency. CBO has about 
235 staff to do all these functions. I was the Deputy Director and the Acting 
Director of CBO from 1999 to mid 2003. During this time I spoke to many 
visitors from other countries who were interested in providing better budget 
information for the legislatures in their countries and wanted to learn what CBO 
did and how it did it. 
 

Virtually all of these visitors were somewhat put off by the size of CBO, saying 
they could never have a new agency that large in their countries. But before 
automatically rejecting CBO as a potential model, I encouraged them then, and I 
encourage you now, to think of the staffing of CBO relevant to the distribution of 
CBO staff by core and other functions (see Table 1), as discussed above.  I then 
suggest that you compare this with the staffing for core functions of two sub-
national agencies in the US (see Table 2):  the State of California’s the 
Legislative Analyst’s Office (LAO) and the City of New York’s Independent 
Budget Office (IPO)vii. 
 

Core functions—executive direction; macroeconomic and tax analysis; budget 
analysis; and technical and administrative functions—at CBO and LAO require 
about 50 staff each. This figure may be more relevant as a model for a number of 
countries, such as Mexico and Korea, who have larger economies and more 
complex budgets. However, the size and complexity of the US Government and 
California budgets are much greater than the budgets of many other countries, so 
that the approximately 27 staff performing core functions in New York City’s 
IBO may offer a more appropriate comparison for many countries.  
 

The point I would like to leave you with here is that an independent budget unit 
can be created with a relative modest investment.  However, to emphasize what I 
said previously, establishing and maintaining an independent research unit is a 
difficult challenge that requires a carefully designed development process 
combined with a medium and long term plan. 
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Concluding Remarks 

As I stated at the beginning of my speech, to be able to play a substantive role in 
the budget formulation process, legislatures need help in understanding complex 
budget issues and processes. This need can be well served by an independent 
source of budget information. Examples of offices that provide this information 
can be seen in a number of countries, particularly in the Netherlands and in the 
United States. However, such independent research units have also been created 
within the legislature itself and not as separate legislative offices or bureau. Once 
created, such a unit must operate in a credible and impartial manner if its value is 
to be sustained. 

Turkey faces choices with respect to the role of Parliament in its budget process. 
I hope I have made a good case that the use of an independent research capacity 
in the legislature is an attainable goal. But as Turkey considers establishing such 
a unit, I think it appropriate that Turkey ask themselves some question about 
Parliament’s role: 
 

 Should Parliament have its own independent research unit, and/or should 
it rely on government data and analysis? 

 

 Could Parliament establish a research unit that would really be 
nonpartisan, independent, and objective? 
 

 Should Parliament be restricted in action on the budget, or should it be 
permitted to take any action it wants? 
 

 Should Parliament formally vote on budget aggregates, or should it deal 
only with particular revenue and spending decisions? 
 

 Should Parliament consider only the annual budget, or should it 
explicitly recognize and make medium-term decisions? 
 

 How quickly should performance targets be incorporated into the 
government’s and Parliament’s budgeting processes? 
 

 Should Parliament strengthen its own capacity to monitor and control 
public accounts, and if it does, how should it do so? 
 

 Should Parliament actively utilize external resources such as the 
Supreme Audit Institution (the Turkish Court of Accounts or TCA) to 
support its oversight functions? 

 
I know these aren’t easy questions to answer, but I encourage you to consider 
them. Accountability matters, but is not easily or quickly obtained.  I hope I have 
given you some ideas about how to promote it. 
 

Thanks again for the opportunity to kick off this symposium. I welcome any 
comments or questions you may have. 
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Tables 
 
 
 
Table 1: Distribution of CBO Staff 

 
Source: Author’s estimates. 

 
 

Table 2: Staffing by Core Function 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Author’s estimates. 
 
 
 
 

Function Core Other Total 
Executive direction 5 5 10 
Macroeconomic analysis 5 15 20 
Tax analysis 5 15 20 
Budget analysis 80 
Baseline 20  
Analysis of proposals 45  
Mandates 15  
Program divisions 75 75 
Technical and administrative 10 20 30 
Total 45 190 235 

Core Function CBO 
IBO 

(NYC) 
LAO 

(Calif) 
Executive direction 5 6 3 

Macroeconomic and tax analysis 10 4 5 

Budget analysis 20 12 36 

Technical and administrative 10 5 9 

 Total 45 27 53 
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BÜTÇE SÜRECİNDE PARLAMENTONUN DEĞİŞEN ROLÜ 

Barry Anderson1 

Konuşmama uluslararası sempozyumun organizatörleri olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, SIGMA’daki OECD’li arkadaşlarıma, Dünya 
Bankasına, Hollanda MATRA FLEX’e bütçe sürecinde “Parlamentonun değişen 
rolü” hakkında konuşma fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederek başlamak 
istiyorum. Bu konu, bizim de OECD bünyesinde aktif bir şekilde ilgilendiğimiz 
bir konudur. Ayrıca, çalışma hayatımın yaklaşık olarak yarısını hükümetin 
yasama ve yürütme organlarında bütçeleme alanında geçirdiğim için, ben de 
kişisel olarak yasama ile yürütme arasında göze çarpan küçük farkları 
tartışmaktan oldukça memnunum.  

Bütçeleme sanatı, her zaman zor bir uğraş olmuştur ve günümüzde çoğu 
toplumun yaşlandığı, küresel ısınmanın hem olası hem de mevcut etkilerinin gün 
geçtikçe daha fazla hissedildiği, küreselleşmenin toplumları diğerlerinin 
faaliyetlerine daha fazla maruz bıraktığı, hükümetlerin artan bir şekilde bir dizi 
karışık mali teminat (kamu-özel sektör ortaklıkları gibi) sunduğu bir dünyada bu 
uğraşın kolaylaşması da beklenemez.  

Ne yazık ki bütçelemenin gittikçe zorlaşması yürütme organlarının hesap 
verebilirliğinin azaltılmasına yönelik çabalarını teşvik etmektedir. Örneğin, yaşlı 
vatandaşlarına verdiği sözlerle ilgili olarak hükümetinin uzun vadeli mali 
sürdürülebilirliğini tartışmaya istekli yürütme organı oldukça az bulunmaktadır. 
Bunun yerine, yürütme organları genellikle yaşlanma, küresel ısınma, 
küreselleşme, teminat ve diğer mali risklerle ilgili sorunları tartışmaktan 
kaçınmayı tercih etmektedirler ve yalnızca kısa vadeli meselelere 
odaklanmaktadırlar. Ancak söz konusu mali risklerin potansiyel sonuçları 
arttıkça, bu meseleleri tartışmaktan kaçınmanın maliyetleri de oldukça 
ağırlaşmaktadır.  

Bizler, OECD bünyesinde yasama organlarının toplumların karşı karşıya 
kaldıkları riskleri daha açık ve aydınlatıcı bir şekilde tartışması konusunda 
yürütme organlarını teşvik etmedeki rollerinin ne olabileceğini araştırdık. 
Yürütme organlarının genellikle onları söz konusu adımları atmaya teşvik eden 
bir dış etki olmaksızın kendi başlarına hesap verebilirliği artırmadıklarını 
gözlemledik. Ayrıca bazı ülkelerin, yasama organlarının söz konusu dış etkinin 
kaynağı olarak bütçeleme sürecine katılımlarını artırmada başarı elde ettiklerini 
de gözlemledik. 

 

                                                           

1 Bütçe ve Kamu Harcamaları Bölümü Başkanı, OECD 
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Bütçelemedeki eğilimleri aydınlatıcı bir şekilde açıklayan oldukça az 
sayıdaki akademisyenden biri olan Allen Schick’in de belirttiği gibi, yasamanın 
bütçe konusundaki çalışmalarını etkileyen iki güncel gelişme mevcuttur.2 Bu 
gelişmelerden ilki mali toplamları kısıtlayarak kamu maliyesini disiplin altına 
almaya yönelik çalışmalardır; ikincisi ise yasama organın gelir ve harcama 
politikasındaki rolünün genişletilmesine yönelik çalışmalardır. Bu eğilimler ister 
birbirini tamamlayıcı isterse de birbiriyle çelişkili olsun, gelecek yıllarda ulusal 
yasama organlarının bütçeye ilişkin rollerini şekillendirecektir. Birinci olasılık 
yasama organlarının bütçenin toplamını dikkate alıp mali disiplini 
güçlendirmesidir. Diğer bir olasılık ise yasama organlarının hükümet tarafından 
sunulan bütçeyi geliri azaltan ya da harcamaları artıran yasal değişiklik 
bombardımanına tutarak mali disiplini zayıflatmalarıdır.  

İlk göstergeler birinci olasılığa işaret etmektedir, ancak bütçeleme tarihi 
ve günümüzdeki araştırmalar bir sonraki olasılığa işaret etmektedir. Gittikçe daha 
fazla sayıdaki ülkede, ulusal yasama organları gelir ve harcama tedbirleri 
konusundaki geleneksel görevlerine ek olarak bütçenin toplamını oylamaktadır. 
Maastricht tipi kurallar ve kamu maliyesini istikrara kavuşturmaya yönelik diğer 
çabalar, ulusal hükümetleri ve onların yasama organlarını bütçe kararlarını 
önceden belirlenmiş bütçe toplamları çerçevesinde şekillendirmeye teşvik 
edebilir. Bunun yaşandığı ülkelerde, yasama organının bütçe konusundaki görevi 
yürütme organınkiyle paralellik arz edecektir ve iki organ arasında daha fazla 
işbirliğine veya rekabete yol açabilecektir. Bazı ülkelerde, yasama organının 
toplam bütçeye ilişkin yeni sorumluluğu, kendisine mali politika alanında daha 
fazla özerklik sağlayacaktır. Diğer ülkelerde ise, yasama organı rakip olmaktan 
ziyade daha çok bir ortak gibi davranacaktır. Muhtemelen, başkanlık 
sistemlerinde rakabete dayalı ilişkiler; parlamenter rejimlerde ise işbirliğine 
dayalı ilişkiler baskın olacaktır. Ancak parti sistemi gibi diğer değişkenler, 
yetkinin resmi olarak bölünmüş olduğu hükümetlerde işbirliğini teşvik edebilir, 
yetkinin resmi olarak paylaşıldığı ülkelerde ise ihtilaflara yol açabilir.  

Schick’in de belirttiği gibi, yasama organının bu şekilde sürece dahil 
olması tamamen farklı bir yönelime de yol olabilir. Ancak bu durum, daha fazla 
mali disiplin sağlamak yerine, daha fazla harcama ve daha az vergilendirme 
baskısı ile kronik açıklara neden olan bütçelere ve hükümet tarafından harcanan 
milli gelirin payında kademeli bir artışa yol açabilir. Günümüzde yasama 
organının sürece bu şekilde dahil olmasını savunanlara bu pek olası gelmese de, 
yüzyıllardır yasama organlarında hakim olan görüş bu olmuştur. Bazı ülkelerde, 
yasama organları parlamenterlerin sahip oldukları daha az vergilendirme ve daha 
fazla harcama yapma yönündeki siyasi eğilimlerini kendi kendilerine 
kısıtlayamayacaklarına inandıkları için gönüllü olarak bütçeye ilişkin yetkilerini 
yürütme organına bırakmışlardır. Yasama organları sorumlu mali kararlar almak 
                                                           

2 Allen Schick, “Can National Legislatures Regain an Effective Voice in Budget 
Policy?”,    OECD Journal on Budgeting, vol.1, n°3, 2002. 
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konusunda kendilerine güvenmedikleri için de bütçeleme yetkilerini yürütme 
organlarına bırakmışlardır. Bu yaklaşım, yasama organının bütçeyi değiştirme 
kapasitesini mali sonuçlar ile ilişkilendiren seçkin akademisyenler tarafından da 
desteklenmektedir. Örneğin, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan oldukça 
etkili bir makalede, Jorgen Von Hagen parlamentonun bütçede değişiklik yapma 
yetkisine ilişkin kısıtlamaların ve diğer kuralların mali disiplini güçlendirdiğini 
ve görece küçük bütçe açıklarına ve kamu borcuna yol açtığını ileri süren 
hipotezi destekleyen güçlü ampirik veriler bulmuştur. Bu bulguya itiraz edilebilir 
ancak söz konusu bulgunun geçerliliği kabul edilebilirliğinden daha az önemlidir.  

Önemli istisnalar olmasına rağmen, ulusal yasama organları genel olarak 
günümüzde bütçeye ilişkin meselelerde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 
olduklarından daha fazla aktiftirler. OECD tarafından gerçekleştirilen bir ankette, 
ankete katılan ülkelerin yarıdan fazlasında yasama organlarının bütçe konusunda 
bundan on yıl öncesine kıyasla daha büyük rolleri olduğu ortaya çıkmıştır. 
Yasama organlarının aktif olduklarına dair oldukça fazla kanıt mevcuttur: 
Yasama veya gözetim sorumluluğuna sahip yeni komisyonlar; daha fazla sayıda 
bütçe personeli; bütçeyle ilgili bilgilerin yürütme organından yasama organına 
aktarılmasında dikkate değer bir artış; bağımsız denetçiler veya yasama organı 
bünyesindeki denetçilerin harcamaların uygunluğu ve etkinliği konusunda daha 
fazla ihtiyatlı olması. Ancak kurumsal kapasitenin artırılması, kendi başına 
yasama organlarının bütçe konusunda bağımsız bir konuma sahip olmaları için 
yeterli değildir. Bunun gerçekleşmesi için, yasama organlarının hükümetin 
bütçesine ilişkin başlıca unsurları reddedecek siyasi kapasitelerinin de olması 
gerekmektedir. 

Bütçe ve diğer meseleleri ele alırken yasama organları üyelerinin kendi 
seçmenlerine odaklanarak kariyerlerini geliştirmeye yönelik bireysel çıkarları ile 
kurumun sağlıklı, tutarlı mevzuat oluşturmaya yönelik kollektif çıkarları arasında 
bir çatışma yaşarlar. Üyeler birey olarak belirli kalemlere daha fazla harcama 
yapılmasını destekleme eğilimindedirler; bir kamu kurumunun parçası olarak ise 
ihtiyatlı gelir ve harcama toplamlarını benimseme eğilimleri vardır. Yasama 
organlarının bu birbiriyle çelişen baskı unsurlarını çözme yöntemini parti 
disiplini, seçim sistemi, bütçe kuralları, yürütme ve yasama organı arasındaki 
ilişkiler gibi çeşitli değişkenler etkilemektedir. Bu değişkenlerin ülkeler arasında 
farklılık göstermesi gibi, bütçenin yasama organı tarafından ele alınışı da farklılık 
göstermektedir. Westminster tipi yasama organları, karakteristik olarak bütçenin 
bölümleri ve toplamları arasındaki çatışmaları yasa koyucuların hükümet 
bütçesini değiştirme yetkisini önemli ölçüde kısıtlayarak ortadan kaldırırlar. 
Kongre tipi yasama organları ise genellikle üyelerine bütçeyi revize etmek ve 
kendi gelir ve harcama kararlarını vermek konusunda geniş bir yetki alanı 
sağlarlar. Avrupa parlamentoları genellikle bu iki uç arasında yer alırlar; yasama 
organlarının bütçeyi değiştirmelerine izin verirler ancak bütçenin toplamına 
ilişkin değişiklikleri kısıtlarlar.  
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Yasama organlarının bütçe rolleri farklılık göstermekle birlikte, bu 
rollerin gelişimleri ilişkin üç aşamaya ayırabiliriz:  

1. Yasama organının vergilendirme ve harcama yetkisinin ortaya 
çıkışı; 

2. Yürütme organının bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına 
ilişkin kapasitesinin ve süreçlerinin gelişimi; ve 

3. Bir yasama bütçe sürecinin getirilmesi. 

İlk iki aşama demokrasiyi yeni benimsemiş ülkelerde aynı zamana denk 
gelmektedir, ancak uzun bir demokrasi geçmişi olan ülkelerde söz konusu iki 
aşama birbirinden nesiller ve hatta yüzyıllarla ayrılmaktadır. Bu ülkelerde, ilk 
aşama bağımsız bir ulusal yasama organının oluşturulmasına yönelik çabalar 
süresince ortaya çıkmıştır. İkinci aşama ise, idari kurumların gelişimi esnasında 
ortaya çıkmıştır. Üçüncü aşama bazı ülkelerde gelişim aşamasındadır ancak diğer 
çoğu ülkede henüz başlamamıştır ve bu aşama, bütçe konularında yasama 
organına pasif bir rol veren ülkelerde hiç bir zaman ortaya çıkmayabilir. 

 Benim buradaki niyetim bütçelemenin tarihine bir yolculuk yapmak 
değildir. Ancak demokratik yasama organlarının günümüzdeki rollerine ışık 
tutmak için tarafsız, bağımsız, objektif, analitik bütçe bilgisinin önemini 
belirtmek istiyorum. Parlamentolar, geleneklere bağlı kurumlardır. Bu kurumları 
değiştirmek basitçe eskilere yeni uygulamalar ekleme meselesi değil, onların 
mevcut konumlarını yeniden düşünme meselesidir. Bütçe bilgisinin yasama 
organı tarafından kullanımı bakımından durum kesinlikle budur çünkü getirilecek 
yeni sorumlulukların hem uzun süreli ödenek süreçlerine hem de yürütme 
organıyla siyasi ilişkilere uygun olması gerekmektedir. 

Yürütme organının hesap verebilirliğini makul bir biçimde artırabilmek 
için, yasama organlarının karmaşık bütçe konularını ve süreçlerini anlamak 
konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Günümüzde, farklı ülkelerdeki yasama 
organları bütçenin hazırlanması sürecinde oldukça farklı roller üstlenmişlerdir.3 
Bazı yasama organları bütçe hazırlama sürecine oldukça aktif bir şekilde katılım 
gösterirken bazıları hiçbir şekilde müdahil olmamaktadırlar. Ayrıca, çoğu ülkede 
yasama organlarının bütçeleme sürecinde üstlendikleri roller zaman içinde 
değişim göstermiştir ve gelecekte de değişmeye devam edecektir.4 Bu değişen 
roller ve yürütme organının hesap verebilirliğinin artırılmasına duyulan ihtiyaç, 
yasama organının bütçe sürecine katılımını sağlayan mevcut veya elde 
edilebilecek bilgi kaynaklarının doğruluğunun sorgulanmasına yol açmaktadır. 
                                                           

3 Carlos Santiso, “Budget Institutions and Fiscal Responsibility: Parliaments and the 
Political Economy of the Budget Process”, Chapter prepared for the 17th Regional 
Seminar on Fiscal Policy, United Nations Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean, Santiago, Chile, January 24-27, 2005. 

4 Schick, p.33. 
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Yasama organının bütçenin hazırlanmasına yapıcı bir şekilde katılması için 
güvenilir ve tarafsız bilgiye ihtiyacı vardır.  

Bugün ben yasama organın bağımsız bir araştırma kapasitesine sahip 
olmasının, yasama organının bütçeleme ve yürütme organını hesap verebilir 
kılma konusunda üstlendiği rolü genişletmede ne derece önemli olabileceğini 
tartışacağım. 

Yasama organının bağımsız bir araştırma kapasitesine veya birimine 
sahip olmasının potansiyel önemini tartışarak başlamak istiyorum. Böylesi bir 
birimin yürütebileceği temel fonksiyonların her birini sıralayacağım ve 
tartışacağım; birimin diğer muhtemel fonksiyonlarını anlatacağım ve bu birimin 
tarafsız ve objektif olması için gerekli olan özellikleri ve birimin etkinliğini 
artırabilecek diğer özellikleri anlatacağım. Daha sonra OECD’de gördüğümüz 
bağımsız araştırma birimlerinin kurulmasına ilişkin eğilimleri tartışacağım. Bir 
dizi farklı kaynak bu eğilimleri ortaya çıkarmaktadır. Yasama organı bünyesinde 
özel araştırma kurumları olan ülkelerin sayılarını gösteren iki anketin sonuçları 
ve “OECD’nin Bütçe ve Kamu Harcamaları” bölümünde, OECD ülkelerinden 
gelen bütçe yetkilileri ile yaptığımız toplantıların yanı sıra Afrika, Asya, Orta 
Doğu, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelen yetkililerle 
yaptığımız toplantıları da içeren üst düzey bütçe yetkilileri ile gerçekleştirdiğimiz 
dünya çapındaki toplantılarımızın sonucunda elde ettiğimiz diğer bilgiler. Daha 
sonra sonuç düşüncelerimi dile getireceğim.  

Potansiyel Değer 

En basit ifadeyle, bağımsız bir araştırma birimi, yasama organını 
yürütme organı ile daha eşit bir düzleme getirmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi 
sağlayabilir. Eğer bir yasama organının bütçenin hazırlanmasında gerçek bir rol 
üstlenmesi gerekiyorsa, bu bilgi oldukça önemlidir ve dolayısıyla yürütme 
organının hesap verebilirliğinin artırılması açısından da büyük bir öneme sahiptir. 
Bununla birlikte, bu bilgi o kadar önemlidir ki söz konusu birim, yürütme 
organının bütçe bilgisinde tekelini ortadan kaldırmak ve yürütme organının hesap 
verebilirliğini artırmaktan daha fazlasını yapabilir. Bağımsız, analitik bütçe 
biriminin diğer faydaları da şunları içermektedir:  

 Karmaşıklığın basitleştirilmesi. Yürütme organının bütçe ofisi, 
bütçe konusunda genellikle bilgi sağlamaz; sağladığında da söz konusu bütçe 
bilgisi yasama organının anlamakta güçlük çekeceği kadar karmaşık olabilir. 
Bağımsız birimin, söz konusu karmaşık bütçe bilgisini yasama organının yanı 
sıra medya, akademisyenler ve kamuoyu için de anlaşılabilir kılacak uzmanlığa 
sahip olması gerekmektedir. 

 Saydamlığın teşvik edilmesi. Bağımsız bir bütçe biriminin sahip 
olduğu bilgi ve uzmanlık sayesinde, bütçe sürecinde birtakım aldatmacalara 
başvuracak kişilerin cesareti kırılabilir ve böylelikle saydamlık teşvik edilebilir.  
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 Güvenilirliğin artırılması. Bağımsız bir birim, bütçe bilgisinin 
basitleştirilmesini ve saydamlığı teşvik ederek, bütün bütçe tahminlerini – hatta 
açıkça siyasi bir taraf olan yürütme organının tahminlerini bile – daha güvenilir 
kılabilir. 

 Bütçe sürecinin iyileştirilmesi. Daha basit, saydam, güvenilir ve 
hesap verebilir bir bütçe, anlaşılması daha kolay ve takip edilmesi daha basit bir 
bütçe sürecini teşvik edebilir. 

 Hem çoğunluğa hem de azınlığa hizmet edebilmesi. Yasama 
organı bütçe biriminin- bir partiye bağlı değilse ve tamamen bağımsız ise- hem 
çoğunluğa hem de yasama organının bütün azınlık partilerine hizmet etmesi 
gerekmektedir. 

 Hızlı yanıtlar verilmesi. Yasama organının bir parçası olarak 
bağımsız bütçe birimi, yürütme organının bütçe ofisi ile karşılaştırıldığında 
yasama organının yönelttiği sorulara daha hızlı yanıt verebilir. 

 Her şeyden önemlisi hesap verebilirliğin teşvik edilmesi. 
Yürütme organının bütçe sürecinde kullandığı tahminlerin hesap verebilirliği, 
bağımsız araştırma biriminin, yürütme organının bütçe ofisine sağladığı denetim 
sayesinde güçlendirilebilir.  

Yasama organı bünyesindeki bağımsız bütçe birimi, yürütme organının 
bütçe yetkisinin kontrol edilmesine yardımcı olan veya bütçe sürecinde yasama 
organına destek veren bir araçtan fazlasıdır. Söz konusu birim, topluma büyük ölçüde 
hizmet vermekte ve esas itibariyle bütçe sürecini bir bütün olarak iyileştirmeye 
yardımcı olmaktadır. Ne var ki, bağımsız birimin önemi zaman içinde değişebilir. 
Öncelikle, birim tarafından üretilen bilgi, yürütme organının bütçe gücünü 
dengeleme aracı olarak yasama organının bütünü için daha değerli olabilir. Ancak 
birim zaman geçtikçe ve yürütme organı bağımsız birimin varlığına uyum 
sağladıkça, ürettiği bilgi yasama organındaki azınlık partiler için çoğunluk partileri 
ile olan ilişkileri bağlamında daha fazla değerli hale gelebilir.  

Şunu da belirtmek isterim ki: Yukarıda sıraladıklarımıza, bütçe sürecinde 
performans bilgisinin ve sonuçlara ilişkin bilginin kullanımı–performans 
bütçelemesi–da dahildir. OECD’de, performans bilgisinin bütçe sürecinde 
kullanımını aktif bir şekilde teşvik etmekteyiz. Aslında, son zamanlarda bu 
konuya ilişkin “OECD Ülkelerinde Performans Bütçeleme” adında ayrı bir belge 
de yayımladık. Ancak ülkelerin bütçe sistemlerine daha karmaşık bütçe 
kavramlarını dahil etmeden önce sağlam bütçe prosedürleri geliştirmeleri 
gerektiğini fark ettik. Bir başka deyişle, ülkeleri koşmayı öğrenmeden önce 
yürümeyi öğrenmeye teşvik ediyoruz. 
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Temel Fonksiyonlar  

Bağımsız araştırma birimi çeşitli fonksiyonlar yürütebilir ancak yasama 
organına bütçe hazırlama sürecinde en yüksek düzeyde faydalı olabilmek için 
öncelikle aşağıda yer alan dört temel fonksiyonu yerine getirmesi gerekmektedir:  

 Ekonomik tahminler. Bütün bütçe analizleri, ekonomik tahminle 
başlamaktadır. Söz konusu birimin ilk temel fonksiyonu bağımsız bir ekonomik 
tahminde bulunmasıdır. Birimin tahminlerinin objektif olması gerekse de birim; 
özel tahmin mercileri, merkez bankası yetkilileri (eğer varsa), uluslararası 
örgütler ve özellikle birimin tahmin yapmaktan sorumlu yetkililerine yardımcı 
olmak üzere uzmanların katılımıyla düzenlenen paneller gibi diğerlerinin 
tahminlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Tahminlerin, o an itibariyle 
yürürlükte olan kanunları esas alması gerekmektedir. Bir başka deyişle, tahminler 
gelecekte geçerli olacak mevzuatı öngörmeye çalışmamalıdır. Ayrıca politika 
önerilerinin ekonomik sonuçlarının söz konusu olması halinde bu sonuçları da 
göz önünde bulundurmaya çalışmamalıdır. Faiz oranları ve emtia sürecine ilişkin 
olarak kullanılan varsayımlar hedef olmamalı, mevcut en iyi bilgiye 
dayanmalıdır. Ayrıca bir birimin tahmininde az da olsa ihtiyatlı bir tutum 
sergilemesi faydalıdır çünkü tahminin altında kalınması sonucunda revize edilen 
bir bütçe açığı hedefine ulaşmak için son dakikada harcamalarda kesintiye 
gitmek veya vergileri artırmaktansa tahmin edilenden daha iyi performans 
gösteren bir ekonomide açıkları ve borcu azaltmak siyasi olarak daha kolaydır.  

 Temel tahminler: Harcama ve gelirlere ilişkin tahminlerin 
kehanet değil, eldeki verilere dayalı bir öngörü olması gerekmektedir. Yani, bu 
tahminlerin politika önerilerine değil, o anda yürürlükte olan kanunlara 
dayanması gerekmektedir. Kanunların yasamaya ilişkin amaçlarını yargılamadan; 
mevzuatta yer alan zaman sınırlamalarının gerçekten geçerli olacağını ve düşük 
harcamalı sermaye projelerine ilişkin harcama oranlarının taraflı siyasi görüşlere 
değil, mevcut en iyi teknik bilgiye dayandıklarını kabul etmelidir. 

 Yürütme organının bütçe tasarılarının analizi: Bağımsız bir 
birimin üçüncü temel fonksiyonu yürütme organının teklif ettiği bütçeyi 
değerlendirmektir. Böylesi bir değerlendirme esas olarak zaman alıcı, siyasi bir 
uygulama olan programlı bir değerlendirme değil; onun yerine yürütme organının 
bütçesinde yer alan bütçe tahminlerinin teknik açıdan gözden geçirilmesi 
niteliğinde bir değerlendirme olmalıdır. Böylesi bir gözden geçirme yürütme 
organının bütçesinin güvenilirliğini gerçekten artırabilir. Bu durum, iki tahmin 
arasındaki fark büyük olmadığında ve bir bütün olarak yürütme organının 
tahminleri açısından değerlendirme ile gerçek sonuç arasındaki fark büyük 
olmadığında geçerli olabilir.  

 Orta vadeli analiz: Yukarıda bahsedilen temel fonksiyonların 
tamamı, mevcut ve önerilen politika eylemlerinin bir sonraki mali yıl için 
sonuçlarını vurgulayacak şekilde, en azından orta vadede yerine getirilmelidir. 
Kredi garanti programları, emekli maaşı verme taahhütleri, kamu-özel sektör 
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ortaklığı girişimleri ve şarta bağlı yükümlülük içeren diğer programlarda görülen 
riskler gibi çeşitli mali riskleri dikkate almak amacıyla, orta vadeli bir analiz 
gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, orta vadeli analiz, 
toplumların yaşlanmaya başlaması ve nesiller arasında aktarımın söz konusu 
olduğu programların etkilerinin artması sonucunda önem kazanmaya başlayan 
uzun vadeli analiz için de temel teşkil etmektedir. 

Bağımsız birimin yerine getirebileceği diğer fonksiyonlar aşağıdakileri 
içermektedir: 

 Politika önerilerinin analizi: Her yıl yasama organının üyeleri 
tarafından yüzlerce, hatta binlerce politika önerisi sunulmaktadır ve çoğu zaman 
yürütme organı da bütçede yer alan önerilere ek olarak pek çok politika 
önerisinde bulunmaktadır. Bağımsız bir birim, bu önerilerin maliyetlerini tahmin 
ederek yasama organına yardımcı olabilir. Ne var ki, her önerinin bütçe 
üzerindeki etkisini tahmin etmek çok zaman alacağından, analiz biriminin ve 
yasama organının birim tarafından maliyeti tahmin edilecek öneri sayısını 
sınırlandıran kurallar – yalnızca potansiyel olarak bütçe üzerinde en büyük etkisi 
olan önerilerin veya bir komisyonun bütün üyeleri tarafından veya ilgili bir alt 
komisyon tarafından onaylanan önerilerin maliyetinin tahmin edilmesi gibi – 
üzerinde anlaşmaya varması uygun olabilir. 

 Harcama kesintisi seçenekler: Yasama organları, bağımsız bir 
birim tarafından hazırlanan ve harcama kesintisi seçeneklerinin yer aldığı bir 
listeden yararlanabilir. Tercih edilen seçenekler, siyasi kaygılar üzerine değil, 
program etkililiği ve verimliliği üzerine temellendirilmelidir. Burada, 
performans bilgilerinin kullanılmasının oldukça faydalı olduğunu, ancak 
seçeneklerin oluşturulması için performans bilgilerinin kullanılması ile doğrudan 
performans bilgilerine bağlı olarak bir bütçe sisteminin oluşturulmasının 
birbirinden oldukça farklı şeyler olduğunu belirtmek gerekir. Birim sadece 
seçenekleri sıralamalıdır; herhangi bir seçenek ile ilgili tavsiyede bulunmamalıdır 
çünkü bu durum birimin bağımsızlığının sorgulanmasına neden olabilir. Bu tür 
bir listenin yasama organının güçlendirilmesi açısından oldukça faydalı olmasına 
rağmen, bu fonksiyonun yerine getirilmesi fazla zaman alabilmektedir. Buna 
karşın, listenin sadece yeni yasama döneminin başında hazırlanması, bu 
fonksiyonun personel üzerindeki etkisini azaltmaktadır.  

 Düzenlemelerin analizi: Yasama, harcama ve vergilendirmeye 
ilişkin kararların yanı sıra farklı şekillerde de ekonomi üzerinde etkili 
olabilmektedir. Yasama, düzenlemeler veya görevlendirmeler yoluyla, 
işletmelerin, bireylerin veya yerel yönetimlerin birtakım eylemlerde bulunmasını 
gerekli kılmaktadır. Bağımsız bir birim düzenlemeleri gözden geçirebilir ve bu 
düzenlemelerin ekonomik etkisini tahmin ederek yasama organına değerli bilgiler 
sunabilir. Buna karşın, bu uygulama birimin kaç tane düzenlemeyi gözden 
geçirdiğine ve bu düzenlemelerin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak 
zaman alıcı bir uygulamaya dönüşebilir. 
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 Ekonomik analiz: Bağımsız bütçe biriminin sahip olduğu 
uzmanlık, daha kapsamlı ekonomik analizlerin gerçekleştirilmesi için 
kullanılabilir. Bu analizler, yasama organının ilgili politika önerilerinin yakın ve 
uzun vadedeki sonuçlarını anlamasına katkı sağlayabilir ve birim personelinin 
bütçe önerilerine ilişkin temel tahminlerini hazırlamasına yardımcı olabilir. 

 Vergi analizleri: Yukarıda bahsedilen bütçe analizi ve ekonomik 
analiz türlerine ek olarak, birim önerilen veya gerçekleştirilen vergi 
değişikliklerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesi veya 
çeşitli türdeki vergi önerilerinin dağıtım etkisinin hesaplanması gibi vergi 
politikasına ilişkin çeşitli analizler gerçekleştirerek yasama organına hizmet 
etmektedir. Bu analizler de çok fazla zaman alabilmektedir ve bu analizlerde 
becerileri harcama teklifi analizlerine kolayca aktarılamayan uzman personele 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Politika özetleri. Hem yürütme hem de yasama organındaki 
politika yapıcılar için geçerli olan zaman sınırlılığı ve bütçelerin karmaşıklığı, 
karmaşık bütçe tekliflerinin ve kavramlarının kısa ve açık bir şekilde 
tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu tanımlamalar veya politika özetleri 
sadece yoğun bir çalışma programına sahip olan yasama organı üyeleri için değil, 
aynı zamanda medya ve kamuoyu için de faydalı olmaktadır. 

 Uzun vadeli analiz. Yukarıda bahsedildiği üzere, uzun vadeli 
analizler – diğer bir deyişle, yetmiş beş yıla kadar bir süre için potansiyel bütçe 
eğilimlerinin analizi – pek çok ülkede nüfusun yaşlanması nedeniyle yasama 
organları için daha değerli bir hale gelmiştir çünkü pek çok ülkede kaynakların 
ve maliyetlerin bir nesilden diğerine aktarıldığı programlar kullanılmaktadır. 
Bunun yanı sıra, yukarıda bahsedilen diğer mali riskler de uzun vadeli analizlerin 
öneminin artmasına neden olmuştur. 

Bunlara ek olarak, son birkaç yıldır, OECD Bütçe ve Kamu Harcamaları 
Bölümü olarak ülkeleri uzun vadeli bütçe analizleri gerçekleştirmeleri konusunda 
aktif bir şekilde teşvik ediyoruz. Pek çok ülke güvenilir bir orta vadeli bütçe analizi 
geliştirme konusunda hala sıkıntı çekmektedir ve bu nedenle yirmi beş, elli ve hatta 
yetmiş beş yıllık potansiyel bütçe eğilimlerinin nasıl analiz edildiğini ve bunların 
politika sürecinde nasıl kullanıldığını anlamakta zorlanmaktadır. Buna karşın, 
bizimle bir araya gelerek uzun vadeli bütçe analizi sürecinin üzerinden 
geçtiklerinde ülkelerin, bunun nasıl gerçekleştirilebileceğini ve politikacılar, basın 
ve kamuoyu tarafından nasıl kullanılabileceğini kolayca anladıklarını gördük. 
Özellikle, orta vadeli analiz gerçekleştirme konusunda başarı sağladıklarında, 
uzun vadeli analize geçişin o kadar da zor olmadığını gördüler. En önemlisi, uzun 
vadeli bütçe analizi sonucunda tahminler değil, elde edilen verilere dayalı 
projeksiyonlar üretildiğini ve potansiyel ancak temel olarak bilinmesi mümkün 
olmayan çeşitli sonuçlara ilişkin hassaslık analizinin yakın dönem mali politika, 
tartışmalarının şekillenmesine yardımcı olduğunu öğrendiler. Bu noktada, Avrupa 
Komisyonunun son birkaç yıldır elli yıllık projeksiyonlar ortaya koyan “Avrupa 
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Birliğinde Kamu Kaynaklarının Uzun Vadeli Sürdürülebilirliği” isimli bir çalışma 
da gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir. 

Bu fonksiyonların yasama organına fayda sağlayacak olmasına rağmen, 
bu işlevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan büyüklük ve personel, bu tür 
bir birimin başlangıçta yerine getireceği işlev sayısını sınırlandırabilir. Buna 
karşın, bağımsız birimlerin sorumlulukları başlangıçta yalnızca yukarıda 
bahsedilen temel fonksiyonlar ile sınırlı tutulabilir ve daha sonrasında bu 
birimlerin sorumlulukları diğer işlevleri de içerecek şekilde yıllar içerisinde 
genişletilebilir. 

Temel Özellikleri 

Yasama organına bütçeye ilişkin nesnel bilgiler sağlayan bağımsız bir 
araştırma biriminin kurulması ve böyle bir birimin varlığının sürdürülmesi kolay 
değildir. Bunun için, orta ve uzun vadeli bir plan ile birlikte dikkatli bir şekilde 
tasarlanan ve adım adım ilerleyen bir gelişim sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Birimin başarılı olabilmesi için, birimin belirli temel özelliklere sahip 
olması gerekmektedir. Bunlardan en önde geleni, birimin siyasi partilerden 
bağımsız olmasıdır. Tarafsız olmak ile iki partililik(yanlılık) arasında fark 
olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Siyasi partilerden bağımsız olmak 
(tarafsızlık), herhangi bir partiye bağlı olmamak anlamına gelirken, iki partililik 
iki partiye birden (veya bütün partilere birden) bağlı olmak anlamına 
gelmektedir. İki partili bir birim, gerçekleştirdiği analizi her iki siyasi partinin de 
(veya tüm siyasi partilerin) bakış açısını yansıtacak şekilde sunarken, siyasi 
partilerden bağımsız olan bir birim gerçekleştirdiği analizi herhangi bir siyasi 
partinin bakış açısından sunmaz. Tarafsız bir birimin nesnel bilgi sunma 
konusunda daha başarılı olacağı açıktır. Böyle bir birimin başkanı siyasi bir 
partinin üyesi olabilir, ancak bu durum birim başkanı siyasetçiden çok teknik 
uzman gibi hareket ettiği, birim siyasi partilerden bağımsız olarak faaliyet 
gösterdiği ve birim personeli tamamen teknik uzmanlardan oluştuğu sürece 
birimi herhangi bir siyasi partiye bağlı kılmamaktadır. 

Bir birimin siyasi partilerden bağımsız olması, hem azınlıktaki hem de 
çoğunluktaki partilere aynı bilginin sağlanmasını gerektirmektedir. Siyasi 
partilerden bağımsız bir birimin diğer temel özellikleri aşağıdakileri 
içermektedir: 

 Birimin elde ettiği sonuçların ve bu sonuçları hazırlama 
yöntemlerinin saydam (özellikle önerilen politikalar açısından 
önem taşıyan raporlar) ve anlaşılabilir olması, Bunun bir sonucu 
olarak, birimin elde ettiği bütün sonuçların ve kullandığı 
yöntemlerin herkesin erişimini sağlayacak şekilde internette 
yayınlanması gösterilebilir. 
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 Birimin temel fonksiyonlarının kanun kapsamına alınması ve 
böylece politik amaçlar doğrultusunda kolayca 
değiştirilmelerinin engellenmesi, 

 Tavsiyede bulunmaktan kaçınılması, 

 Bireysel olarak üyeler yerine komisyonlar veya alt komisyonlar 
hizmet edilmesi, 

 Adil ve dengeli bir sürece – ve adil ve dengeli bir süreç 
görünümüne –sahip olmanın her zaman önem taşıdığı akılda 
tutularak, politika önerilerinin lobicileri ve diğer destekçileri – ve 
ayrıca muhalifleri – ile görüşme konusunda istekli olunması, 

 Birim ofislerinin yasama organından ayrı olarak 
konumlandırılması, ancak taleplere her zaman uygun şekilde ve 
zamanında cevap verilmesi, 

 İlgi odağı olmaktan kaçınılması. 

Bağımsız bütçe birimleri eğilimleri 

Yasama organlarının bütçe sürecine daha fazla dahil olmaya başlaması 
ile birlikte, gittikçe daha fazla ülke bağımsız bütçe birimleri oluşturmaya 
başlamıştır. Bu durum, hem başkanlık sistemlerinde hem de parlamenter 
sistemlerde ve hem OECD üyesi ülkelerde hem de OECD üyesi olmayan 
ülkelerde görülmektedir. 

Son dönemde, bağımsız bütçe birimlerine ilişkin olarak iki anket 
yapılmıştır. 

 2006 yılında, Avrupa Komisyonu mali kurallar ve kurumlara 
ilişkin bir anket yapmıştır. 5 Anket sonuçları, 14 AB üyesi 
ülkede 22 bağımsız mali kurum bulunduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu 22 kurumdan 16 tanesi, genellikle düzenli 
parlamenter görüşmeler yoluyla normatif hükümler veya 
tavsiyelerde bulunmaktadır. 

 2007 yılında, OECD Bütçe ve Kamu Harcamaları Bölümü, 
OECD üyesi 30 ülkede ve OECD üyesi olmayan 8 ülkede 
bütçe uygulamaları ve usullerine ilişkin bir anket yapmıştır 
(OECD 2007). 6Ankette yer alan sorulardan bir tanesi şu 
şekildeydi: “Bütçe analizlerini gerçekleştirmek amacıyla 

                                                           

5 “Survey on Fiscal Rules and Institutions: Summary on First Results”, EC, Directorate 
General, Economic & Financial Affairs, Brussels, 4/04/2006, ECFIN/LM-
JAC/REP52126/06-EN. 

6  OECD, 2007. “OECD Budget Practices and Procedures Database.” 
http://webnet4.oecd.org/budgeting/Budgeting;aspx 
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yasama organına bağlı olarak faaliyet gösteren uzman bir bütçe 
araştırma ofisi/birimine sahip misiniz?” 38 ülkeden 16 tanesi, 
bağımsız bir birime veya bu tür analizler gerçekleştirmek için 
yeterli kapasiteye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu 16 ülke 
içerisinde AB üyesi ülkelerden Belçika, Finlandiya, İtalya, 
Hollanda, Polonya, Portekiz ve Birleşik Krallık yer almaktadır. 
OECD bu anketi Afrika ve Asya’daki 60’tan fazla ülkeyi 
içerecek şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu çalışmalar gelecek ay veya takip eden 
birkaç ay içerisinde sonuçlanacaktır. 

Yukarıda bahsedilen Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Meksika ve Kore’nin 
son birkaç yıldır bir bağımsız bütçe ofisine sahip olduğunu ve bu birimlerin 
yerine getirdikleri işlevleri ve sahip oldukları personel sayısını arttırmaya devam 
ettiklerini belirtmek gerekmektedir. Kanada Parlamento Bütçe Ofisi’ni bundan 
sadece birkaç ay önce kurmuştur ve çok az sayıda personeli olmasına rağmen, 
birim büyümeye devam etmektedir. Brezilya gibi OECD üyesi olmayan ülkelerde 
de bağımsız bütçe birimlerinin bulunduğunu biliyoruz. 

En eski bağımsız bütçe birimi, şu anda 145 çalışanı bulunan Hollanda 
Merkezi Planlama Ofisidir (CPB). Bu birimin adının yanıltıcı olmasına rağmen – 
birimin merkezi planlama işlevi bulunmamaktadır – CPB’nin diğer birimlerde 
rastlanmayan iki özelliği bulunmaktadır. İlk olarak, CPB yasama organının değil, 
yürütme organının bünyesinde faaliyet göstermektedir, buna karşın tamamen 
bağımsızdır ve önemli olan da budur. İkinci olarak, CPB yukarıda bahsedilen 
işlevlerin pek çoğunu yerine getirmenin yanı sıra, politikacıların kampanya vaatlerine 
ilişkin tahminlerde de bulunmaktadır. Bu tahminler o kadar iyi bir şekilde 
karşılanmıştır ki, Hollanda’da kamuoyu siyasi adayların vaatlerinin her zaman bu 
vaatlerin maliyetine ilişkin CPB tahmini ile birlikte sunulmasını beklemektedir. 

En büyük bağımsız bütçe birimi ABD Kongre Bütçe Ofisidir (CBO).7 
CBO Kongre kapsamındaki küçük bir bütçe araştırma biriminden ortaya 
çıkmıştır. CBO’nun kurulmasını gerektiren yasa, bu birimin işlevlerinin neler 
olması gerektiğini genel hatlarıyla belirtmiştir. Bugün CBO’nun yukarıda 
bahsedilen işlevlerin tamamını yerine getiriyor olmasına rağmen, kurulduğunda 
bu birimin işlevinin tam olarak ne olduğu ve yeni oluşturulan bütçe 
komisyonlarında çalışanların görevlerinin ne olduğu da açık olarak 
belirtilmemişti. CBO kurulduğunda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan eski 
CBO Başkanı (Bob Reischauer, Kates (1989)) CBO’nun rolünün büyük ölçüde 
sınırlandırıldığını söylemiştir: CBO kurulduğunda Beyaz Sarayın istediği şey, 
sadece içinde Kongrenin bir yasa tasarısının bulunacağı bir rögara sahip olmaktı 

                                                           

7 CBO’nun tarihine ilişkin bilgilerin büyük bölümü Dwayne Day’in 2003 tarihli 
yayımlanmamış yazısından alınmıştır: “Gourmet Chefs and Short Order Cooks: A 
Policy History of the Congressional Budget Office, 1975-2001.” 
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ve böylece rögar kapağını açarak tasarıyı içeriye koyacak ve yirmi dakika sonra 
üzerinde maliyet tahminin bulunduğu bir kâğıt alacaktı. Görünürlük söz konusu 
değildi, [sadece] yeraltında bu görevi yerine getiren mekanizmalar 
bulunmaktaydı… Kanalizasyon sisteminin çalışma şekli tartışmaya açık değildi.” 

Kuruluşundan bu yana, tarafsız olan, bağımsız ve nesnel bir analitik 
kurum olarak yapılanmaya yönelik çalışmalar yürüten CBO’nun yerine getirdiği 
işlevler bu alıntıda belirtildiğinden çok daha öteye gitmiştir. CBO, tüm bu 
işlevlerin yerine getirilmesiyle görevli 235 çalışandan oluşmaktadır. Ben 1999 
yılından 2003 yılının ortasına kadar geçen sürede CBO Başkan Yardımcısı 
(müdür yardımcısı) ve Başkan Vekili (müdür vekili) olarak görev yaptım. Bu 
süre boyunca, ülkelerinde yasama organına daha iyi bilgi sağlamayı amaçlayan 
pek çok ziyaretçim oldu ve bu kişiler CBO’nun ne yaptığı ve bunları nasıl 
yaptığını öğrenmek istediler. 

Bu kişilerin neredeyse tamamı, CBO’nun büyüklüğünden oldukça 
etkilenmiştir ve kendi ülkelerinde bu kadar büyük bir kuruma sahip 
olamayacaklarını belirtmişlerdir. Ne var ki, CBO’yu potansiyel bir model olarak 
görmekten hemen vazgeçmeden önce, şu anda burada yaptığım gibi, onları CBO 
personelinin temel fonksiyonlar ve diğer fonksiyonlara göre dağılımı (bkz. Tablo 
1) hakkında düşünmeleri konusunda teşvik ettim. Şimdi bu dağılımı ABD’deki 
iki yerel kurumun temel fonksiyonlarına yönelik personel dağılımı ile 
karşılaştırmanızı istiyorum (bkz. Tablo 2): Kaliforniya Eyaletinin Yasama 
Analistleri Ofisi (LAO) ve New York şehrinin Bağımsız Bütçe Ofisi (IPO). 8 

CBO ve LAO’nun temel işlevleri – yönetim kılavuzluğu, 
makroekonomik analiz ve vergi analizi, bütçe analizi ve teknik ve idari işlevler – 
her birinin yaklaşık 50 çalışana sahip olmasını gerektirmektedir. Bu rakam daha 
büyük ekonomilere ve daha karmaşık bütçelere sahip olan Meksika ve Kore gibi 
ülkeler için daha uygun bir model olacaktır. Ne var ki, ABD Hükümeti ve 
Kaliforniya’nın bütçelerinin büyüklüğü ve karmaşıklığı pek çok ülkeye kıyasla 
daha fazladır ve bu nedenle New York şehrinin Bağımsız Bütçe Ofisi’nde temel 
işlevleri yerine getiren yaklaşık 27 çalışan pek çok ülke için daha uygun bir 
karşılaştırma sağlayacaktır. 

Burada son olarak, bağımsız bir bütçe biriminin nispi olarak mütevazi bir 
bütçe ile oluşturulabileceğini söylemek istiyorum. Buna karşın, daha önce 
söylediklerimi vurgulamak amacıyla, bağımsız bir araştırma biriminin 
kurulmasının ve bu birimin varlığının sürdürülmesinin, orta ve uzun vadeli bir 
plan ile birlikte dikkatli bir şekilde tasarlanmış bir gelişim sürecini gerektiren zor 
bir iş olduğunu belirtmek gerekir. 

                                                           

8  Kaliforniya Yasal Analistler Ofisi’ne ilişkin bilgi için bakınız http://www.lao.ca.gov ve 
New York Şehri Bağımsız Bütçe Ofisi’ne ilişkin bilgi için bakınız 
http://www.ibo.nyc.ny.us  
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Sonuç 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bütçe oluşturma sürecinde 
önemli bir rol oynayabilmek için yasama organlarının karmaşık bütçe 
meselelerini ve süreçlerini anlama konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Bu 
ihtiyaç, bütçeye ilişkin bilgi sağlayacak bağımsız bir kaynak tarafından 
karşılanabilir. Özellikle Hollanda ve Birleşik Devletler olmak üzere, birkaç 
ülkede bu tür bilgi sağlayan ofislere rastlanmaktadır. Buna karşın, bu tür 
bağımsız araştırma birimleri, ayrı bir yasama ofisi veya bürosu olarak değil, 
yasama organı bünyesinde de oluşturulmaktadır. Bu tür bir birim kurulduğunda, 
bu birimin değerli bir birim olarak varlığını sürdürebilmesi için güvenilir ve 
tarafsız bir şekilde faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin yasama organının bütçe sürecindeki rolü açısından birtakım 
seçimler yapması gerekmektedir. Yasama organı bünyesinde bağımsız bir 
araştırma kapasitesinin kullanımının ulaşılabilir bir hedef olduğunu göstermeye 
yönelik iyi bir örnek vermiş olduğumu umuyorum. Böyle bir birim oluşturmayı 
düşünen Türkiye’de, yasama organının rolü hakkında birtakım soruların 
cevaplanması gerektiğini düşünüyorum: 

Yasama organı kendi bağımsız araştırma birimine mi sahip olmalı yoksa 
hükümet tarafından sağlanan verileri ve analizleri mi kullanmalı? 

Yasama organı gerçekten tarafsız, bağımsız ve nesnel bir araştırma birimi 
oluşturabilir mi? 

Yasama organının bütçeye ilişkin eylemleri sınırlandırılmalı mı yoksa 
yasama organının istediği her türlü eylemde bulunmasına izin mi verilmeli? 

Yasama organı bütçe toplamları üzerine resmi olarak oylama yapmalı mı 
yoksa sadece belirli gelir ve harcama kararları ile mi ilgilenmeli? 

Yasama organı yalnızca yıllık bütçeyi mi dikkate almalı yoksa orta vadeli 
kararları da açık bir şekilde ele alıp bu tür kararlar da vermeli mi? 

Performans hedefleri yürütme ve yasama organlarının bütçeleme 
süreçlerine ne hızda dahil edilmelidir? 

Yasama organı kamu hesaplarının izlenmesi ve kontrol edilmesi için 
kendi kapasitesini güçlendirmeli mi ve eğer güçlendirecekse bunu nasıl 
gerçekleştirmeli? 

Yasama organı gözetim fonksiyonunu desteklemek amacıyla Sayıştay 
gibi dış kaynakları aktif bir şekilde kullanmalı mı? 

Bu soruların cevaplanması zor sorular olduğunu biliyorum, ancak 
bunların dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Hesap verebilirlik önemlidir, 
ancak hesap verebilirliği sağlamak kolay değildir. Bu konuda ilerleme sağlamak 
için neler yapılabileceği konusunda size fikir verdiğimi umuyorum. 

Bana bu sempozyumda açılış konuşması yapma fırsatı verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. Yorum ve sorularınızı bekliyorum. 
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Tablolar 

Tablo 1: CBO Personelin Dağılımı 

 

Kaynak: Yazarın tahmini 
 

Tablo 2: Temel Fonksiyonlara Göre Personel Dağılımı 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kaynak: Yazarın tahmini 
 

Fonksiyon Temel Diğer Toplam 

Yönetim kılavuzluğu 5 5 10 

Makroekonomik analiz 5 15 20 

Vergi analizi 5 15 20 

Bütçe analizi   80 

Temel 20   

Önerilerin analizi  45  

Görevlendirmeler  15  

Program birimleri  75 75 

Teknik ve idari 10 20 30 

Toplam 45 190 235 

Core Function CBO
IBO 

(NYC)

LAO 

(Calif) 

Yönetim kılavuzluğu 5 6 3 

Makroekonomik analiz 10 4 5 

Bütçe analizi 20 12 36 

Teknik ve idari 10 5 9 

Toplam 45 27 53 



 
 
 
 

OTURUM 2  
BÜTÇE REFORM SÜRECİ ve  

PARLAMENTONUN BU SÜREÇTEKİ ROLÜ: 

TÜRKİYE ve SEÇİLMİŞ AB ÜYESİ  

ÜLKE DENEYİMLERİ 
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Active Parliamentary Scrutiny of Use of Public Money:  
Some European Experiences 

 
Herbert BOESCH1 

Summary 

The paper outlines some general considerations as regards parliamentary scrutiny 
and accountability. Why is parliamentary scrutiny of how the executive body uses 
public money important?  Then follows an explanation of the legal framework in 
which the Committee on Budgetary Control in the European Parliament carries 
out its activities.  The final part of the paper deals with how this scrutiny can be 
performed and reinforced.  
 
Introduction 

Parliaments' role in the budgetary process is essentially focussed on two 
activities. The first activity is to establish the budget. It is a forward-looking 
activity in which discussions on the priorities for the next budget will take place. 
Which policy areas shall have what amount of money? This work is in general 
carried out in Budget Committees or Finance Committees. 

The second activity is a retrospective activity during which parliaments exercise 
control over the implementation of the budget.  Parliaments will check whether 
the last budget was spent wisely, for its intended purposes and in accordance with 
all regulations. This activity is normally carried out by Budgetary Control 
Committees or committees with a different name but similar functions. 
 
In the case of the European Union the different stages in the budget process - 
preparation, adoption, implementation, and control - are "regulated" by different 
legal texts such as the Treaty, the Financial Regulation, inter-institutional 
agreements and internal rules of procedures.  
 
The title of the symposium is "The changing Role of Parliament in the Budget 
Process". There is an implicit assumption that the role of Parliaments in the 
budget process is changing. Is this the case? And if it is from what to what? Have 
parliaments over a certain period of time changed attitude, interest, attention 
from one of the stages in the procedure to another?  
 
Change is clearly ongoing in the European Parliament. In recent reports2 the 
European Parliament has given increasing attention to accountability issues. 

                                                           

1  Chairman of the Committee on Budgetary Control, European Parliament 



 68

This is not to say that Plenary is dealing less seriously with the forward looking 
budget procedures. It is more correct to say that the attention now being given to 
accountability issues is being expressed in more qualitative terms and with more 
emphasis than before. 
 
Who is the author? 

Since 1995 I have been a Member of the European Parliament's Committee on 
Budgetary Control. From July 1999 I was vice-chairman and since January 2007 
I have had the honour and privilege of being Chairman of the Committee.  

Based on my work in the European Parliament and in the Committee on 
Budgetary Control as well as in the Committee on Budgets over the last 13 years 
I will present my personal points of view and considerations as regards the 
changing role of the European Parliament in the control of the implementation of 
the Community budget.   
 
The views expressed do not necessarily reflect the views of the European 
Parliament as an institution. 
 
Organisation of the paper 

The first chapter will outline some general considerations as regards 
parliamentary scrutiny and accountability. Why is parliamentary scrutiny of how 
the executive body uses public money important? 

Then follows a chapter on the legal framework in which the Committee on 
Budgetary Control in the European Parliament carries out its activities. 
A third and final chapter will deal with how this scrutiny can be performed and 
reinforced.  
 
Why is parliamentary scrutiny important? 

Governments have the power to take money from the public and spend it on their 
behalf. Each year governments all over the world raise and spend billions of 
euros of public money. The way the spending is done determines the quality of 
daily life for millions of people.  

                                                                                                                                                  

2  The 2002 discharge report P5_TA(2004)0337,  the 2003 discharge P6_TA(2005)0092,  
the 2004 discharge P6_TA-PROV(2006)0157, the 2005 discharge P6_TA-
PROV(2007)0132 and the 2006 discharge P6_TA-PROV(2008)0133. 
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The public has a right to know how it is governed. Taxpayers in particular want 
to know how public money - taxpayers' money - is spent and to receive assurance 
that it has been spent well.  
 
In the private sector the result of management's efforts are expressed in the 
accounts, and the bottom line indicates whether management has been successful 
or not. It is not that simple in the public sector in as far as public activities do not 
in general generate a "surplus". Other ways of "measuring" managements' efforts 
have to be found and other questions have to be put.  
Parliament is the public's representative body and as such it is Parliament's 
responsibility to pose the right questions with a view to holding the executive to 
account for the money that it raises and spends. 
 
Democratic societies were not born out of an abstract idea. They were based on 
the down-to-earth insistence that those who pay the taxes shall have control over 
how the taxes are used. It therefore follows that democracy as well is about the 
possibilities that citizens have of making holders of public office accountable for 
their decisions and actions. 
  
Accountability 

Accountability is the relation between one who allocates responsibility and one 
who accepts this responsibility. The one accepting responsibility will be required 
to give an account of actions taken in order to assume the given responsibility. 

It is not sufficient to say "I have assumed my responsibility". Holders of public 
office must also clearly explain the process they have followed and the activities 
they have carried out in order to enable themselves to say that they have assumed 
responsibility. The way in which "assurance" is achieved must be explained. 
Otherwise the given assurance is nothing more than window dressing.  
 
Parliaments provide financial authority and powers. They therefore have the right 
and responsibility to hold governments and its entities accountable for the 
management and use of the resources entrusted to them. Accountability is one of 
the most fundamental democratic principles. 
 
Democracy is a question of confidence, not only to people, but also to 
institutions. The more confidence citizens have in institutions using public 
money, the more there is democratic legitimacy.  
 
Democratic legitimacy is, however, not only a question of creating democratic 
institutions. The life of democratic institutions and their way of working must 
constantly be maintained and developed. A "living democracy" needs active 
parliamentary scrutiny to build confidence, legitimacy and public trust.  
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Some instruments at the disposal of parliaments: 

New elections 

In a democracy, voters have the possibility to vote for someone else at the next 
elections if they have been dissatisfied with the performance of the current 
government. The power delegated to ministers can be taken back and given to 
someone else. One of the obvious shortcomings of new elections being the 
control instrument is that it can only be used every fourth or fifth year, depending 
on the length of the legislature. 

Motion of censure 

Due to this weakness the "new elections" as a control instrument has been 
supplied with a variant which allows Parliament to adopt a motion of censure 
against a specific minister or the whole government. In EU Member States this 
classical expression of "parliamentary control" is certainly a powerful instrument, 
but it is not very subtle. Modern societies are complicated and it will often be 
difficult to obtain sufficient insight into complex structures in order to pinpoint 
responsibility. 

Other instruments 

Elections and motions of censure must be supplied with other instruments in 
order to assure accountability. Some supplementary instruments are transparency 
in public administration, specialised legal structures, evaluations, an 
"Ombudsman" or petitions3. State audit is another possibility. 

State audit 

State audit can be organised in many different ways. From a purely intellectual 
point of view it is interesting to note the great variation in the institutional set up 
of state audit in different EU Member States. The non existence of one general 
accepted model of external audit could indicate that the control of the executive 
authority has played a minor role in the theoretical development of democracy. 

The result of the absence of a uniform approach makes it more difficult to carry 
out effective scrutiny, but it does not make it impossible and it certainly does not 
mean that it will be done arbitrarily. Good practices for audit and accountability 
arrangements have been established by INTOSAI (International Organization of 
Supreme Audit Institutions). Due to the absence of one general accepted model 
for external audit adherence to these good practices seems of utmost importance. 
                                                           

3  Each of these instruments is very important as control mechanism. However, time and 
space do not allow for a more detailed discussion. 
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Increasing awareness 

Members of the Committee on Budgetary Control in the European Parliament 
have in recent years shown an increasing awareness of the importance of active 
parliamentary scrutiny. 

It has been acknowledged that the role and functions of a budgetary control committee 
are not set once and for all. They change over time as a consequence of developments 
in society in general, reforms in the administrative and financial management system in 
the executive body as well as changes in the accounting and audit sectors.  
 
The central question for a parliamentary control committee is to achieve effective 
political control over strong technical bureaucracies. With which means can this 
be achieved? 
 
Before indicating some possible replies as regards the how it seems appropriate 
to briefly mention the legal framework in which the Committee on Budgetary 
Control in the European Parliament carries out its activities. This will allow for a 
more complete understanding of the influence of the Committee.  
 
Readers who are familiar with the legal framework may want to skip the 
following chapter. However, readers unfamiliar with the Treaty may want to 
continue because an introduction to the role of the European Court of Auditors as 
well as fundamental concepts such as "discharge" will help in understanding the 
Committee's future challenges. 
 
The legal framework 

For ease of reference the main articles of the Treaty4 with direct relevance for the 
discharge procedure are reproduced in annexe 1. Here follows a short summary 
of the content of these rules.  

The Treaty 
 
Article 248 of the Treaty gives the European Court of Auditors the role of 
"assisting" the European Parliament and Council in exercising their powers of 
control over the implementation of the budget. The Court is the external auditor 
of the European Union. Despite the name it has no judicial powers. It is a 
collegiate body which adopts reports and opinions which have no binding force 
but are a help to those managing EU funds (the Commission5 and the Member 
                                                           

4 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:pdf 
5 In this text "Commission" refers to the European Commission, the executive body in the    
   EU system 



 72

States) as well as those controlling the implementation of the budget (the 
Parliament and the Council). 
 
The tasks of the Court are to audit the EU's accounts and the legality and 
regularity of all EU revenue and expenditure, to provide the Parliament and the 
Council with a "Statement of Assurance", to audit the soundness of financial 
management and to provide opinions on new legislative proposals with financial 
impact. 
 
Article 274, paragraph 1 of the Treaty gives the European Commission final 
responsibility for the implementation of the budget. Member States shall 
"cooperate" with the Commission. This division of tasks, not responsibility, is at 
the origin of what is called "shared management". The rules according to which 
"shared management" shall be carried out are spelled out in Article 53 of the 
Financial Regulation6 which lays down detailed rules for the establishment and 
implementation of the general budget of the European Communities.  
 
Article 276 of the Treaty provides that "the European Parliament, acting on a 
recommendation from the Council (...) shall give discharge to the Commission in 
respect of the implementation of the budget (...)".  
 
The "discharge procedure" is a process during which the Committee on 
Budgetary Control, on behalf of the European Parliament, scrutinises the 
Commission's implementation of the budget. At the end of the process 
Parliament will adopt a decision to grant or to refuse discharge to the 
Commission as well as a resolution in which it comments the implementation and 
may propose changes to current procedures and practises. 
 
The discharge decision and the discharge resolution are expressions of Parliament's 
political appraisal of the implementation of the budget and are largely based on the 
European Court of Auditors' Annual Report and Special Reports. 
 
Formally the discharge decision releases the Commission, the executive body, 
from further liability for management of the budget for a particular year and 
marks the end of the budget's existence. 
 
Before giving discharge to the Commission, Parliament may ask to hear the 
Commission with regard to the execution of expenditure or the operation of 
financial control systems. Each year the Committee invites a number of 
Commissioners to a hearing in the Committee during which the Commissioner 
will have to reply to questions from Members of the Committee mainly based on 
                                                           

6 http://ec.europa.eu/budget/documents/financial_regulation_en.htm 
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audit findings in the Court of Auditors' last Annual Report. The Commission is 
required to submit any necessary information to Parliament at the latter's request 
(Article 276(2)).  
 
The Internal Rules of the House 

As article 276 of the Treaty does not give any practical advice on how the 
discharge shall be given the detailed provisions have been laid down in the 
Internal Rules of the House.  

According to these rules, which are attached in annexe 2, the committee may 
invite Parliament to grant, postpone or refuse discharge in respect of 
implementation of the budget. By granting discharge through a resolution voted 
in April, Parliament approves the implementation of the budget in respect of the 
financial year under examination.  
If Parliament concludes that there are serious issues to be addressed and that 
more information is necessary before discharge may be granted, it may postpone 
the discharge decision. In that case Parliament must set out the reasons for 
postponement, the further action that the Commission is expected to take and the 
deadlines for doing so and then stipulate the documents required for Parliament 
to then take an informed decision. 
 
The refusal to grant discharge has no legal consequences but may be regarded as 
a serious political sanction. Refusal of discharge is a strong weapon and the 
consequences of using this instrument cannot always be foreseen.  
 
There seems to be a widespread misunderstanding that refusal of discharge 
equates to a motion of censure. This is however not the case in as far as the 
voting procedures foresee a different majority for the two decisions. Where 
granting/refusal of discharge are decided by "a majority of the votes cast"7, a 
motion of censure requires "a two-thirds majority of the votes cast, representing a 
majority of the Members of Parliament"8.  
 
Furthermore, a vote on a motion of censure does not take place on the same day 
it is submitted ("by one tenth of the component Members of Parliaments")9. The 
whole procedure is spread over several part-sessions10.  
 
It is often said that a refusal of discharge would have serious political and 
institutional consequences. So far this has not been proven and it could be 
                                                           

7  European Parliament's Rules of Procedure, Annex V, Article 4, paragraph 4 
8  Article 201 of the Treaty 
9  European Parliament's Rules of Procedure, Rule 100, paragraph 1 
10 European Parliament's Rules of Procedure, Rule 100, paragraph 4-6 
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assumed that the political and institutional consequences of such a move would 
depend on the reasons for doing it.  
 
How can parliamentary scrutiny be strengthened? 

The overall lesson to be drawn from 13 years of experience in the Committee on 
Budgetary Control is the importance of learning and the constant development of 
working methods. It is extremely important to ask oneself at least once a year 
"Are things being done in the right way? Are the right things being done? Which 
good practices can be identified"?  

However, the efficiency of a parliamentary control committee does not depend 
only on the committee's working methods. It also depends on external factors 
such as the audit office as well as on the position of the committee in the House. 
The committee as such has only an indirect influence on these factors, but it is 
clear that if the committee is not satisfied with the information it receives from 
the audit office or with its status in the parliament of which it is a part, it will 
have to engage in - often time consuming - dialogue and discussions in order to 
improve the situation.  
 
The following issues have been the subject for some consideration and discussion 
in the Committee on Budgetary Control in the European Parliament. They are 
presented here as examples of issues which might have an influence on a control 
committee's possibilities for achieving results. The list of topics is not exhaustive. 
 
Relations with the audit office  

A precondition for effective parliamentary scrutiny is the existence of an 
independent and efficient state audit office performing its functions in 
accordance with good practices as established by INTOSAI and providing 
sufficient, timely, interesting and top quality audit reports that have had full 
contradiction to ensure they are fair and factual. 

In the EU Member States National Audit Offices and Court of Accounts - often 
referred to as Supreme Audit Institutions (SAI) - make an important, even 
essential contribution to the accountability process. Despite different national 
traditions for external audit they play an important role by providing to 
Parliament independent information, assurance and advice about the accounts 
and the executive managers' performance.  
 
Parliaments and Supreme Audit Institutions have a common objective which is to 
improve public financial management, strengthen accountability of the executive 
and thereby ensure a high level of management and the delivery of results. 
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The two institutions have different roles and responsibilities. The external audit 
institution is a tool for the parliament to which it reports and by pulling forces 
and knowledge the two institutions would be in a strong position to encourage 
the executive to take appropriate corrective actions where needed.  
 
Some general preconditions for an active parliamentary scrutiny of the use of 
public money are 
 

- that the Supreme Audit Institution produces good knowledge about the 
delivery of the government's programmes informing Parliament whether 
the programme correspond to the intentions as set out in the law and the 
budget adopted by the legislative authority and whether implementation 
is carried out in an economic, effective and efficient way  

 

- that the Supreme Audit Institution is independent of the legislature and 
the executive and at the same time sufficient powerful to have an impact   

- that sanctions will be taken against those not fulfilling accountability 
requirements 

 

- that all areas of the public budget are open for external scrutiny. 
 

Some more specific areas where there might in general be "room for 
improvements" as auditors often say could be 
 
Business relationship  

The Supreme Audit Institution and the parliamentary committee have a mutual 
interest in establishing a strong business relationship and thereby achieving a 
more prominent position for parliamentary scrutiny on the political agenda. Quite 
often discussions on the budget focus on the allocation of resources.  Other 
aspects - such as effects, results, responsibility, accountability, transparency - 
tend to have a secondary position in the debate. The two institutions have a 
common interest in changing this situation. 

Audit strategy and plan 

Synergy between the two institutions can be achieved if there is a possibility to 
discuss the respective work programmes before final adoption. It would be a step 
forward if each institution could give input to the other institution's annual work 
programme as this can help to identify where joint efforts are possible and to 
avoid duplication of work.  

In the EU Member States the control committees have varying degree of 
possibilities for influencing the work programme of the Supreme Audit 
Institution. In the EU system, Parliament's Committee on Budgetary Control may 
simply express its wishes in an informal way and the European Court of Auditors 
decides independently if it is in a position to meet Parliament's wishes. 
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In as far as Supreme Audit Institutions are tools for Parliaments a certain 
parliamentary influence on the Supreme Audit Institution's work programme 
would not be a violation of the Supreme Audit Institution's independence. 
 
Informal assessments 

It is helpful for the work of the control committee if informal assessments of 
managerial information by the auditor can be provided. Sufficient and competent 
support from the Supreme Audit Institution to the control committee allows the 
committee to take swift action on current matters of importance outside the more 
formal reporting procedures.  

Follow up on implementation of recommendations 

The Supreme Audit Institution's recommendations as regards the implementation 
of the different programmes will only have effect if they are transformed from 
written paper into concrete action. It is useful for the control committee regularly 
to receive updated information on the state of play of the implementation of 
recommendations. If certain departments of the executive have recurrent 
difficulties in giving proper follow up to the auditors' recommendations it might 
be necessary for Parliament to take action. 

Exchange of staff 
Audit resources are scarce and expensive and it seems inappropriate to build up 
the same level of expertise in the control committee as in the audit office. 
However, the control committee will need a certain level of expertise, 
professionalism as well as independent research capacity in order to give 
adequate follow-up to audit findings. An exchange of staff could be an 
acceptable solution. 
 
The control committee's position in the House 

For parliamentarians it is not a secret that some committees in a parliament are 
traditionally seen to be more important and more prestigious than others. It is 
equally well known that there are many ways of undermining the formal 
competences of a committee. It is also a fact that in many parliaments there is a 
certain difference of opinion - if not tension - between those Members giving 
priority to setting ambitious policies for the future and those looking critically 
backwards on the achieved results, the seriousness of the shortcomings, weak 
procedures or inadequate working methods in the executive.  

If control committees and their activities are considered to be "inferior" to other 
committees, Members of control committees will have an important task of 
explaining the importance of parliamentary scrutiny and how action on audit 
findings can ensure better delivery and enhance public trust, accountability, 
legitimacy and finally democracy.  
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If the political leaders of a parliament take the view that any political question is more 
important, more urgent and more interesting than the supervision of the use of public 
money, a Committee on Budgetary Control and its Members seem only to have two 
options. The first is to invest enormous efforts in communication and dialogue in order 
to change the prevailing opinion. The second is to wait for the next scandal. 
 
A Committee for Budget and another for Budgetary Control 

The increasing complexity - and workload - as regards both the establishment 
and the control of the budget for a modern society makes it necessary for a 
parliament to have a specific committee for the two different functions. 
Parliaments are free to organise the work as they find best and the absence of a 
constitutional provision for the creation of a specific control committee cannot be 
seen as a hindrance. On the contrary. A parliamentary initiative to create a 
separate control committee would be a strong signal to the public showing that 
Parliament cares about the use of public money.  

The Committee's composition 

Historically, budgetary control committees are often "born" in the budget 
committee. Many control committees began their existence as "sub-committees" 
under a budget committee before they became fully independent committees. In 
theory and in order to respect the division of work and influence between the two 
committees it could be seen as an anomaly that one Member can be a Member of 
both committees. This is however the case in the European Parliament where the 
prevailing point of view is that the presence of Members of the Committee on 
Budgetary Control in the Committee on Budget has a positive influence on the 
deliberations of the next budget in that committee. 

A parliamentary control committee should not be too big. The Committee on 
Budgetary Control in the European Parliament has 40 Members which some 
consider being a bit too many. The point of view is that the committee would be 
more efficient and obtain better results if it was smaller and if it focused its 
efforts on absolute fundamental control issues identified in dialogue with the 
audit institution. 
  
In some national parliaments in the EU, membership of the control committee is 
restricted to "senior MPs". Seniority is maybe not the only valid criteria. The 2006 
discharge procedure showed that the whole matter was handled very competently 
by a relative young Member of the European Parliament. But it seems clear that the 
political groups of the House should only send highly interested and dedicated 
Members to the control committee. Important results can be achieved even with 
only a handful of engaged Members with a common objective.  
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The Committee's access to Plenary 

The Supreme Audit Institution provides audit reports to the control committee. 
The control committee should be free to evaluate the need for parliamentary 
action. Not all audit reports may need specific action, but the committee should 
be empowered to decide and have the possibility to present its own report on the 
Supreme Audit Institution's report to Plenary if this was found necessary in order 
to achieve improvements in the area under audit. 

Matters mainly depending on the committee's own decisions 

Some aspects of the functioning of a control committee are mainly dependent on 
the committee's own decisions and are therefore open for change -if a majority of 
the Members of the committee so wish. In this respect the role of the committee 
chair is essential. 

Focus 

Effective exercise of public accountability requires that control committees are 
able to keep focussed on fundamentally important control issues and avoid 
getting side-tracked into details (however juicy for the press). Committee 
meeting time is limited and should be used as useful as possible. Supreme Audit 
Institutions are in the world in order to work for parliaments so a substantial part 
of the available time should be dedicated to a thorough debate on the SAI's 
reports.  

Accept the role 

A parliamentary committee on budgetary control should act like what it actually 
is: a parliamentary body and not an investigative body. It should not try to 
"replace" the auditor because it does not have the resources - time, staff, and 
knowledge - to undertake investigations itself. A parliamentary committee which 
aspires to be investigative will in fact be an unhappy mix of legislative and 
investigative authorities.  
 
Relations with the sector specific committees 

This aspect might prove to be a relatively difficult one as every parliamentary 
committee always is keen of defending its competences. It is an eminent political 
question - not a "technical" or "administrative" one - to establish an adequate 
balance between horizontal committees and sector specific committees. In the 
European Parliament the mandate as well as the number of committees is open 
for modification after each election and the strength and influence of a control 
committee will reflect the attention given to accountability issues by the political 
leaders in the House.   
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Communication strategy 

An agreed policy on how the control committee should interact with the press 
and the media would seem to be advantageous. This could be helpful in creating 
understanding for the importance of parliamentary scrutiny and to publicise 
knowledge about the work of the committee. 

Developing good practice  

Parliamentarians are first and foremost politicians and cannot be expected to be 
experts in public financial scrutiny. This is a fact which should be acknowledged. 
However, this does not mean that parliamentary scrutiny cannot be carried out to 
the highest standards. Information, formation and other training activities could 
be integrated in the committee's normal activities.  

Staff 

A precondition for carrying out effective scrutiny is the committee disposing of a 
professional secretariat which can assist the committee in its work. It is therefore 
important that the committee offers interesting working conditions.  

In some EU Member States private sector companies offer Mini Coopers to 
newly graduated candidates as a lure for coming to work at their companies. In 
the public sector this kind of hardware is neither available nor desirable. Instead, 
software can be used to create a culture to enable the recruiting and retaining of 
competent staff.  
 
Innovation, value-based management, recognition, responsibility, motivation, 
career-planning and personal development are just some of the key concepts in 
this regard. A work place offering possibilities for continuous learning will be 
more attractive to engaged and dynamic people than one in which you mainly 
perform routine tasks. 
 
Conclusion 

The principle of holding the executive accountable was very well formulated in 
Article 15 of the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen from 
1789:  

"La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration". 
 
More than 200 years after putting this principle on paper it is as relevant as never 
before. Why?  
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Probably because the principle is neither right wing nor left wing. It is simply 
common sense.  
 
How exactly the executive can be held accountable is an open question. There are 
many ways and instruments available and the action to be taken will depend on 
the actual legislative, institutional and political context. Some European 
experiences have been mentioned. They might serve as inspiration but not as 
"Instructions for use".  
 
On the question raised at the beginning of the paper whether parliaments over a 
certain period of time have changed their attitude, interest, attention from one of 
the stages in the budget process to another it seems clear that as regards the 
European Parliament more focus is being put on the principle of holding the 
executive accountable for its actions. 
 
This is maybe the beginning of a much needed "back to basic" movement in 
which parliamentarians and citizens will require the scrutiny processes to be 
continually developed and adapted with a view to achieve better public financial 
management and - at the bottom line - better public delivery.   
 
The challenge for a control committee is to confirm the fundamental democratic 
principle that the budget is controlled by the legislature, not the executive. To do 
this the control committee must first of all state its willingness and ability to 
question the executive and then put itself in a position where it has the necessary 
influence and power to transform audit findings into remedial action as efficient 
as possible. 
This process can be facilitated if the executive considers the discharge procedure 
as a constructive process which support the executive's own efforts towards 
excellence in stead of an annual punishment to go through as quickly as possible.  
 
Effective parliamentary scrutiny is not a given thing. It is an enormous challenge 
for most control committees and new ways of working might have to be invented 
in order to achieve this objective. Control committees can benefit from each 
others' experiences. It is useful for one control committee to know where another 
succeeded and why and where it failed and why.  
 
The time may well have come to explore the possibilities of creating a permanent 
forum for dialogue and an exchange of views in the form of a parliamentary 
network composed of Members of parliamentary control committees. 
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Annex 1 
 
Article 201 

If a motion of censure on the activities of the Commission is tabled before it, the 
European Parliament shall not vote thereon until at least three days after the 
motion has been tabled and only by open vote. 

If the motion of censure is carried by a two-thirds majority of the votes cast, 
representing a majority of the Members of the European Parliament, the 
Members of the Commission shall resign as a body. They shall continue to deal 
with current business until they are replaced in accordance with Article 214. In 
this case, the term of office of the Members of the Commission appointed to 
replace them shall expire on the date on which the term of office of the Members 
of the Commission obliged to resign as a body would have expired. 
 
Article 248 

1. The Court of Auditors shall examine the accounts of all revenue and 
expenditure of the Community. It shall also examine the accounts of all revenue 
and expenditure of all bodies set up by the Community in so far as the relevant 
constituent instrument does not preclude such examination. 

The Court of Auditors shall provide the European Parliament and the Council 
with a statement of assurance as to the reliability of the accounts and the legality 
and regularity of the underlying transactions which shall be published in the 
Official Journal of the European Union. This statement may be supplemented by 
specific assessments for each major area of Community activity. 
 
2. The Court of Auditors shall examine whether all revenue has been received 
and all expenditure incurred in a lawful and regular manner and whether the 
financial management has been sound. In doing so, it shall report in particular 
on any cases of irregularity. 
 
The audit of revenue shall be carried out on the basis both of the amounts 
established as due and the amounts actually paid to the Community. 
The audit of expenditure shall be carried out on the basis both of commitments 
undertaken and payments made. 
 
These audits may be carried out before the closure of accounts for the financial 
year in question. 
 
3. The audit shall be based on records and, if necessary, performed on the spot in 
the other institutions of the Community, on the premises of any body which 
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manages revenue or expenditure on behalf of the Community and in the Member 
States, including on the premises of any natural or legal person in receipt of 
payments from the budget. In the Member States the audit shall be carried out in 
liaison with national audit bodies or, if these do not have the necessary powers, 
with the competent national departments. The Court of Auditors and the national 
audit bodies of the Member States shall cooperate in a spirit of trust while 
maintaining their independence. These bodies or departments shall inform the 
Court of Auditors whether they intend to take part in the audit. 
 
The other institutions of the Community, any bodies managing revenue or 
expenditure on behalf of the Community, any natural or legal person in receipt of 
payments from the budget, and the national audit bodies or, if these do not have the 
necessary powers, the competent national departments, shall forward to the Court of 
Auditors, at its request, any document or information necessary to carry out its task. 
 
In respect of the European Investment Bank's activity in managing Community 
expenditure and revenue, the Court's rights of access to information held by the 
Bank shall be governed by an agreement between the Court, the Bank and the 
Commission. In the absence of an agreement, the Court shall nevertheless have 
access to information necessary for the audit of Community expenditure and 
revenue managed by the Bank. 
 
4. The Court of Auditors shall draw up an annual report after the close of each 
financial year. It shall be forwarded to the other institutions of the Community and 
shall be published, together with the replies of these institutions to the observations 
of the Court of Auditors, in the Official Journal of the European Union. 
 
The Court of Auditors may also, at any time, submit observations, particularly in 
the form of special reports, on specific questions and deliver opinions at the 
request of one of the other institutions of the Community. 
 
It shall adopt its annual reports, special reports or opinions by a majority of its 
Members. However, it may establish internal chambers in order to adopt certain 
categories of reports or opinions under the conditions laid down by its Rules of 
Procedure. 
 
It shall assist the European Parliament and the Council in exercising their 
powers of control over the implementation of the budget. 
 
The Court of Auditors shall draw up its Rules of Procedure. Those rules shall 
require the approval of the Council, acting by a qualified majority. 
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Article 274, paragraph 1 

The Commission shall implement the budget, in accordance with the provisions 
of the regulations made pursuant to Article 279, on its own responsibility and 
within the limits of the appropriations, having regard to the principles of sound 
financial management. Member States shall cooperate with the Commission to 
ensure that the appropriations are used in accordance with the principles of 
sound financial management. 

Article 275 

The Commission shall submit annually to the Council and to the European 
Parliament the accounts of the preceding financial year relating to the 
implementation of the budget. The Commission shall also forward to them a 
financial statement of the assets and liabilities of the Community. 

Article 276 

1. The European Parliament, acting on a recommendation from the Council 
which shall act by a qualified majority, shall give a discharge to the Commission 
in respect of the implementation of the budget. To this end, the Council and the 
European Parliament in turn shall examine the accounts and the financial 
statement referred to in Article 275, the annual report by the Court of Auditors 
together with the replies of the institutions under audit to the observations of the 
Court of Auditors, the statement of assurance referred to in Article 248(1), 
second subparagraph and any relevant special reports by the Court of Auditors. 

2. Before giving a discharge to the Commission, or for any other purpose in 
connection with the exercise of its powers over the implementation of the budget, 
the European Parliament may ask to hear the Commission give evidence with 
regard to the execution of expenditure or the operation of financial control 
systems. The Commission shall submit any necessary information to the 
European Parliament at the latter's request. 
 
3. The Commission shall take all appropriate steps to act on the observations in 
the decisions giving discharge and on other observations by the European 
Parliament relating to the execution of expenditure, as well as on comments 
accompanying the recommendations on discharge adopted by the Council. 
 
At the request of the European Parliament or the Council, the Commission shall 
report on the measures taken in the light of these observations and comments and 
in particular on the instructions given to the departments which are responsible 
for the implementation of the budget. 
These reports shall also be forwarded to the Court of Auditors. 
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Annex 211 
 

ANNEX V :  Procedure for the consideration and adoption of decisions on 
the granting of discharge 
 

Article 1 :  Documents 
 

1.   The following documents shall be printed and distributed:  

(a)  the revenue and expenditure account, the financial analysis and the 
balance sheet forwarded by the Commission; 

 

(b)  the Annual Report and special reports of the Court of Auditors, 
accompanied by the Institutions' answers; 

 

(c)  the statement of assurance as to the reliability of the accounts and the 
legality and regularity of the underlying transactions provided by the 
Court of Auditors pursuant to Article 248 of the EC Treaty; 

 

(d)  the Council recommendation. 
 
2.   These documents shall be referred to the committee responsible. Any 
committee concerned may deliver an opinion.  
 

3. Where other committees wish to deliver opinions, the President shall set the 
time limit within which these shall be communicated to the committee 
responsible.  
 

Article 2 :  Consideration of report 
 

1.   Parliament shall consider a report from the committee responsible concerning 
discharge by 30 April of the year following the adoption of the Court of Auditors' 
Annual Report as required by the Financial Regulation.  
 

2.   Parliament's Rules relating to amendments and voting shall apply unless 
otherwise provided in this Annex.  
 

Amendments to the motion for a resolution to be put to the vote in plenary must 
be referred to the committee responsible for consideration. 
 

Article 3 :  Content of the Report 

1.   The discharge report drawn up by the committee responsible shall comprise:  
(a)  a proposal for a decision granting discharge or postponing the 

discharge decision (April part-session vote) or a proposal for a decision 
granting or refusing to grant discharge (October part-session vote); 

 

                                                           

11 Also available in electronic form on  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=C3D0D72A9CEA9359576
25666874980F1.node2?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040501+ANN-
05+DOC+XML+V0//EN&navigationBar=YES 
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(b)  a proposal for a decision closing the accounts of all the Community's 
revenue, expenditure, assets and liabilities; 

(c)  a motion for a resolution containing comments accompanying the 
proposal for a decision referred to in point (a) including both an 
assessment of the Commission's budgetary management over the 
financial year and observations relating to the implementation of 
expenditure for the future; 

 

(d)  as an Annex, a list of the documents received from the Commission 
and those requested but not received; 

 

(e)  the opinions of the committees concerned. 
 

2.   If the committee responsible proposes postponing the discharge decision, the 
relevant motion for a resolution shall also set out, inter alia:  

(a)  the reasons for postponement 
(b)  the further action that the Commission is expected to take and the 

deadlines for doing so; 
 

(c)  the documents required for Parliament to take an informed decision. 
 

Article 4 :  Deleted 
 

Article 5 :  Consideration and vote in Parliament 

1.   Any report by the committee responsible concerning the discharge shall be 
included on the agenda of the first part-session following its tabling. 
 

2.   Amendments shall be admissible only to the motion for a resolution tabled 
pursuant to Article 3(1)(c).  
 

3.   Unless otherwise stipulated in Article 5a, the vote on the proposals for 
decisions and the motion for a resolution shall follow the order of Article 3.  
 

4.   Parliament shall decide by a majority of the votes cast, pursuant to Article 
198 of the EC Treaty.  
 

Article 5a :  Procedural variants 

1.   April part-session vote  
In the first instance, the discharge report shall propose either to grant or to 
postpone discharge. 

(a) If a proposal to grant discharge secures a majority, discharge is granted. 
This shall also constitute closure of the accounts. 

 

If a proposal to grant discharge fails to secure a majority, discharge will be 
deemed to be postponed and the committee responsible shall table a new report 
within six months containing a new proposal to grant or refuse to grant discharge. 
 

(b) If a proposal to postpone discharge is adopted, the committee responsible 
shall table a new report within six months containing a new proposal to 
grant or refuse to grant discharge. In this case the closure of accounts 
shall also be postponed and retabled with the new report. 
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If a proposal to postpone discharge fails to secure a majority, discharge shall be 
deemed granted. In this instance the decision shall also constitute closure of the 
accounts. The motion for resolution may still be put to the vote. 
2.   October part-session vote  
In the second instance, the discharge report shall propose either to grant or to 
refuse to grant discharge. 

(a) If a proposal to grant discharge secures a majority, discharge is granted. 
This shall also constitute closure of the accounts. 

 

If a proposal to grant discharge fails to secure a majority, this shall constitute 
refusal of discharge. A formal proposal to close the accounts for the year in 
question shall be submitted at a subsequent part-session at which the 
Commission shall be invited to make a statement. 
 

(b) If a proposal to refuse discharge secures a majority, a formal proposal to 
close the accounts for the year in question shall be submitted at a subsequent 
part-session at which the Commission shall be invited to make a statement. 

 

If a proposal to refuse discharge fails to secure a majority, discharge shall be 
deemed granted. In this instance the decision shall also constitute closure of 
accounts. The motion for resolution may still be put to the vote. 
 

3.   In the event of the motion for resolution or the proposal on closure containing 
provisions which contradict Parliament's vote on the discharge, the President, 
after consulting the chairman of the committee responsible, may postpone that 
vote and fix a new deadline for tabling amendments. 
  
Article 6 :  Implementation of discharge decisions 
 

1.   The President shall forward any decision or resolution of Parliament pursuant 
to Article 3 to the Commission and to each of the other institutions. He shall 
arrange for their publication in the Official Journal in the series appropriate to 
acts of a legislative character. 
  
2.   The committee responsible shall report to Parliament at least annually on the 
action taken by the institutions in response to the comments accompanying the 
discharge decisions and the other comments contained in Parliament's resolutions 
concerning the implementation of expenditure.  
 
3.   On the basis of a report by the committee responsible for budgetary control, 
the President, acting on behalf of Parliament, may bring an action before the 
Court of Justice against the institution concerned, pursuant to Article 232 of the 
EC Treaty, for failure to comply with the obligations deriving from the 
comments accompanying the discharge decision or the other resolutions 
concerning implementation of expenditure. 
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Kamu Parasının Kullanılmasında Aktif Parlamento Denetimi:  
Bazı Avrupa Deneyimleri 

Herbert BOESCH1  

Özet 

Bu makale, parlamento denetimi ve hesap verebilirlikle ilgili birtakım 
genel görüşler sunmaktadır. Yürütme organının kamu parasını nasıl 
kullanacağına ilişkin parlamento denetiminin neden önemli olduğu ele 
alınacaktır. Bunu, Avrupa Parlamentosundaki Bütçe Kontrol Komisyonunun 
faaliyetlerini yürüttüğü yasal çerçeve ile ilgili açıklama takip edecektir. 
Konuşmanın son kısmı bu denetimin nasıl gerçekleştirilebileceği ve 
güçlendirilebileceği ile ilgilidir. 

Giriş  

Parlamentonun bütçe sürecindeki rolü özellikle iki faaliyet üzerine 
odaklanmaktadır. Birinci faaliyet, bütçenin oluşturulmasıdır. Bu faaliyet, bir 
sonraki bütçeye ilişkin önceliklere yönelik tartışmaların yapılacağı ileriye dönük 
bir faaliyettir. Hangi politika alanlarına ne kadar para tahsis edilecek? Bu çalışma 
genellikle Bütçe Komisyonlarında veya Mali Komisyonlarda yürütülür. 

İkinci faaliyet, parlamentonun bütçenin uygulanmasına ilişkin kontrol 
yetkisini kullandığı geriye dönük bir faaliyettir. Parlamentolar; son bütçenin, 
beyan edilen amaçlar için ve tüm düzenlemelere uygun bir şekilde akıllıca 
harcanıp harcanmadığını kontrol edecektir. Bu faaliyet normalde Bütçe Kontrol 
Komisyonlarınca ya da farklı isimdeki ancak aynı işlevlere sahip komisyonlar 
tarafından yürütülmektedir. 

Avrupa Birliği örneğinde, bütçe sürecindeki farklı aşamalar-bütçenin 
hazırlanması, kabul edilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi- “Anlaşma, Mali 
Tüzük, kurumlar arası anlaşmalar ve kurum içi usul kuralları” gibi farklı hukuki 
metinler ile düzenlenmektedir. 

Sempozyumun adı “Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü”dür. 
Burada parlamentonun bütçe sürecindeki rolünün değiştiğine ilişkin üstü kapalı 
bir varsayım söz konusudur. Peki durum gerçekten de böyle midir? Eğer 
gerçekten bir değişiklik varsa, nasıl bir değişiklik söz konusudur? 
Parlamentoların tutum, ilgi ve dikkatleri zamanla sürecin bir aşamasından 
diğerine mi kaymıştır?  

 

                                                           

1 Bütçe Kontrol Komisyonu Başkanı, Avrupa Parlamentosu 
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Avrupa Parlamentosunda bu değişim açık bir şekilde sürmektedir. Son 
raporlarda2, Avrupa Parlamentosu hesap verebilirlik meselelerine giderek daha 
fazla önem vermektedir. Ancak bu durum, Genel Kurul’un ileriye dönük bütçe 
süreçlerine daha az önem verdiği anlamına da gelmemektedir. Bu bağlamda, 
hesap verebilirlik meselelerine verilen önemin, artık, daha nitel terimlerle ve 
daha çok vurgulu olarak ifade edildiğini söylemek çok daha doğru olacaktır.  

Sunum Planı 

Birinci bölümde, parlamento denetimi ve hesap verebilirliğe ilişkin 
birtakım genel görüşler verilecektir. Yürütme organının kamu parasını nasıl 
kullanacağına ilişkin yapılacak parlamento denetimi neden önemlidir sorusuna 
cevap aranacaktır.  

Bu bölümün ardından, Avrupa Parlamentosundaki Bütçe Kontrol 
Komisyonunun faaliyetlerini yürüttüğü yasal çerçeveye ilişkin bir bölüm yer 
almaktadır. 

Üçüncü ve son bölüm, bu denetimin nasıl gerçekleştirilebileceği ve 
güçlendirilebileceği ile ilgili olacaktır. 

Parlamento denetimi neden önemlidir? 

Hükümetler, halkın parasını alma ve bu parayı halk adına harcama 
yetkisine sahiptir. Her yıl, tüm dünyadaki hükümetler milyarlarca euro kamu 
parası toplamakta ve harcamaktadır. Bu paranın nasıl harcandığı, milyonlarca 
insanın günlük yaşam kalitesini belirlemektedir. 

Halkın, nasıl yönetildiğini bilme hakkı vardır. Özellikle vergi 
mükellefleri, kamu parasının    -vergi mükelleflerinin parasının- nasıl 
harcandığını bilmek ve söz konusu paranın iyi bir şekilde harcandığı garantisini 
almak ister.  

Özel sektörde, yönetimin çalışmaları neticesinde elde ettiği sonuçlar 
hesaplarda görülür ve hesaplardaki en alt satır yönetimin başarılı olup olmadığını 
ortaya koyar. Kamu faaliyetleri genellikle bir “fazla” oluşturamadığından, bu 
durum kamu sektöründe o denli basit değildir. Yönetimin çalışmalarını “ölçmek” 
için başka yollar bulunmalı, başka sorular sorulmalıdır. 

 

                                                           

2  2002 yılı onay raporu P5_TA(2004)0337, 2003 yılı onayı P6_TA(2005)0092, 2004 yılı 
onayı P6_TA-PROV(2006)0157, 2005 yılı onayı P6_TA-PROV(2007)0132 ve 2006 
yılı onayı P6_TA-PROV(2008)0133. 
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Parlamento halkı temsil eden organdır ve bu nedenle yürütme organını, 
topladığı gelirlerden ve yaptığı harcamalardan sorumlu tutmak amacıyla doğru 
soruları yöneltmek parlamentonun sorumluluğundadır. 

Demokratik toplumlar, soyut bir fikirden doğmamıştır. Bu toplumlar, 
vergilerin nasıl kullanılacağına ilişkin kontrolün vergi ödeyenlerde olması 
gerektiği yönündeki gerçekçi bir iddiaya dayandırılmıştır.. Dolayısıyla, 
demokrasi aynı zamanda vatandaşların , kamu yönetimini elinde bulunduranları 
kararlarından ve eylemlerinden sorumlu tutabilme imkanları ile de ilgilidir. 

Hesap verme sorumluluğu 

Hesap verme sorumluluğu, sorumluluğu veren ile bu sorumluluğu kabul 
eden arasındaki ilişkidir. Sorumluluğu kabul eden kişinin, verilen sorumluluğu 
üstlenmek için yerine getirdiği eylemlerin hesabını vermesi gerekecektir.  

Bu bağlamda, “Sorumluluğumu üstleniyorum” demek yeterli değildir. 
Yöneticiler, sorumluluk üstlendiklerini söyleyebilmek için aynı zamanda 
izledikleri süreci ve gerçekleştirdikleri eylemleri net bir şekilde açıklamalıdırlar. 
“Güvencenin” nasıl sağlandığının açıklanması gerekir. Aksi takdirde verilen 
güvencenin vitrin süsünden bir farkı kalmaz. 

Parlamentolar mali otorite ve yetki sağlar, bu nedenle yürütme 
organlarını ve kurumlarını, kendilerine tahsis edilen kaynakların yönetiminden ve 
kullanımından sorumlu tutma hak ve sorumluluğuna sahiptirler. Hesap verme 
sorumluluğu en temel demokratik ilkelerden birisidir.  

Demokrasi yalnızca bireylere değil aynı zamanda kurumlara da güven 
duyma meselesidir. Vatandaşlar kamu parasını kullanan kurumlara ne kadar çok 
güvenirse, o kadar çok demokratik meşruiyet söz konusu olacaktır. 

Ancak demokratik meşruiyet yalnızca demokratik kurumlar oluşturma 
sorunu değildir. Demokratik kurumların varlığı ve çalışma şekilleri de sürekli 
muhafaza edilmeli ve geliştirilmelidir. “Yaşayan demokrasi” ; güven, meşruiyet 
ve kamu güveni tesis etmek için aktif parlamento denetimine ihtiyaç duyar. 

Parlamentoların sahip oldukları bazı araçlar 

Yeni seçimler 

Demokrasilerde, mevcut hükümetin performansından hoşnut olmamaları 
halinde seçmenlerin bir sonraki seçimde başka bir kişiye oy verme seçenekleri 
vardır. Milletvekillerine verilen yetki geri alınabilir ve başka herhangi bir kişiye 
verilebilir. Yeni seçimlerin bir kontrol aracı olmasına ilişkin belirgin 
eksikliklerden birisi, bu aracın yasama süresinin uzunluğundan dolayı yalnızca 
dört veya beş yılda 1 kez kullanılabilmesidir. 
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Gensoru önergesi 

Bahsedilen zayıf yönü nedeniyle, “yeni seçimler” bir kontrol aracı 
olarak, parlamentonun gensoru önergesini kabul etmesine olanak tanıyan bir 
alternatif ile desteklenmektedir. AB Üyesi devletlerde, bu klasik “parlamento 
kontrolü” ifadesi kesinlikle güçlü bir araç olmakla birlikte çok yeterli değildir. 
Modern toplumlar karmaşıktır ve sorumluluğu tam olarak saptamak için 
karmaşık yapıların yeterince kavranabilmesi genellikle zor olacaktır.  

Diğer araçlar 

Hesap verebilirliğin sağlanması için seçimlerin ve gensoru önergelerinin 
diğer araçlarla desteklenmesi gerekir. Kamu yönetiminde saydamlık, 
uzmanlaşmış hukuki yapılar, değerlendirmeler, bir “Ombudsman” veya 
dilekçeler, kullanılabilecek diğer araçlardan bazılarıdır3. Devlet denetimi, diğer 
bir alternatiftir. 

Devlet denetimi 

Devlet denetimi çeşitli şekillerde organize edilebilir. Tamamen 
entelektüel bakış açısından ele alındığında, farklı AB ülkelerinde devlet 
denetiminin kurumsal yapısında büyük farklılıklar olması ilginçtir. Dış denetime 
ilişkin genel kabul gören bir modelin olmaması, yürütme organının kontrol 
edilmesinin, demokrasinin teorik gelişiminde çok küçük bir rol oynadığı 
anlamına gelebilir. 

Tek tip bir yaklaşımın olmayışı, etkili bir denetim yapılmasını daha da 
zorlaştırmaktadır; ancak imkansız hale getirmemekte ve kesinlikle söz konusu 
denetimin keyfi olarak yerine getirileceği anlamına gelmemektedir. INTOSAI 
(Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü) denetim ve hesap verebilirlik 
düzenlemelerine ilişkin iyi uygulama örnekleri oluşturmuştur. Dış denetime 
ilişkin genel kabul gören tek bir modelin olmaması nedeniyle, bu iyi 
uygulamalara bağlı kalınması büyük önem arz etmektedir. 

Farkındalığın artırılması 

Avrupa Parlamentosundaki Bütçe Kontrol Komisyonu üyelerinin aktif 
parlamento denetiminin önemine ilişkin farkındalığı son yıllarda oldukça 
artmıştır.  

Bütçe Kontrol Komisyonunun rolü ve işlevlerinin yalnızca 1 defa ve kati 
olarak belirlenmediği fark edilmiştir. Bütçe Kontrol Komisyonunun rolü ve 

                                                           

3 Bu araçların her biri kontrol mekanizmaları olarak büyük önem taşımaktadır. Ancak, 
burada daha detaylı ele alınmaları için yeterli zaman yoktur. 
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işlevleri, genel anlamda toplumda yaşanan gelişmeler, yürütme organında idari 
ve mali yönetim sisteminde gerçekleştirilen reformlar, ayrıca muhasebe ve 
denetim sektörlerindeki değişimler neticesinde zaman içerisinde değişiklik 
göstermektedir. 

Parlamento Kontrol Komisyonuna ilişkin temel sorun, güçlü teknik 
bürokrasiler üzerinden etkili bir siyasi kontrol gerçekleştirebilmektir. Peki, bu 
etkili siyasi kontrol hangi araçlar ile gerçekleştirilebilir? 

Söz konusu kontrolün nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bu sorunun olası 
yanıtlarını vermeden önce; Avrupa Parlamentosundaki Bütçe Kontrol 
Komisyonunun faaliyetlerini yürüttüğü hukuki çerçeve hakkında kısaca bilgi 
vermek uygun olacaktır. Böylece Komisyonun etkisi tam olarak 
anlaşılabilecektir. 

Hukuki çerçeve hakkında bilgi sahibi olan okuyucular aşağıdaki bölümü 
atlamak isteyebilir. Ancak, Antlaşma hakkında bilgi sahibi olmayan okuyucular 
aşağıdaki bölümle devam etmek isteyebilir, çünkü Avrupa Sayıştayının rolü ile 
“onay” gibi temel kavramlara ilişkin genel bilgi edinmek Komisyonun ileride 
karşılaşacağı zorlukların anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  

Hukuki çerçeve 

Kolaylık olması açısından, Antlaşmanın4 doğrudan onay usulü ile ilgili 
temel maddeleri Ek 1’de ayrıca verilmiştir. Aşağıda bu kuralların içeriğine ilişkin 
kısa bir özet yer almaktadır. 

Antlaşma 

Antlaşma’nın 248’inci maddesi Avrupa Sayıştayına, bütçenin 
uygulanmasına ilişkin kontrol yetkilerini kullanırlarken Avrupa Parlamentosuna 
ve Konseyine “yardım etme” rolü verir. Sayıştay, Avrupa Birliğinin dış 
denetçisidir. Adına rağmen; kurumun yargı yetkisi yoktur. Yargılama fonksiyonu 
olmayan Avrupa Birliği Sayıştayı, AB fonlarını yöneten kurumlara (Komisyon5 
ve üye ülkeler) ve bütçenin uygulanmasını kontrol eden kurumlara (Parlamento 
ve Konsey) yardımcı olan ancak bunun dışında herhangi bir bağlayıcılığı 
olmayan rapor ve görüşleri kabul eder. 

 Sayıştayın görevleri: AB hesaplarını, tüm AB gelir - giderlerinin 
düzenliliğini ve mevzuata uygunluğunu denetlemek, Parlamento ve Konseye 

                                                           

4 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:pdf 
5 Bu belgede, “Komisyon” AB sisteminde yürütme organı görevini üstlenen Avrupa 

Komisyonunu ifade etmektedir.  
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“Garanti Bildirimi” vermek, mali yönetimin sağlamlığını denetlemek ve mali 
etkisi olan yeni yasa tekliflerine ilişkin görüş sunmaktır. 

Antlaşma’nın 274’üncü maddesinin 1’inci fıkrası bütçenin 
uygulanmasına ilişkin nihai sorumluluğu Avrupa Komisyonuna verir. Üye 
ülkeler, Komisyon ile “iş birliği yapacaktır”. “Paylaşılan yönetim” kavramının 
kökeninde, sorumluluk bölümü değil görev bölümü yer alır. “Paylaşılan 
yönetimin” gerçekleştirilmesinde esas alınacak kurallar, Mali Tüzük’ün6 53’üncü 
maddesinde belirtilmektedir. Mali Tüzük, Avrupa Topluluklarının genel 
bütçesinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin detaylı kurallar getirmektedir. 

Antlaşma’nın 276’ncı maddesi’ne göre, “ (…) konseyden gelen 
tavsiyelere göre hareket eden Komisyona, (…) bütçenin uygulanmasıyla ilgili 
onay verir”. 

 “Onay süreci”, Bütçe Kontrol Komisyonunun, Avrupa Parlamentosu 
adına, Komisyonun bütçe uygulamasını denetlediği süreçtir. Bu sürecin sonunda, 
Parlamento, Komisyona onay verilmesine veya onay verilmesinin reddedilmesine 
ilişkin bir karar verir, ayrıca bütçe uygulamasına ilişkin yorumlarda bulunduğu 
ve mevcut usul ve uygulamalara ilişkin değişiklikler teklif edebileceği bir ilke 
kararı verir.  

Onay kararı ve onay ilke kararı, Parlamentonun bütçe uygulamasına 
ilişkin siyasi takdirinin bir ifadesidir ve bu kararlarda büyük ölçüde Avrupa 
Sayıştayının Yıllık Raporu ve Özel Raporları esas alınır.  

Onay kararı Komisyonu, diğer bir deyişle yürütme organını, belirli bir 
yıla ilişkin bütçenin yönetiminde resmi olarak daha fazla yükümlülükten kurtarır 
ve bütçenin sona erdiğini gösterir.  

Komisyona onay vermeden önce, Parlamento harcama yönetimi veya 
mali kontrol sistemlerinin işleyişi ile ilgili Komisyon ile görüşmek isteyebilir. 
Komisyon, her yıl, çok sayıda Komisyon üyesini Komisyonda gerçekleştirilen 
görüşmelere davet eder. Komisyon üyeleri, söz konusu görüşmelerde, Komisyon 
üyelerinin, genellikle sayıştayın son Yıllık Raporu’nda ortaya koyulan denetim 
bulgularını esas alarak yönelttiği sorulara yanıt vermek zorundadır. 
Parlamentonun talebi üzerine, Komisyonun Parlamentoya gerekli bilgileri 
sunması gerekir (Madde 276(2)). 

 

 

                                                           

6 http://ec.europa.eu/budget/documents/financial_regulation_en.htm 
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Parlamentonun İç Tüzüğü 

Anlaşma’nın 276’ncı maddesi, onayın nasıl verileceğine dair 
uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunmadığından, detaylı hükümler 
Parlamento’nun İç Tüzüğü’nde ortaya konmuştur. 

Ek 2’de yer alan bu kurallara göre, komisyon, Parlamentoyu bütçenin 
uygulanmasına ilişkin onay vermeye, onayı ertelemeye veya onay vermeyi 
reddetmeye davet edebilir. Parlamento, nisan ayında oylanan bir ilke kararı 
aracılığıyla onay vererek, incelemeye tabi olan mali yıla ilişkin bütçenin 
uygulanmasını kabul eder.  

Ele alınması gereken ciddi meseleler olduğu ve onay verilmeden önce 
daha fazla bilgi verilmesi gerektiği sonucuna varması halinde Parlamento, onay 
kararının verilmesini erteleyebilir. Bu durumda Parlamento, ertelemeye ilişkin 
gerekçelerini, Komisyonun yerine getirmesi beklenen eylemleri ve bu eylemlere 
ilişkin son tarihleri açıkça ifade etmeli ve daha sonra yeterli bilgiye sahip bir 
şekilde karar vermesi için gerekli belgelerin Parlamentoya sunulması şartını 
getirmelidir. 

Onay verilmesinin reddedilmesi, herhangi bir hukuki sonuç 
doğurmamakla birlikte ciddi bir siyasi yaptırım olarak görülebilir. Onayın 
reddedilmesi güçlü bir silahtır ve bu enstrümanın kullanılması halinde ortaya 
çıkacak sonuçlar her zaman öngörülemeyebilir. 

Bu bağlamda, onayın reddedilmesi ile gensoru önerisi verilmesinin denk 
uygulamalar olduğu yönünde yaygın bir yanlış anlama olduğu görülmektedir. 
Ancak bu iki kararın verilmesi için farklı çoğunlukların sağlanmasını öngören 
oylama usullerine göre böyle bir durum söz konusu değildir. Onay verilmesine 
veya onayın reddedilmesine ilişkin karar “kullanılan oyların çoğunluğu7” ile 
alınırken, gensoru önergesi için “Parlamento üyelerinin çoğunluğunu temsil eden, 
kullanılan oyların 3/2 çoğunluğuna8” gerek duyulur. 

Ayrıca, gensoru oylaması, gensoru önergesinin (Parlamento üyelerinin 
onda 1’i tarafından) sunulduğu gün yapılmaz9. Tüm süreç birkaç bölümden 
oluşan oturumlara yayılır10. 

Onayın reddedilmesinin genellikle ciddi siyasi ve kurumsal sonuçlar 
doğuracağı söylenmektedir. Bugüne kadar bu söylenti kanıtlanmamıştır, ayrıca 

                                                           

7  Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları, Ek V, Madde 4, Fıkra 4 
8  Antlaşma’nın 201. Maddesi 
9  Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları, Kural 100, Fıkra 1 
10 Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları, Kural 100, Fıkra 4-6 
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onayın reddedilmesinin siyasi ve kurumsal sonuçlarının bu yönde verilen kararın 
altında yatan nedenlere bağlı olacağı varsayılabilir. 

Parlamento denetimi nasıl güçlendirilebilir?  

On üç yıldır Bütçe Kontrol Komisyonunda edindiğim deneyimlerden 
çıkarılacak ders, çalışma yöntemlerinin öğrenilmesinin ve sürekli 
geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğudur. En azından yılda 1 kez “Yapılanlar 
doğru bir şekilde mi yapılıyor? Doğru şeyler mi yapılıyor? Hangi uygulamalar iyi 
örnek olarak tanımlanabilir?” diye sorulması çok büyük önem taşımaktadır. 

Ancak, parlamento kontrol komisyonunun etkinliği yalnızca komisyonun 
çalışma yöntemlerine değil, aynı zamanda denetim ofisi gibi dış faktörlere ve 
ayrıca komisyonun yasama organı içindeki konumuna da bağlıdır. Söz konusu 
komisyonun bu faktörler üzerinde yalnızca dolaylı bir etkisi vardır, ancak 
Komisyonların denetim ofisinden aldığı bilgiden tatmin olmaması veya taraf 
olduğu parlamentodaki statüsünden hoşnut olmaması halinde, komisyon, 
konumunu iyileştirmek için – genellikle çok zaman alan – diyalog ve tartışmalara 
girmek zorunda kalacaktır. 

Aşağıda, Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komisyonuna ilişkin göz 
önünde bulundurulan ve tartışılan meseleler yer almaktadır. Bunlar, kontrol 
komisyonunun sonuç elde edebilmesini etkileyebilecek meselelere örnekler 
olarak sunulmaktadır. Konu listesi çok kapsamlı değildir. 

Denetim ofisiyle ilişkiler 

Etkili bir parlamento denetiminin ön koşulu, işlevlerini INTOSAI’nin 
belirlediği iyi uygulama örneklerine göre yerine getiren ve adil ve gerçek olması 
sağlanacak şekilde üzerinde tartışılmış, yeterli, ilgi çekici ve yüksek kaliteli 
denetim raporlarını zamanında sunan bağımsız ve etkin bir devlet denetim 
ofisinin varlığıdır. 

AB’ye üye devletlerde, Ulusal Denetim Ofisleri ve Sayıştaylar–genellikle 
Yüksek Denetleme Kurumları (SAI) olarak adlandırılırlar–hesap verebilirlik 
sürecine önemli, hatta asli katkılarda bulunur. Dış denetime ilişkin farklı ulusal 
geleneklere rağmen, bu kurumlar Parlamentoya bürokratların performanslarına 
ve kamu hesaplarına ilişkin bağımsız bilgiler sunarak, garanti ve tavsiyeler 
vererek çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Parlamento ve Yüksek Denetim Kurumlarının, kamu mali yönetimin 
iyileştirilmesi, yürütme organının hesap verebilirliğinin güçlendirilerek üst düzey 
bir yönetim sağlanması ve sonuçların sunulması yönünde ortak bir hedefleri 
vardır.  
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Bu iki kurumun farklı rolleri ve sorumlulukları vardır. Dış denetim 
kurumu, raporlar sunduğu parlamento için bir araçtır. Bu iki kurum, güç ve bilgi 
alışverişi yaparak, yürütme organını, ihtiyaç duyulduğunda uygun düzeltici 
eylemleri yerine getirmesi yönünde teşvik edecek güçlü bir konumda olacaktır. 

Halkın parasının harcanmasında aktif bir parlamento denetimi 
sağlanmasına ilişkin bazı genel ön koşullar şöyledir: 

- Yüksek Denetim Kurumunun, hükümet programının uygulamaya 
konmasına ilişkin gerekli bilgileri üreterek programın, kanunda 
belirtilen amaçlar ve yasama organı tarafından kabul edilen bütçe 
ile uyumlu olup olmadığı ve uygulamanın ekonomik, etkili ve 
verimli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği 
konusunda meclisi bilgilendirmesi, 

- Yüksek Denetleme Kurumunun, yasama ve yürütme organından 
bağımsız bir kurum olması ve aynı zamanda icrai sonuçlar 
oluşturabilecek kadar güçlü olması, 

- Hesap verebilirlik gerekliliklerini yerine getirmeyenler aleyhine 
yaptırımlar uygulanması, 

- Kamu bütçesinin tüm alanlarının dış denetime açık olması. 

Denetçilerin dediği gibi “iyileştirme yapılması mümkün” diğer spesifik 
alanlar şöyledir: 

İş ilişkileri 

Güçlü iş ilişkileri kurulması ve dolayısıyla parlamento denetiminin siyasi 
gündemde daha önemli bir konuma getirilmesi, hem Yüksek Denetim 
Kurumunun hem de parlamento komisyonunun çıkarlarına hizmet eder. Bütçeye 
ilişkin tartışmalar, çoğunlukla, kaynakların tahsisi konusuna odaklanmaktadır. 
Bütçenin etkileri, sonuçları, sorumluluk, hesap verebilirlik ve saydamlık gibi 
diğer hususlar görüşmede ikincil konumda kalma eğilimindedir. Bu durumun 
değiştirilmesi iki kurumun da ortak çıkarına olacaktır. 

Denetim stratejisi ve planı 

Nihai kabul öncesinde ilgili çalışma programlarının tartışılabildiği 
durumlarda, iki kurum arasında sinerji oluşturulabilir. Her kurumun diğer 
kurumların yıllık çalışma programına girdi sağlayabilmesi, önemli bir adım 
olacaktır çünkü bu durum ortak çalışmaların yapılabileceği alanların 
tanımlanmasına ve mükerrer iş yükünün önlenmesine yardımcı olacaktır. 

AB’ye üye devletlerde, kontrol komisyonları, Yüksek Denetim 
Kurumunun çalışma programını farklı düzeylerde etkileyebilmektedir. AB 
sisteminde Parlamento, Bütçe Kontrol Komisyonu, taleplerini gayriresmi bir 
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şekilde dile getirmekte ve Avrupa Sayıştayı, Parlamentonun taleplerini yerine 
getirebilecek bir konumdaysa, konuya ilişkin bağımsız bir şekilde karar 
vermektedir.  

Yüksek Denetim Kurumları, parlamentolar için bir araç olduğundan, 
Yüksek Denetim Kurumu’nun çalışma programı üzerinde belirli bir parlamento 
etkisi olması bu kurumun bağımsızlığının ihlali anlamına gelmez. 

Gayriresmi Değerlendirme 

Denetçiler tarafından yönetsel bilgilere ilişkin gayriresmi 
değerlendirmeler sağlanması, kontrol komisyonunun çalışması açısından faydalı 
olacaktır. Yüksek Denetim Kurumunun kontrol komisyonuna yeterli ve uygun 
desteği vermesi, komisyonun daha resmi raporlama prosedürlerinin dışında kalan 
önemli güncel meselelere ilişkin hızlı hareket etmesini sağlayacaktır.  

Tavsiyelerin uygulanmasının izlenmesi 

Yüksek Denetleme Kurumunun farklı programların uygulanmasına 
ilişkin tavsiyeleri ancak bu tavsiyelerin yazılı belgelerden somut adımlara 
dönüştürülmesi halinde etkili olacaktır. Kontrol Komisyonunun, tavsiyelerin 
uygulanma durumuna ilişkin düzenli olarak güncel bilgi alması yararlı olacaktır. 
Yürütme organının belirli birimlerinin denetçilerin tavsiyelerini gerektiği gibi 
takip etmekte sürekli zorluk yaşaması halinde, Parlamentonun harekete geçmesi 
gerekebilir.  

Personel değişimi 

Denetim kaynakları az ve pahalıdır, ayrıca kontrol komisyonunda 
denetim ofisi ile aynı düzeyde bir uzmanlık oluşturulması uygun 
görünmemektedir. Ancak kontrol komisyonunun denetim bulgularını yeterince 
takip edebilmesi için belirli bir uzmanlık seviyesine, profesyonelliğe ve ayrıca 
bağımsız araştırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda 
personel değişimi kabul edilebilir bir çözümdür.  

Kontrol Komisyonunun Parlamento İçerisindeki Konumu 

Parlamentodaki bazı komisyonların geleneksel olarak diğerlerinden daha 
önemli ve prestijli görüldüğü tüm parlamenterlerce bilinmektedir. Bir 
komisyonun resmi yeterliklerinin çeşitli şekillerde zayıflatılabileceği de aynı 
şekilde iyi bilinmektedir. Aynı zamanda, birçok parlamentoda geleceğe yönelik 
iddialı politikalar belirlenmesine önem veren bu üyeler ile elde edilen sonuçlara, 
eksikliklerin ciddiyetine, zayıf prosedürlere veya yetersiz çalışma yöntemlerine 
geriye dönük ve eleştirel olarak bakan üyeler arasında gerilim olmasa da birtakım 
görüş farklılıkları olduğu bir gerçektir.  
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Kontrol komisyonlarının ve faaliyetlerinin diğer komisyonlara göre 
“ikinci sırada” görülmesi halinde, kontrol komisyonu üyelerinin “parlamento 
denetiminin öneminin, denetim bulgularına ilişkin atılacak adımların, kamu 
güveninin, hesap verebilirliğin, meşruiyetin, yani genel olarak demokrasinin 
nasıl daha iyi bir şekilde tesis edilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacağını 
açıklamak” gibi önemli bir görevleri olacaktır. 

Siyasi liderlerin, herhangi bir siyasi sorunun kamu parasının kullanımına 
ilişkin denetimden daha önemli, daha acil ve daha ilgi çekici olduğunu 
düşünmesi halinde, Bütçe Kontrol Komisyonu ve Komisyon Üyelerinin yalnızca 
iki seçeneği var gibi görünmektedir. Birinci seçenekleri, bu hakim görüşü 
değiştirmek için iletişim ve diyalog ortamı oluşturmak üzere çok fazla çaba sarf 
etmektir. Diğer seçenekleri ise bir sonraki skandalı beklemektir.  

Bütçe Komisyonu ve bütçe kontrolüne ilişkin başka bir komisyon 

Modern toplumlarda, bütçenin hem oluşturulması hem de kontrolüne 
ilişkin karmaşıklığın     -ve iş yükünün– artması, parlamentonun iki farklı 
fonksiyona ilişkin özel bir Komisyonu olmasını gerekli kılmıştır. Parlamentolar 
bu çalışmayı kendilerine göre en iyi şekilde organize etme konusunda serbesttir 
ve özel bir kontrol komisyonunun oluşturulmasına ilişkin herhangi bir anayasal 
hükmün olmaması bir engel olarak görülmeyebilir. Aksine, ayrı bir kontrol 
komisyonu oluşturulmasına ilişkin bir parlamento girişimi, Parlamentonun, kamu 
parasının kullanımına önem verdiğini halka gösteren güçlü bir işaret olacaktır. 

Komisyonun Yapısı 

Tarihsel olarak, bütçe kontrol komisyonları genellikle bütçe komisyonu 
içerisinde “doğmaktadır”. Tamamen bağımsız komisyonlar haline gelmeden 
önce, birçok kontrol komisyonu, faaliyetlerine Bütçe Komisyonu kapsamında bir 
“alt komisyon” olarak başlamaktadır. İki komisyon arasındaki iş bölümü ve yetki 
paylaşımına riayeten, teoride, bir üyenin her iki komisyona da üye olması yanlış 
görülebilir. Ancak, Avrupa Parlamentosu’nda, Bütçe Kontrol Komisyonu 
üyelerinin aynı zamanda Bütçe Komisyonunda de yer almasının, bu Komisyonda 
gerçekleştirilen bir sonraki bütçe görüşmeleri üzerinde olumlu bir etkisi olacağı 
görüşü hakim olduğundan, bir üye her iki komisyonda da yer alabilmektedir.  

Parlamento Kontrol Komisyonu çok büyük olmamalıdır. Avrupa 
Parlamentosu Bütçe Kontrol Komisyonunun 40 üyesi vardır ve bu sayının biraz 
fazla olduğu düşünülmektedir. Buradaki temel görüş, Komisyonun daha küçük 
olması ve çalışmalarının tamamen denetim kurumu ile gerçekleştirilen diyalogda 
belirlenen temel kontrol meselelerine odaklanması halinde, Komisyonun daha 
etkin olacağıdır. 
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AB’deki bazı ulusal parlamentolarda, Kontrol Komisyonu üyeliği 
“kıdemli milletvekilleri” ile sınırlıdır. Kıdemlilik tek geçerli kriter olamayabilir. 
2006 yılı onay sürecinde, Avrupa Parlamentosunun nispeten genç üyelerinin son 
derece yetkin olduğu görülmüştür. Ancak Parlamentonun siyasi gruplarının 
yalnızca çok ilgili ve kendini işine adamış üyelerini Kontrol Komisyonuna 
göndermesi gerektiği açıktır. Ortak bir hedef benimsemiş işine bağlı bir avuç üye 
ile birlikte bile önemli sonuçlar elde edilebilir. 

Komisyonun Genel Kurula Erişimi 

Yüksek Denetim Kurumu, Kontrol Komisyonuna denetim raporları 
sunar. Kontrol Komisyonu, parlamento eylemine ihtiyaç duyulup duyulmadığına 
karar vermekte serbesttir. Tüm denetim raporları özel bir eylem 
gerektirmeyebilir. Ancak Komisyona karar verme yetkisi verilmiş olmalıdır ve 
denetlenen alanda iyileştirmeler yapılması için gerekli görmesi halinde 
Komisyon, Yüksek Denetim Kurumunun raporuna ilişkin kendi raporunu 
hazırlayarak Genel Kurula sunabilmelidir.  

Büyük ölçüde Komisyonun kendi kararlarına bağlı meseleler 

Kontrol Komisyonunun işleyişinde bazı hususlar, temelde Komisyonun 
kendi kararlarına bağlıdır ve dolayısıyla –komisyon üyelerinin çoğunluğunun 
istemesi halinde– değişikliğe açıktır. Bu bağlamda, Komisyon Başkanının rolü 
büyük önem taşımaktadır.  

Odak Noktası 

Kamusal hesap verebilirliğin etkili bir şekilde uygulanması için, kontrol 
komisyonlarının temel olarak önemli kontrol meselelerine odaklanabilmesi ve 
detaylara (basın açısından cazip olsa da) takılmak suretiyle gerçek amaçtan 
sapmaması gerekmektedir. Komisyonun toplantı süresi sınırlıdır ve mümkün 
olduğunca etkin kullanılmalıdır. Yüksek Denetim Kurumları, parlamento için 
çalışmak üzere oluşturulmaktadır, bu nedenle mevcut sürenin önemli bir kısmı 
Yüksek Denetim Kurumunun raporlarına ilişkin yapılacak kapsamlı görüşmelere 
ayrılmalıdır. 

Rolün Kabul Edilmesi 

Parlamento Bütçe Kontrol Komisyonu, bir soruşturma kurumu gibi değil 
parlamenter bir organ gibi hareket etmelidir. Komisyon, denetçinin “yerini almaya” 
çalışmamalıdır, çünkü soruşturmayı kendi kendine yerine getirebilecek kaynaklara  
(süre, personel ve bilgiye) sahip değildir. Soruşturma yapmak isteyen bir parlamento 
komisyonu, mutsuz bir yasama ve soruşturma kurumu karışımı olacaktır. 
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Sektöre özgü komisyonlarla ilişkiler 

Parlamento komisyonları daima kendi yeterliliklerini korumaya istekli 
olduğundan, bu husus nispeten zorlu bir meseledir. Yatay komisyonlar ile sektöre 
özgü komisyonlar arasında yeterli bir denge kurulması – “teknik” veya “idari” bir 
mesele değil – siyasi bir sorundur. Avrupa Parlamentosunda, komisyonların 
yetkilerinin yanı sıra sayısı da her seçim sonrasında değişime açıktır ve bir 
kontrol komisyonunun gücü ve etkisi, Parlamentodaki siyasi liderler tarafından 
hesap verebilirliğe verilen önemi yansıtacaktır.  

İletişim Stratejisi 

Kontrol komisyonlarının, basın ve medya ile nasıl etkileşimde olması 
gerektiğine ilişkin ortak bir politika benimsenmesi avantajlı görünmektedir. Bu 
durum, parlamento denetiminin önemine ilişkin bir anlayış oluşturulmasına ve 
komisyon çalışmaları ile ilgili bilgilerin kamuyla paylaşılmasına yardımcı olabilir.  

İyi uygulamaların geliştirilmesi 

Parlamenterler her şeyden önce siyasetçidir, dolayısıyla onlardan kamu 
mali denetimi alanında uzman olmaları beklenemez. Bu kabul edilmesi gereken 
bir gerçektir. Ancak, bu durum, parlamento denetiminin en yüksek standartlarda 
gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Komisyonun normal 
faaliyetlerine bilgilendirme, formasyon ve diğer eğitim faaliyetleri de dahil 
edilebilir. 

Personel 

Etkili bir denetim gerçekleştirmenin ön koşulu, Komisyonun 
çalışmalarında gerekli desteği sağlayabilecek profesyonel bir sekretaryanın 
bulunmasıdır. Bu nedenle Komisyonun cezbedici çalışma koşulları sunması 
önemlidir.  

Bazı AB’ye üye devletlerde, özel şirketler yeni mezun olan adayları 
şirketlerine çekmek için, adaylara Mini Cooper teklif etmektedir. Kamu 
sektöründe bu tarz donanımların kullanılması ne mümkündür ne de arzu edilir. 
Bunun yerine, yetkin personelin işe alınması ve muhafaza edilmesini sağlayacak 
bir kültür oluşturulması için yazılımlar kullanılabilir.  

Yenilikçilik, değere dayalı yönetim, takdir, sorumluluk, motivasyon, 
kariyer planlama ve kişisel gelişim bu konudaki temel kavramlardan yalnızca 
birkaçıdır. Sürekli öğrenme imkanı sunan bir iş yeri, dinamik ve işine bağlı 
insanlar için büyük ölçüde rutin görevlerin yerine getirildiği bir iş yerine göre 
çok daha cezbedici olacaktır.  
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Sonuç 
Yürütme organını hesap verebilir kılma ilkesi, 1789 yılında “Fransa 

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nin 15’inci maddesinde çok açık ve kesin bir 
şekilde belirtilmiştir:  

“Toplumun, tüm kamu görevlilerinden görevleriyle ilgili olarak hesap 
sorma hakkı vardır”. ("La société a le droit de demander compte à tout agent 
public de son administration") 

Bu ilkenin kağıda dökülmesinin üzerinden iki yüz yıldan uzun bir süre 
geçmiştir, fakat zamanla bu ilke hiç olmadığı kadar yerinde bir ilke haline 
gelmiştir. Neden?  

Muhtemelen, bunun nedeni bu ilkenin sağ kanadı da sol kanadı da temsil 
etmemesidir. Bu ilke, sadece sağduyuyu yansıtmaktadır. 

Yürütme organının nasıl tam olarak hesap verebilir kılınacağı açık uçlu 
bir sorudur. Bu anlamda kullanılabilecek çeşitli yollar ve araçlar söz konusudur. 
Bu yönde atılacak adımlar, gerçek yasal, kurumsal ve siyasi bağlamla ilgilidir. 
Birtakım Avrupa deneyimlerinden bahsedildi. Bu deneyimler, “uygulanacak 
talimatlar” olarak değil, ilham kaynağı olarak görülebilir.  

Sunumun başında yöneltilen; parlamentoların tutum, ilgi ve dikkatlerinin 
zaman içerisinde sürecin bir aşamasından diğerine kayıp kaymadığı sorusu ile 
ilgili olarak, Avrupa Parlamentosunun yürütme organını eylemlerinden sorumlu 
tutma ilkesine daha çok odaklandığı açıktır.  

Bu durum, parlamenterlerin ve vatandaşların, denetim süreçlerinin 
sürekli geliştirilmesini ve daha iyi bir kamu yönetimi ve –en alt düzeyde– daha 
iyi bir kamu hizmeti sunulması amacıyla uyarlanmasını talep edeceği, oldukça 
gerekli bir “temel değerlere dönüş” hareketinin başlangıcı olabilir.  

Kontrol Komisyonunun karşılaştığı zorluk, bütçenin yürütme organı 
tarafından değil de yasama organı tarafından kontrol edilmesini gerekli kılan 
temel demokrasi ilkesini teyit etmektir. Bunun için, Kontrol Komisyonu, 
öncelikle yürütme organını sorgulamaya olan istekliliğini ve yeteneğini açıkça 
ifade etmeli, daha sonra da kendisini, denetim bulgularını mümkün olduğunca 
etkili olan düzeltici eylemlere dönüştürmesi için gerekli etki ve yetkiye sahip 
olduğu bir konuma getirmelidir.  

Yürütme organının, onay sürecini, her yıl karşı karşıya kaldığı ve bir an 
önce kurtulmak istediği bir zorunluluk olarak değil de; yürütme organının 
mükemmeliyeti yakalama çabalarını destekleyen yapıcı bir süreç olarak görmesi 
halinde bu süreç kolaylaşabilir.  

Etkili parlamento denetimi bahşedilmiş bir şey değildir ve birçok Kontrol 
Komisyonu için büyük bir zorluktur. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yeni 
çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi gerekebilir. Kontrol komisyonları 
birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilir. Bir Kontrol Komisyonunun, başka 
bir Komisyonun nerelerde başarılı olduğunu ve nerelerde ve niçin başarısız 
olduğunu bilmesi faydalı olacaktır.  

Diyalog ortamı yaratılan, görüş alışverişinde bulunulan ve parlamento 
kontrol komisyonları üyelerinden oluşan, parlamento ağı şeklindeki daimi bir 
forumu oluşturma imkanının araştırılmasının zamanı gelmiştir.  
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Ek 1 

Madde 201 

Avrupa Parlamentosuna Komisyonun faaliyetlerine ilişkin bir gensoru 
önergesi verilmesi halinde, Parlamento, söz konusu gensoruyu, önerge verilen 
tarihten en az üç gün sonra ve yalnızca açık oylama ile oylamaya sunar. 

Gensoru önergesinin, Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunu 
temsil eden kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla verilmesi halinde, Komisyon 
üyeleri toplu olarak istifa eder. Komisyon üyeleri, madde 214 gereğince yerlerini 
alacak kişiler gelinceye kadar, mevcut işlerle ilgilenmeye devam eder. Bu 
durumda, istifa eden üyelerin yerlerini almak üzere atanan Komisyon üyelerinin 
çalışma süresi; topluca istifa etme yükümlülüğündeki Komisyon üyelerinin 
çalışma süresinin sona erdiği tarihte sona erer. 

Madde 248 

1. Sayıştay, Topluluğun tüm gelir ve gider hesaplarını inceler. Sayıştay, 
ilgili kurucu belgede herhangi bir engelleme getirilmediği sürece, 
Topluluk tarafından kurulan tüm kurumların gelir ve giderlerine 
ilişkin hesapları da inceler. 

Sayıştay, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye hesapların 
güvenirliğine ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanacak 
temel işlemlerin meşruiyeti ve mevzuata uygunluğuna ilişkin bir 
garanti bildirimi sağlar. Bu bildirime, Topluluğun temel alanlarına 
ilişkin yapılacak spesifik değerlendirmeler eklenebilir.  

2. Sayıştay, tüm gelirlerin kanunlara uygun ve düzenli bir şekilde 
toplanıp toplanmadığını, tüm harcamaların kanunlara uygun ve 
düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığını ve mali yönetimin sağlam 
olup olmadığını inceler. Bu inceleme sayesinde, Sayıştay özellikle 
mevzuata uygun olmayan her türlü durumu bildirir.  

Gelir denetimi, hem kanuni olarak belirlenmiş meblağ hem de 
gerçekten Topluluğa ödenen meblağ esas alınarak gerçekleştirilir. 

Gider denetimi, hem üstlenilen taahhütler hem de yapılan ödemeler 
esas alınarak gerçekleştirilir. 

Bu denetimler mevzubahis mali yıla ilişkin hesaplar kapatılmadan 
önce gerçekleştirilebilir.  
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3. Denetimde kayıtlar esas alınır, ancak gerekli hallerde, denetim 
Topluluğun diğer kurumları, Topluluk adına ve üye devletlerde gelir 
ve giderleri yöneten herhangi bir kuruluş, ayrıca bütçeden ödeme 
alan herhangi bir gerçek kişi ve tüzel kişi için olay yerinde de 
gerçekleştirilir. Üye ülkelerde, denetim, ulusal denetim kurumları ile 
söz konusu kurumun yeterli yetkiye sahip olmaması halinde, yetkili 
ulusal birimlerle irtibat halinde gerçekleştirilir. Sayıştay ve Üye 
ülkelerin ulusal denetim kurumları bağımsızlıklarını korumakla 
birlikte güven esasına dayalı bir işbirliği yapar. Bu kurumlar veya 
birimler denetim sürecinde görev almak isteyip istemediklerini 
Sayıştaya bildirir. 

Topluluğun diğer kurumları, Topluluk adına gelir ve giderleri 
yöneten herhangi bir organ, bütçeden ödeme alan herhangi bir 
gerçek veya tüzel kişi ve ulusal denetim kurumları; bu kurumların 
yeterli yetkiye sahip olmaması halinde, yetkili ulusal birimler, 
Sayıştaya, talep etmesi üzerine, görevini yerine getirebilmesi için 
gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlar. 

Avrupa Yatırım Bankasının Topluluk gelir ve giderlerini yönetme 
faaliyeti ile ilgili olarak, Sayıştayın Bankanın sahip olduğu bilgilere 
erişim hakkı Sayıştay, banka ve Komisyon arasında imzalanacak bir 
anlaşma ile düzenlenir. Böyle bir anlaşmanın olmaması halinde, 
Sayıştay yine de banka tarafından yönetilen Topluluk gelir ve 
giderlerinin denetimi için gerekli bilgilere erişebilir.  

4. Sayıştay, her mali yılın kapanışından sonra yıllık bir rapor hazırlar. 
Söz konusu rapor topluluğun diğer kurumlarına gönderilir ve bu 
kurumların Sayıştay gözlemlerine ilişkin yanıtları ile birlikte Avrupa 
Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.  

Sayıştay, belirli sorunlara ilişkin gözlemlerini, istediği zaman, 
özellikle özel raporlar şeklinde sunabilir ve başka bir topluluk 
kurumunun talebi üzerine görüş sunabilir.  

Sayıştayın yıllık raporları, özel raporları veya görüşleri üyelerinin 
çoğunluğu tarafından kabul edilir. Bununla birlikte, Sayıştay, usul 
kuralları ile belirlenmiş koşullar altında, belirli rapor veya görüş 
türlerinin kabul edilmesi için kendi içinde ayrı birimler 
oluşturabilir.  

Sayıştay, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye bütçe uygulamasını 
kontrol etme yetkilerini kullanırken yardımcı olur.  
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Sayıştay kendi usul kurallarını oluşturur. Bu kuralların, Konsey 
tarafından, nitelikli çoğunluk ilkesine göre onaylanması gerekir.  

Madde 274, Fıkra 1 

Komisyon, madde 279 uyarınca yapılan düzenleme hükümlerine göre, 
sorumluluğu kendi üzerine alarak ve ödenek sınırları dahilinde, sağlam mali 
yönetim ilkelerini dikkate alarak bütçeyi uygular. Üye devletler, ödeneklerin 
sağlam mali yönetim ilkeleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak için 
Komisyon ile işbirliği yapar.  

Madde 275 

Komisyon, her yıl, Konsey’e ve Avrupa Parlamentosu’na, bir önceki mali 
yıla ait bütçe uygulaması hesaplarını sunar. Komisyon, bu iki kuruma, ayrıca 
Topluluğun aktif ve pasiflerine ilişkin bir mali tablo gönderir.  

Madde 276 

1. Nitelikli çoğunluk ile eyleme geçen Sayıştayın tavsiyesine göre 
hareket eden Avrupa Parlamentosu, bütçenin uygulanması için 
komisyon’a onay verir. Bu amaçla, Konsey ve Avrupa Parlamentosu, 
sırayla, madde 275’te atıfta bulunulan hesapları ve mali tabloyu, 
denetime tabi tutulan kurumların Sayıştay’ın gözlemlerine verdikleri 
yanıtlar ile birlikte yayımlanan Sayıştay yıllık raporunu, madde 
248(1) ikinci fıkrasında bahsedilen garanti bildirimini ve Sayıştay 
tarafından hazırlanan ilgili özel raporları inceler. 

2. Komisyona onay vermesi öncesinde veya Komisyonun bütçe 
uygulama yetkilerini kullanmasıyla ilgili başka herhangi bir amaçla, 
Avrupa Parlamentosu, harcamaların yönetimi veya mali kontrol 
sistemlerinin işleyişi ile ilgili kanıtlar sunması için Komisyonla 
görüşmek isteyebilir. Avrupa Parlamentosu’nun talep etmesi 
üzerine, Komisyon gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Parlamentoya 
sunar. 

3. Komisyon, Avrupa Parlamentosunun onay verilmesine ilişkin 
kararlarda yer alan gözlemlerine ve harcamaların yönetilmesine 
ilişkin diğer gözlemlerine, ayrıca Konsey tarafından kabul edilen 
onaya ilişkin tavsiyelerle birlikte sunulan yorumlara uygun hareket 
etmek için gerekli adımları atar.  

Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin talebi üzerine, Komisyon bu 
gözlemler ve yorumlar doğrultusunda alınan tedbirlere ve özellikle 
bütçenin uygulanmasından sorumlu birimlere verilen talimatlara 
ilişkin rapor hazırlar. Bu raporlar Sayıştaya da gönderilir. 



 104

Ek 211 
 

EK 5: Onay verme kararının görüşülmesi ve kabul edilmesine ilişkin usul 

Madde 1: Belgeler 

1. Aşağıdaki belgeler basılacak ve dağıtılacaktır: 

a) Komisyon tarafından gönderilen gelir ve gider hesabı, mali analiz 
ve bilanço 

b) Sayıştayın özel raporları ve denetime tabi tutulan kurumların 
yanıtlarını da içerecek şekilde sunulan Sayıştay yıllık raporu 

c) AT Antlaşması, madde 248 uyarınca Sayıştayın hesapların 
güvenirliği ve temel işlemlerin kanuna uygunluğu ve düzenliliğine 
ilişkin sunacağı garanti bildirimi 

d) Konsey tavsiye kararı 

2. Bu belgeler sorumlu komiteye gönderilir. Konu ile ilgili herhangi bir komite 
görüş bildirebilir. 

3. Diğer komitelerin görüş bildirmek istemesi halinde, Başkan bu komitelerin 
sorumlu komite ile iletişime geçebileceği bir zaman aralığı belirler. 

Madde 2: Raporun ele alınması 

1. Parlamento, Mali Tüzük gereği Sayıştay Yıllık Raporu’nun kabul 
edilmesinin ardından, sorumlu komitenin onaya ilişkin hazırlayacağı raporu 
ilgili yılda 30 Nisan’a kadar ele alır. 

2. Bu ek kapsamında aksi belirtilmediği sürece, değişiklikler ve oylama 
hususunda Parlamento Kuralları uygulanır. 

Genel Kurulda oylamaya sunulacak bir karar önergesine ilişkin 
değişiklikler ele alınmak üzere sorumlu komiteye gönderilmelidir. 
Madde 3:  Raporun içeriği 

1. Sorumlu komite tarafından hazırlanacak onay raporu aşağıdakileri içerir: 
 

a. Onay verilmesine veya onay kararının ertelenmesine ilişkin karar 
teklifi (Nisan oturumu oylaması) veya onay verilmesi veya onay 
verilmesinin reddedilmesine ilişkin karar teklifi (Ekim oturumu 
oylaması) 

b. Topluluğun tüm gelir, gider, aktif ve pasif hesaplarının kapatılması 
kararına ilişkin teklif 

                                                           

11 Aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=C3D0D72A9CEA935957625
666874980F1.node2?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20040501+ANN-
05+DOC+XML+V0//EN&navigationBar=YES. 
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c. Hem söz konusu mali yıl içerisinde Komisyonun bütçe yönetimine 
ilişkin bir değerlendirmenin hem de geleceğe yönelik harcamaların 
uygulanmasına ilişkin gözlemlerin yer aldığı ve (a) maddesinde 
belirtilen bir karar teklifi ile birlikte yorumları içeren bir karar önergesi 

d. Ek olarak, Komisyondan alınan belgelerin ve talep edilen ancak 
alınamayan belgelerin listesi  

e. Konuyla ilgili komitelerin görüşleri 

2. Sorumlu komitenin onay kararının ertelenmesini teklif etmesi halinde, ilgili 
karar önergesi, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdakileri de içerir: 

a. Ertelemenin gerekçesi 

b. Komisyondan beklenen diğer eylemler ve bu eylemlere ilişkin son tarih 

c. Parlamentonun bilinçli bir karar alabilmesi için gerekli belgeler 

Madde 4: Silinmiş 

Madde 5: Parlamentoda gerçekleştirilen görüşme ve oylama 

1. Sorumlu komite tarafından onay ile ilgili olarak hazırlanan herhangi bir 
rapor, sunulmasının ardından ilk oturumun gündemine dahil edilir. 

2. Yalnızca madde 3(1)(c) uyarınca verilen karar önergelerinde değişiklik 
yapılması kabul edilebilir. 

3. Madde 5a kapsamında aksi belirtilmedikçe, karar tekliflerine ve karar 
önergelerine ilişkin oylamada madde 3’te belirtilen sıra izlenir. 

4. Parlamento, AT Antlaşması, madde 198 uyarınca, kullanılan oyların 
çoğunluğuyla karar verir.  

Madde 5a: Usule ilişkin alternatifler 

1) Nisan oturumu oylaması 

İlk aşamada, onay raporunda onayın verilmesi veya ertelenmesine ilişkin bir 
teklif sunulur. 

a. Onay verilmesine ilişkin teklifin oylamada çoğunluğu sağlaması 
halinde, onay verilir. Böylece, hesapların kapanışı da gerçekleşir. 

Onay verilmesine ilişkin teklifin, oylamada çoğunluğu 
sağlayamaması halinde, onay ertelenmiş sayılır ve sorumlu komite 
altı ay içerisinde onay verilmesi veya onay verilmesinin 
reddedilmesine ilişkin yeni bir teklif içeren yeni bir rapor hazırlar. 

b. Onayın ertelenmesine ilişkin teklifin kabul edilmesi halinde, 
sorumlu komite altı ay içerisinde onay verilmesi veya onay 
verilmesinin reddedilmesine ilişkin yeni bir teklif içeren yeni bir 
rapor hazırlar. Bu durumda hesapların kapanışı da ertelenir ve yeni 
bir rapor ile yeniden sunulur. 
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c. Onayın ertelenmesine ilişkin teklifin oylamada çoğunluğu 
sağlayamaması halinde, onay verilmiş addedilir. Böylece, 
hesapların kapanışı da gerçekleşir. Karar önergesi yine de 
oylamaya sunulabilir. 

2) Ekim oturumu oylaması 

İkinci aşamada, onay raporunda onay verilmesi ya da onay verilmesinin 
reddedilmesine ilişkin bir teklif sunulur.  

a. Onay verilmesine ilişkin teklifin oylamada çoğunluğu sağlaması 
halinde, onay verilir. Böylece, hesapların kapanışı da gerçekleşir. 

 Onay verilmesine ilişkin teklifin, oylamada çoğunluğu 
sağlayamaması halinde, onay verilmesi reddedilmiş olur. 
Mevzubahis yıla ait hesapların kapatılmasına ilişkin resmi teklif, 
komisyonun açıklama yapmak üzere davet edileceği bir sonraki 
oturumda sunulur. 

b. Onay verilmesinin reddedilmesine ilişkin teklifin oylamada 
çoğunluğu sağlaması halinde, mevzubahis yıla ait hesapların 
kapatılmasına ilişkin resmi teklif, komisyonun açıklama yapmak 
üzere davet edileceği bir sonraki oturumda sunulur.  

Onay verilmesinin reddedilmesine ilişkin teklifin oylamada 
çoğunluğu sağlayamaması halinde, onay verilmiş addedilir. 
Böylece, hesapların kapanışı da gerçekleşir. Karar önergesi yine de 
oylamaya sunulabilir. 
 

3) Karar önergesi veya hesapların kapanışına ilişkin teklifte, Parlamentonun 
onaya ilişkin oylamasına aykırı hükümlerin yer alması halinde, Başkan 
sorumlu komite başkanına danıştıktan sonra, söz konusu oylamayı 
erteleyebilir ve değişikliklerin yapılması için yeni bir son tarih belirleyebilir. 

Madde 6: Onay kararlarının uygulanması 

1. Başkan, madde 3 uyarınca, herhangi bir Parlamento kararını veya ilke 
kararını Komisyona ve diğer kurumların her birine gönderir. Başkan, ayrıca, 
söz konusu kararların yasama niteliği taşıyan kanunlara uygun bir sırada 
Resmi Gazete’de yayımlanmasını düzenler. 

2. Sorumlu komite, en azından yılda 1 kere, Parlamentoya, onay kararları ile 
birlikte sunulan görüşlere ve harcamaların uygulanmasına ilişkin Parlamento 
ilke kararlarında yer alan diğer görüşlere yanıt olarak kurumların 
gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin bir rapor sunar. 

3. Parlamento adına hareket eden Başkan, bütçenin kontrol edilmesinden 
sorumlu komite tarafından hazırlanan raporu esas alarak, AT Antlaşması’nın 
232’nci maddesi uyarınca, onay kararı veya harcamaların uygulanmasına 
ilişkin diğer ilke kararları ile birlikte sunulan görüşlerden kaynaklanan 
yükümlülüklere uyulmaması halinde, Adalet Divanında ilgili kurumlar 
aleyhine dava açabilir. 
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BÜTÇE REFORM SÜRECİ VE PARLAMENTONUN BU SÜREÇTEKİ 
ROLÜ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ AB ÜYESİ ÜLKE DENEYİMLERİ 

Hasan Basri AKTAN1 

GİRİŞ 

Sayın Bakanlarım, sayın milletvekilleri, sayın valiler, sayın rektörler, 
sayın öğretim üyeleri, sayın OECD-SIGMA temsilcileri, sayın Avrupa Birliği 
temsilcileri, sayın Dünya Bankası temsilcileri, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsveç, 
Portekiz ve Polonya’dan katılan değerli temsilciler, değerli konuklar konuşmama 
başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin OECD-SIGMA ve Avrupa 
Komisyonunun işbirliği, Dünya Bankası ve Matra-Flex Projesi kapsamında 
Hollanda’nın destekleri ile düzenlediği “Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen 
Rolü” konulu uluslararası sempozyumun “Bütçe Reform Süreci ve 
Parlamentonun Bu Süreçteki Rolü: Türkiye ve Seçilmiş AB Üyesi Ülke 
Deneyimleri” konulu II. Oturumuna hoşgeldiniz diyorum.  

DÜNYADA KAMU MALİ YÖNETİM REFORMLARI 

Bilindiği üzere, son yıllarda, dünyada, kamu mali yönetimi ve kontrol 
sistemleri ile bütçe alanında kapsamlı ve önemli bir değişim süreci 
yaşanmaktadır. Uzun yıllar teorik düzeyde yapılan çalışmalar son yıllarda 
uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bu değişim sürecinde Avrupa Birliği ile 
birlikte OECD, Dünya Bankası ve IMF’nin önemli katkıları olmuştur.  

Bu değişim sürecini incelediğimizde genel olarak, hesap verme 
sorumluluğunun güçlendirilmesi, kaynak kullanımında ekonomiklik, etkinlik ve 
etkililiğin sağlanması, mali saydamlık, performansa dayalı ve hedeflere yönelik 
mali yönetim anlayışı, güvenilir iç kontrol sistemi, hususlarının ön plana çıktığını 
görüyoruz. 

TÜRKİYE’DE KAMU MALİ YÖNETİM REFORMU 

Ülkemizde de uzun yıllardan beri bu kapsamda yoğun ve kapsamlı 
çalışmalar yapılmıştır. Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan 
1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu Kanun az 
sayıda değişiklikle 2006 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1927 yılından 2006 
yılına kadar kamu mali yönetimimizde, kamu idarelerinin sayı, nitelik ve 
teşkilatlanmalarına bağlı olarak önemli değişiklikler meydana gelmiştir.  

                                                           

1 Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
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Diğer taraftan, dünyada kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi alanında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır, ancak kamu mali yönetim sistemimizde bu 
gelişime paralel değişiklikler yapılamamıştır. 

Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de kamu mali 
yönetim ve kontrol sisteminde önemli reform çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu 
reform çalışmalarından en önemlisi kuşkusuz 2003 yılı sonunda çıkarılan 5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’dur. Bu Kanun’la, ülkemizde, 
uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir kamu mali 
yönetim ve kontrol sistemi kurulmuştur. Bakanlığımız, bu yeni kamu mali 
yönetimi sürecinde önemli görevler üstlenmektedir. Maliye Bakanlığının genel 
görev ve sorumlulukları arasında, Maliye politikasının hazırlanmasına katkıda 
bulunmak ve uygulamak, bütçe politikalarını geliştirmek ve uygulamak, merkezi 
yönetim bütçesini hazırlamak ve uygulamak, devletin muhasebesini tutmak ve 
ödemelerini gerçekleştirmek, devlete ait malları yönetmek, devletin hukuk 
danışmanlığını yapmak, yolsuzlukla mücadele etmek, mali kontrol işlemlerini 
yürütmek, vergi ve kara para aklanması ile ilgili incelemeleri yapmak gibi temel 
kamu görevlerinin yerine getirilmesi yer almaktadır.  

5018 SAYILI KANUN NE GETİRDİ?  

 Kamu mali yönetimi ve kontrol sistemimizi modern bir yapıya 
kavuşturan 5018 Sayılı Kanunla, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlık 
ilkelerinin güçlendirilmesi mümkün hale gelmiştir.  

 Yeni çıkarılan Kanun, kamu mali yönetimini “Kamu kaynaklarının 
tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 
sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri” dir şeklinde tanımlamaktadır. 
Yeni bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulmasını hedef almaktadır. 

5018 Sayılı Kanunla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizde reform 
niteliğinde yenilikler getirilmiştir. Şimdi bunların üzerinde durmak istiyorum:  

 Bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 
bütçenin kapsamı genişletilmiştir. Böylece, belirlenen harcamaların Parlamentonun 
bilgi ve denetimine tabi olması sağlanmıştır. Kanunun kapsamı, uluslararası 
sınıflandırmalara uygun olarak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak 
belirlenmiştir. 1050 sayılı Kanun sadece devlet tüzel kişiliğine dahil idareler ile 
özel mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak üzere katma bütçeli ve özel bütçeli 
idarelerin mali yönetim ve denetimlerini kapsarken, 5018 sayılı Kanun, merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 
idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve 
kontrolünü kapsamaktadır.  
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 Kamu mali yönetim ve kontrol sistemimiz standart bir düzen 
içerisine alınmıştır. Kamu idarelerinin bütçe hazırlama, uygulama ve kontrol 
işlemlerine genel nitelikli kurallar getirilmiştir.  

 Parlamentonun bütçe hakkı güçlendirilmiştir. 

 Planlı bütçeleme süreci çerçevesinde kalkınma planları ile 
bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Orta vadeli program ve buna uyumlu 
orta vadeli mali plan hazırlanması, bunlara dayalı olarak hazırlanacak bütçelerde 
izleyen iki yılın bütçe tahminlerine de yer verilmek suretiyle çok yıllı bütçeleme 
sistemine geçilmiştir. 

 Stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme sistemine 
geçilmiştir. Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu 
planlar çerçevesinde hazırlamaları, aynı zamanda performans göstergeleri 
belirlemeleri ve performans denetimlerinin yapılması sağlanmaktadır. 

 Kanun’la Maliye Bakanlığının mali yönetim ve kontrol 
sistemindeki rolü yeniden tanımlanmış, harcama öncesi kontrol ve harcama 
sonrası denetim yetki ve görevi kamu idarelerine verilmiştir.  

 Kamu mali yönetiminde siyasi ve idari sorumluluklar birbirinden 
ayrılmış, bütçe uygulama ve denetim sürecinde kamu idarelerinin üst yöneticileri 
ön plana çıkmış, bakanlar gözetim ve koordinasyon fonksiyonlarını 
üstlenmektedir. Kamu idarelerinde mali iş ve hizmetler mali hizmetler birimi 
tarafından yapılmakta, harcamanın yapılmasına harcama yetkilileri karar 
vermekte, mali kararlar harcama öncesinde mali kontrol yetkilisi tarafından 
kontrol edilmekte ve harcama sonrasında da iç denetçiler tarafından 
denetlenmektedir.   

 Kamuda muhasebe birliği sağlanmıştır. Genel yönetim 
kapsamındaki tüm kamu idareleri aynı muhasebe sistemini kullanmaktadırlar. Bu 
çerçevede tüm hesapların konsolide edilebilmesine imkan tanınmıştır. 

 Kamu maliyesine ilişkin mali istatistikler hazırlanmakta ve 
kamuoyuna sunulmaktadır. Kamu maliyesine ilişkin olarak sağlıklı tahminler 
yapılması ve kararlar alınmasına yardımcı olmak üzere bütün kamu idarelerinin 
mali verileri bir bütünlük içerisinde sunulabilmektedir.  

 Maliye Bakanlığı tarafından harcama öncesi yapılmakta olan 
taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize işlemi kaldırılmıştır.  

 Sayıştay denetiminin kapsamı genişletilmiştir. Sayıştay 
tarafından yapılmakta olan harcama öncesi vize ve tescil işlemleri kaldırılmış, 
Kanun kapsamına dahil tüm idareler Sayıştay denetiminin kapsamına alınmıştır.  

 Kamu mali yönetiminde mali saydamlığı sağlayacak 
düzenlemeler yapılmıştır. Tüm gelir ve giderlerin bütçelerde yer alması 
sağlanmış, Kanunda öngörülen bütçeler dışında bütçe yapılması önlenmiştir.  
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 Sağlıklı bir hesap verme mekanizması oluşturulmuştur. 

 Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerine önemli 
esneklikler getirilmiş, kamu idarelerinin bütçe sürecindeki görev, yetki ve 
sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, kamu mali yönetiminde 
yetki-sorumluluk dengesi yeniden kurulmuş, yetkisiz sorumluluk ile yetkili 
sorumsuzluk sorunu aşılmıştır.  Harcama öncesi kontrol yapma ve harcama 
sonrası iç denetimi gerçekleştirme görevleri ilgili kamu idarelerine devredilmiş 
ve bu kapsamda yeni bir yapılanmaya gitmeleri öngörülmüştür. 

 Denetimde ihtisaslaşmanın önü açılmak suretiyle belirli kuralları ve 
standartları olan, sürekli işleyen, ilgili kamu idaresinin içinde yer alacak bir iç 
denetim sistemi kurulması amaçlanmıştır.  Belirlenmiş bir sistem dahilinde 
işleyen denetim faaliyetinin yapılmasını sağlamak ve harcama sonrası iç denetimi 
gerçekleştirmek üzere iç denetçilerin atanması öngörülmüştür. Yeni getirilen 
sistemin bir gereği olarak harcama sonrası denetim faaliyetinin güçlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

 İç denetim standartlarının ve yöntemlerinin belirlenmesi, iç 
denetçilerin koordinasyonu ve eğitimi ile rehberlik hizmetlerinin sunulması ise 
Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
tarafından sağlanmaktadır.  

 Kamuda aynı muhasebe sistemi kullanılması zorunluluğu 
getirilmiştir. Genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde ortak 
muhasebe ve raporlama standartları ile çerçeve hesap planı uygulanacaktır.  
Ayrıca, kamu maliyesine ilişkin mali istatistiklerin hazırlanması ve kamuoyuna 
sunulması konusunda Maliye Bakanlığı yetkilendirilerek bu alandaki dağınıklık 
giderilmiştir.  Buna göre, kamu idarelerinin mali verileri bir bütünlük içerisinde 
yayımlanmış olacaktır.  

 Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe 
büyüklüklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulması 
sağlanmaktadır. 

 Vergi muafiyeti, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar 
nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri (vergi harcamaları) cetveli, bütçe 
kanunlarına eklenecektir. 

Yukarıda belirtilen hususları özetlemek gerekirse, Bu Kanun’la, bütçe 
birliği sağlanmakta, mali saydamlık ve hesap verebilirlik yanında kamu 
kaynaklarının kullanılmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik öne çıkmakta, 
kamu idarelerine karar verme ve uygulamada geniş inisiyatif tanınmaktadır.  
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YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE BÜTÇENİN 
HAZIRLANMASI  

5018 sayılı Kanun bütçeyi, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri 
ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak 
yürürlüğe konulan belge olarak tanımlamıştır. Kanun bütçeyi bir belge olarak 
tanımlasa da, bütçenin uygulanması için bu belgenin kanunlaşması 
gerekmektedir çünkü bütçe, belirli bir dönem için uygulanacaktır. Aynı zamanda, 
parlamentonun, giderleri yapma ve gelirleri toplama konusunda yürütmeyi 
yetkilendirmesi gerekmekte, bu durumda bütçenin yürürlüğe girmesi ancak 
kanunla olmaktadır. Esasında bütçenin uygulanmasında yetki, Parlamentolara 
aittir. Parlamentolar ise bu yetkisini (hakkını) yürütmeye devretmekte, ancak 
uygulama sonuçlarını kontrol ve değerlendirmek hakkını muhafaza etmektedir. 

5018 sayılı Kanun’da bütçenin hazırlanması konusu, merkezi yönetime 
dahil idareleri kapsamaktadır çünkü 5018 sayılı Kanun’a göre, genel yönetim 
kapsamında olup da sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin bütçelerinin 
hazırlanmasını ve onaylanmasını bu idarelerin kendi özel mevzuatına bırakmıştır 
ancak bu idareler 5018 sayılı Kanun’un mali yönetim ve kontrole ilişkin genel 
hükümlerine tabidir. 

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun 
mayıs ayının sonuna kadar toplanarak makro politikaları, ilkeleri, hedef ve 
gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak orta vadeli 
programı onaylaması ile başlar. Gelecek üç yıl için hazırlanan orta vadeli 
program, kalkınma planları ve hükümetlerin öncelikleri ile uyumlu olmak 
zorundadır. Orta vadeli program, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 
hazırlanır ve Bakanlar Kurulunun onayını müteakip Resmi Gazetede yayımlanır.  

 Bütçe hazırlığı ile ilgili ikinci önemli belge, orta vadeli mali plandır.  
Orta vadeli mali plan,  temel ekonomik hedeflerin belirlendiği orta vadeli 
program ile uyumlu olmak zorundadır.  Bu plan, üç yıl süre için Maliye 
Bakanlığı tarafından hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunca haziran ayının on 
beşine kadar karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanır. Orta vadeli mali 
plan, gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinin toplam gelir ve gider 
tahminlerini içerir.  Mali plan, hedef bütçe dengesini ve açık varsa bu açığın 
hangi tür borçlanma araçları ile kapatılacağını ya da bütçe fazlası varsa bu 
fazlanın nasıl değerlendirileceğini belirtir. Orta vadeli mali planın 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 getirilmektedir. Ödenek tekliflerine sınır getirilmesi, 
kamu idarelerinin ödenek teklif ederken stratejik planlarında yer alan stratejik 
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amaç ve hedeflerini dikkate almaları ve ödenek tekliflerini gereksiz yere çok 
yüksek tutmalarını engellemek amacını taşımaktadır. 

Orta vadeli program ve mali plan, bütçe sisteminde ilk defa getirilen iki 
önemli belgedir.   

Bütçe sürecinde dört önemli aşama vardır.  Bu aşamalar,  politikanın 
oluşturulması, bütçenin hazırlanması, bütçenin uygulanması ile kontrol ve 
değerlendirme aşamalarıdır. Bu aşamaların en önemlisi, politikanın oluşturulmasıdır 
çünkü, bütçe sürecinde kaynak dağılımının belirleneceği aşama, bu aşamadır. Bu 
nedenle, 5018 sayılı Kanun bütçe sürecinin ilk aşamasına önem vermiş ve orta vadeli 
program ile mali planın hazırlanması zorunluluğunu getirmiştir.   

1050 sayılı Kanun’un uygulanmasında ise, politikanın oluşturulması 
aşaması, kalkınma planları ve yıllık programlar ile yerine getirilmekteydi.  
Ancak, bu iki belgenin doğrudan bütçe uygulamasına yönelik olmaması ve 
ekonominin tümünü ilgilendiren daha çok genel nitelikli belgeler olması 
nedeniyle, bütçe sistemi bakımından politikanın oluşturulması aşamasının, 1050 
sayılı Kanun’un uygulama döneminde etkin olarak işlediğini söylemek zordur. 
Bu nedenle, hükümetler bakımından politikanın oluşturulması ve ortaya konulan 
bu politikaların yansıdığı stratejik planlara, performans programlarına ve 
bütçelere ihtiyaç vardır.  Bu da kamu hizmetlerinin sunulmasında nihai amaç 
olan vatandaş memnuniyetini gerçekleştirmek için en önemli unsurdur.    

GİDER BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI 

Gider bütçesinin hazırlanması ile ilgili genel ilke ve standartlar, Bütçe 
Çağrısı ve Yatırım Genelgesi ile belirlenmektedir.  Bütçe Çağrısı, Maliye Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak Sayın Başbakanımız tarafından imzalanmaktadır. Bütçe 
Çağrısı, gelecek yıl bütçesinin hazırlanmasında uyulacak genel esasları içeren ve 
bütçe hazırlığında yer alacak idareler ile piyasalara verilecek mesajları belirleyen bir 
belgedir. Sayın Başbakan tarafından imzalanan Yatırım Genelgesi de yatırım 
programının hazırlanmasında uyulacak genel esasları içermektedir.  

 Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberi ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi, Bütçe Çağrısı ve Yatırım Genelgesi’nin ekleri niteliğindedir.  
Her iki rehber de bütçenin hazırlanmasında uyulacak teknik esasları, standartları 
ve birim maliyetleri, bütçe sınıflandırması ile gelecek yılda faaliyet ve projeler 
için ödenek tahsisinde takip edilecek genel prensipleri içermektedir.   Bu belgeler 
en geç haziran ayının sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanır.  
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KAMU İDARELERİ TARAFINDAN GİDER BÜTÇESİNİN 
HAZIRLANMASI 

Ödenek teklifleri, orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel 
büyüklükler ile ilke ve esaslar, kalkınma planları ve yıllık programlar ile 
idarelerin stratejik planlarında belirlenmiş öncelikleri, orta vadeli mali plan ile 
belirlenmiş ödenek tavanları dikkate alınarak kamu idarelerince hazırlanır. 
İdareler, ödenek tekliflerinin hazırlanmasında, Başbakanlık Bütçe Çağrısı ve eki 
Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi yoluyla belirlenen genel ilke ve standartları dikkate alır.  Her 
kamu idaresi, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate 
alarak gider tekliflerini hazırlar. Gider teklifleri, hesap verebilirliği ve saydamlığı 
sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca belirlenmiş kurumsal, işlevsel ve 
ekonomik sınıflandırma sistemine uygun olarak hazırlanır.  

Kamu idareleri, gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri 
tarafından imzalanmış olarak temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
gönderir. Kamu idarelerinin yatırım ödenek teklifleri ise aynı süre içinde Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulur.   

GİDER BÜTÇESİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ  

5018 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi, Maliye Bakanlığının, merkezi 
yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanması ve bu amaçla ilgili kamu idareleri 
arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olduğunu belirtmektedir. 
Ancak Kanun, Maliye Bakanlığını bütçe kanun tasarısının hazırlanması ve kamu 
idareleri arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu tutmuş olsa da 
bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
ve Hazine Müsteşarlığına da görev ve sorumluluk yüklemiştir. Maliye Bakanlığı 
yatırım bütçesi hariç bütçenin hazırlanmasından; Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ise yatırım bütçesinin hazırlanmasından sorumlu tutulmuştur. 
Hazine Müsteşarlığı ise kamu finansmanı ve borç yönetimi yönüyle bu süreçte 
rol oynamaktadır.    

5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve 
denetleyici kurumların yatırım nitelikli projelerine, bilgi için yılı yatırım 
programında yer verilir.  Bu kurumlar, mali özerkliklerinin gereği olarak yatırım 
nitelikli projelerini doğrudan kendileri belirlerler. Bu kurumların yatırım 
projelerinin yatırım programında bilgi için bile yer alması mali saydamlık 
ilkesinin bir gereğidir.  Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin 
yatırımlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenmektedir. 

 Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili 
kamu idaresi tarafından izleyen yılın mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde 
Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına gönderilmektedir.  
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Ayrıca 5018 sayılı Kanun,  bütçede etkinliği öne çıkarmış, yeni kamu 
yatırım projesi tekliflerinden, fayda-maliyet veya maliyet-etkinlik analizleri ile 
çevresel analizleri içerecek şekilde yapılabilirlik etüdü bulunmayan projelerin 
yatırım programına alınmaması ilkesini benimsemiştir. Bu durumda, yatırım 
programına alınacak yatırım projelerinin seçilmesinde teknik analizler yapmak 
suretiyle önceliklendirme imkanı getirilmiş bulunmaktadır.  

 Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına ve yatırım teklifleri Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına verildikten sonra, her iki kurum, kamu idareleri 
tarafından gönderilen bütçe tekliflerinin önceden belirlenmiş ilke, esas ve 
önceliklere göre hazırlanıp hazırlanmadığını incelerler.  Bu arada her iki kurum 
da ödenek tekliflerini, devam eden faaliyet ve projeler ile ilk defa başlanacak 
olanlar ya da önceki yıllarda ödenek tahsis edilip de yeniden ödenek tahsis 
edilmeyecekler bakımından ayrı ayrı inceleyip tekliflerin yerindeliğini ve 
gerekliliğini analiz ederler. Teklifler üzerinde gerekli incelemeler 
tamamlandıktan sonra idareler, bütçe tekliflerinin yerindeliğini belirlemek ve 
yapılacak teknik analizlere katkı yapmak üzere bütçe görüşmelerine çağrılırlar 
ancak 5018 sayılı Kanun, ilgili idarelerle bütçe görüşmesi yapılmasını zorunlu 
tutmamış ve her iki idarenin takdirine bırakmıştır. Kamu idarelerinin 
yetkilileriyle ağustos ayının ikinci yarısından itibaren bütçenin TBMM’ye 
sunulmasına kadar geçen süre içinde görüşmeler yapılır.  İdarelerle ayrı ayrı 
yapılan görüşmelerde teklifler ayrıntılı olarak irdelenir ve açıklığa 
kavuşturulması gerekli hususlar idarelerin temsilcileri ile tartışılır ve ödenek 
tahsis edilecek faaliyet ve projeler, en etkin kaynak kullanımını sağlayacak 
şekilde belirlenir. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar da bütçelerini üç yıllık bütçeleme 
anlayışı, stratejik planlama ve performans hedefleri ile kurumsal, işlevsel ve 
ekonomik sınıflandırma sistemine göre hazırlarlar. Düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar, bütçelerini eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet 
Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler.  Yani, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar, bütçe tekliflerini doğrudan TBMM’ye gönderirler ve bütçe 
tekliflerini Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı ile müzakere etmezler.  Bu 
durumda, yürütmeye bağlı olan bu kurumların bütçeleri üzerinde yürütmenin 
tasarruf etme imkanı yoktur.  

 Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç ekim 
ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden ve son 
şeklinin verilmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca konsolide edilen merkezi 
yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali yılbaşından en az 
yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur.   
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Merkezi yönetim bütçesinin Bakanlar Kuruluna sunulmasından önce 
Yüksek Planlama Kurulunca detaylı bir şekilde gelecek yıla ilişkin bütçe 
hedeflerinin tartışılması ve gelecek yıl bütçesine son şeklinin verilmesi, Bakanlar 
Kurulunun merkezi yönetim bütçe kanun tasarısını TBMM’ne sevk etmesi 
işlemini kolaylaştırmaktadır.   

GELİR BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI 

Gelir bütçesinin hazırlanmasında yetki Maliye Bakanlığına verilmiştir.  
5018 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi, Maliye Bakanlığının, gelir politikaları ve 
uygulamaları konusunda ilkelerini, amaçlarını, stratejilerini ve taahhütlerini her 
mali yılbaşında kamuoyuna duyuracağını belirtmek suretiyle, kamu gelirlerinin 
yönetiminin Maliye Bakanlığında olduğunu vurgulamıştır. 

Kamu bütçelerinin hazırlanmasında gelirlerin seviyesi, bileşimi ve 
niteliği çok önemlidir  çünkü devlet, bir yılda yapacağı hizmetleri ancak yeterli 
gelir toplaması halinde yerine getirebilir.  Devlet olmanın en başta gelen 
ayrıcalığı, vergi koyma ve toplama yetkisinin olmasıdır. Gelir bütçesinin 
hazırlanmasında çeşitli usuller uygulanmaktadır.  Bu konuda başta temel makro 
ekonomik göstergeler olmak üzere birçok unsur gözönünde bulundurulmak 
suretiyle gelir tahminleri yapılmaktadır. Bütçe, ödenekler için azami harcama 
limitini gösterirken ve bu limit Parlamentonun izni olmadan aşılamazken, gelirler 
için böyle bir durum söz konusu değildir.  Tahmini olarak bütçeye konulan 
gelirlerin aşılmasında hukuki bir engel yoktur.   

BÜTÇE KANUN TASARISI VE EKLERİ 

Anayasa’nın 161’inci maddesi “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. … Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir 
hüküm konulamaz.” hükmünü getirmek suretiyle bütçe kanunu tasarısının 
içeriğini çok genel olarak belirlemiştir.  Bütçelerin hazırlanması ve 
uygulanmasına ilişkin hükümler ise 5018 sayılı Kanun’da yer almaktadır.  

 Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının en önemli unsuru, gider ve 
gelir cetvelleridir.  Bütçe kanunlarında ayrıca, bütçe uygulamasına yön veren 
madde metinleri de yer almaktadır.  Bütçelerde bunlara ilave olarak, bütçe 
kanunu tasarısının eki niteliğinde diğer cetveller ve belgeler de bulunmaktadır. 
Bütçe kanunu tasarısına eklenen önemli dokümanların başında, kanun eki 
cetveller gelir.   

Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına, TBMM’de görüşülmesi 
sırasında dikkate alınmak üzere aşağıdaki belgeler ayrıca eklenir: 
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Milli Bütçe Tahmin Raporu, 

Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi, 

Yıllık ekonomik rapor, 

Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar 

nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli (vergi harcamaları), 

Hazine Müsteşarlığının 4749 sayılı Kanun gereğince her üç ayda bir 
hazırlamak zorunda olduğu Kamu Borç Yönetimi Raporu,  

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla 
ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, 

Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, 

Merkezi yönetim kapsamında olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden 
yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi. 

BÜTÇE KANUN TASARISININ TBMM’YE SUNULMASI 

Parlamenter demokrasilerde bütçeler, yürütmeyi temsil eden hükümetler 
tarafından parlamentoya sunulur ve aynı organ tarafından onaylanır.  Bütçelerin 
parlamento tarafından onaylanması, bütçe hakkının bir gereğidir.  Parlamento, 
belirli bir süre gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması için halk adına 
yürütmeye izin vermektedir.   

Anayasa ve 5018 sayılı Kanun’a göre Hükümet tarafından hazırlanan 
merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve ekleri, halen 1 Ocak olan mali yılın 
başlangıcından yetmiş beş gün önce, diğer bir ifade ile 17 Ekim tarihine kadar  
TBMM’ye sunulur.  Tasarı ve ekleri, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna sevk edilir. 

Anayasa’nın 162’nci maddesi, Bakanlar Kurulunun merkezi yönetim 
bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yılbaşından 
en az yetmiş beş gün önce Türkiye Büyük Milet Meclisine sunacağını hüküm 
altına almıştır. 5018 sayılı Kanun, genel bütçeyi muhafaza ettiği gibi bunun 
yanında özel bütçeler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerini de 
eklemek suretiyle merkezi yönetim bütçe kanununu getirmekte ve sözü edilen 
bütçelerin TBMM’ye sunulacağını belirtmektedir.   

BÜTÇE KANUN TASARISININ PLAN VE BÜTÇE 
KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMESİ 

Bütçeler, parlamenter demokrasi ile yönetilen tüm ülkelerde öncelikle 
bütçe ya da ödenek komisyonlarında teknik yönden tartışılır ve karara bağlanır.  
Bütçe veya ödenek komisyonları bazı ülkelerde sadece bütçeleri görüşür ve 
yasama dönemi içinde başka görevleri yoktur ancak bazı ülkelerle birlikte 
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ülkemizde de bütçe komisyonları bütçe kanun tasarıları yanında mali nitelikli 
kanun tasarılarının görüşülerek oylanmasından da sorumludurlar. 

Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve milli bütçe tahmin raporu, 40 
üyeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.  Bu komisyonun en az 25 
üyesi iktidar parti ya da partilerine, kalanı da muhalefet ve bağımsız 
milletvekillerine temsili ağırlıkları dikkate alınarak dağıtılır.  Anayasa’nın 
162’nci maddesine göre Tasarı ve Rapor, Plan ve Bütçe Komisyonunda elli beş 
gün içinde görüşülüp oylandıktan sonra Meclis Genel Kurulunda görüşülmek 
üzere Komisyon raporu ile birlikte Genel Kurula gönderilir. Tasarıya muhalefet 
eden üyeler, muhalefet etme nedenlerini komisyon raporunda belirtirler. 
Komisyon, bütçe kanun tasarısının görüşmelerinde gelir azaltıcı ya da gider 
artırıcı tekliflerde bulunabilmektedir. Komisyonun bütçe kanun tasarısı üzerinde 
her türlü değişikliği yapmak yetkisi vardır. 

BÜTÇE KANUN TASARISININ TBMM GENEL KURULUNDA 
GÖRÜŞÜLMESİ 

Anayasa’nın 162’nci maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda elli beş gün 
içinde kabul edilecek metnin, Genel Kurulda görüşüleceğini ve mali yılbaşına 
kadar karara bağlanacağını hüküm altına almaktadır.  Anayasa’ya göre, TBMM 
üyeleri, Genel Kurulda, idare bütçeleri hakkında düşüncelerini, her bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar.  Bölümler ve değişiklik 
önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oya konur. 

TBMM üyeleri, merkezi bütçe kanunu tasarısının Genel Kurulda 
görüşülmesi sırasında gider arttırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunamazlar çünkü ihtisas komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bütçelerin teknik olarak yeterince tartışıldığı ve gerekli değişikliklerin (gelir 
azaltıcı ya da gider artırıcı olması dahil) yapıldığı düşünülür.  Ayrıca, 
Komisyonun partilerin temsili çoğunluğu oranında temsil edildiği 
düşünüldüğünden, artık Genel Kurulda yeniden gider artırıcı ya da gelir azaltıcı 
tekliflerin verilmesine gerek olmadığı ve siyasi amaçlı değişiklik taleplerinin 
engellenmesi için Anayasa böyle bir hükme yer vermiştir.   

Tasarının mali yıl başından yetmiş beş gün önce TBMM’ne sunulduğu ve 
Plan ve Bütçe Komisyonunda elli beş gün görüşüldüğüne göre, kalan yirmi gün 
içinde bütçeler Genel Kurulda görüşülür.  Genel Kurul, bütçeleri daireler ve 
bölümler itibarıyla ayrı ayrı görüşür ve oylar. 5018 sayılı Kanun’un 19’uncu 
maddesinde yer alan bölüm deyiminden, analitik bütçe sınıflandırmasının birinci 
düzey ekonomik kodlaması anlaşılmalıdır.  Gelir bütçesi de aynı şekilde 
bölümler (vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, vs.) itibarıyla görüşülür.  

 Genel Kurul tarafından onaylanan bütçenin gider tarafı yürütmenin mali yıl 
içinde yapacağı harcamaların üst sınırını gösterirken, gelirler için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir.  Çünkü bütçenin gelir cetveli bir tahminden ibarettir.  Eğer gelir 
tahmininin üzerinde bir tahsilat olursa bunun gelir olarak yazılmasına engel bir 
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durum yoktur.  Daireler ve bölümler itibarıyla bütçeler görüşüldükten sonra, bütçenin 
tümü oylanır. Bütçenin tümü üzerinde yapılan oylamada evet oylarının hayır 
oylarından daha yüksek olması gereklidir aksi halde bütçe tasarısı reddedilmiş olur. 
Genel Kurulda yapılan görüşmelerin mali yıl başlangıcına kadar görüşülüp 
oylanması ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilmesi gereklidir. 
Anayasa’ya göre bu konuda veto hakkı bulunmadığından Cumhurbaşkanının bütçeyi 
onaylaması ile bütçe mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Anayasa’nın 162’nci maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun elli beş gün 
içinde kabul edeceği metnin TBMM’de görüşülüp mali yılbaşına kadar karara 
bağlanacağını hükme bağlamak suretiyle bütçenin 1 Ocak tarihine kadar 
onaylanıp 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesini gerekli kılmıştır. Ancak, 
genel seçimler nedeniyle Meclisin toplanamaması veya hükümetin kurulamaması 
gibi nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 
konulamaması halinde, 5018 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesine göre geçici 
bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç 
ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe uygulaması 
altı ayı geçemez. Cari yıl bütçesinin yürürlüğe girmesiyle geçici bütçe 
uygulaması sona erer ve o tarihe kadar yapılan harcamalar ve girişilen 
yüklenmeler ile tahsil olunan gelirler cari yıl bütçesine dahil edilir.  

 5018 sayılı Kanun’da Meclisin bütçe hakkına fevkalade önem 
verilmektedir. Meclis tarafından bütçe için öngörülen ödenek neyse, bunun 
üzerine hükümetin ödenek ekleme yetkisi yoktur ancak öyle bir ihtiyaç varsa, ek 
bütçe yapıp Meclise gitmek gerekir. Bu itibarla, istense de ödeneğin üzerinde 
kimsenin harcama yapma imkânı yoktur ancak ödeneklerin dağılımının on iki 
aylık bir harcama planı vardır. Gelirler aylık dönemler itibarıyla tahsil 
edildiğinden, harcamalar da onunla orantılı olarak dağıtılmaktadır. İhtiyaçlara 
göre gerektiğinde ileriki aylarda yapılacak harcamalar zaman zaman ön aylara 
doğru çekilebilmektedir, özellikle yatırımlarda bu durum söz konusu 
olabilmektedir. Tabii mevsimsel özellikleri dikkate alarak bölgelere göre yatırım 
harcamalarının daha ziyade mayıs – ekim döneminde kullanılması da öne 
çıkabilmektedir. Eğitim harcamalarında ise eğitim-öğretim dönemi dikkate 
alınarak dağılım yapılmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Türkiye’deki mevcut bütçe reform süreci AB 
uygulamaları ile paralellik arz etmektedir. Uluslararası standartlara uygun bir 
kamu mali yönetimi sistemine sahip olmamız, bundan sonra ülkemizde kamu 
kaynaklarının kullanılmasında etkinliği ve verimliliği artırma konusunda önemli 
ölçüde katkı sağlayacaktır.   

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Sayın Doç. Dr. Sait AÇBA olmak üzere bütün ilgililere 
teşekkür ederim.  

Sizleri saygıyla selamlarım. 
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Budgetary Reform and Parliament: The French Experience 

Frank MORDACQ1 

Summary 

The Constitutional Bylaw on Budget Acts (LOLF) passed in France in 2001 was 
instigated and steered by Parliament with a political consensus. It’s on overhaul 
of the budgetary and accounting rules giving a new financial constitution for the 
State based on transparency of financial information and the measurement of the 
State’s performance.  The State budget has made the transition from a resources-
based approach to a performance-based approach. Allocation by type of 
expenditure has been replaced by a budget presented in the form of major public 
policies called missions, which are specialised by programme with performance-
based budget authorisation. 

The new bylaw places an emphasis on tools to measure the State’s financial situation 
with an accrual accounting system to evaluate the cost of the services, the State’s 
financial situation and the reality of its off-balance sheet commitments.  The text 
increases Parliament’s powers. Parliament now has clearer, fuller and more relevant 
information to give it real strategic steering power. The LOLF has also substantially 
extended the parliamentarians’ right of amendment, as regards a programme’s 
appropriations. The in-year movements of appropriations are subject to new 
obligations to provide prior information to the National Assembly and Senate finance 
committees. The text gives a tighter control of execution by Parliament. A more 
detailed examination of the budget review act is organized by Parliament with 
hearing of line ministers and program managers.  The Constitution was amended on 
23 July 2008, firmly establishing Parliament in its role to evaluate public policies.  
The Court of Accounts, in accordance with the Lolf and the Constitution assists 
Parliament in the evaluation of public policies.  The implementation of budgetary 
accounting and public management reform takes time with a need of training and the 
necessity of a cultural change. 

Budgetary reform and Parliament 

The French Experience 

The 1st August 2001 Constitutional Bylaw on Budget Acts (LOLF) passed in 
France is a product of strong political will. This overhaul of the budgetary and 
accounting rules accepted by the Government was instigated and steered by 
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Parliament. Adopted at a time of rare political consensus during a coalition 
government under the Fifth Republic, the text that replaces the bylaw of 2 
January 1959 provides the wherewithal to build a new financial constitution for 
the State based on transparency of financial information and the measurement of 
the State’s performance. The purpose of this Copernican revolution in public 
finances is to set up a new form of public management and sow the seeds of an 
extensive State reform. In a democratic process, all the administrations 
implementing public policies under their minister’s authority must report on the 
results of these policies in full discharge of Article 15 of the 1789 French 
Declaration of the Rights of Man and the Citizen, which states that, “Society has 
the right to require of every public official an account of his administration.” 

I. A new financial constitution for France 

1/ A reform instigated by Parliament 

The 1959 Constitutional Bylaw provided for 45 budgets to be passed and 
executed without any major problems and France was able to accede to 
Economic and Monetary Union without changing its fiscal procedures. Yet 
Parliament time and again criticised the text prepared unilaterally by the 
executive body without Parliament’s input. The French Constitution of 2 October 
1958 and its fiscal extension in the form of the Constitutional Bylaw of 2 January 
1959 in effect reduced Parliament’s budget authorisation and debating powers in 
a system of rationalised parliamentarianism (single vote on the whole of a bill – 
commitment of responsibility). 

The limited budget authorisation (restriction of consent to taxes along with 
parafiscal levies) and lack of power to amend expenditure (Article 42 of the 1959 
Constitutional Bylaw) had a lasting impact on the role and powers of 
Parliament’s finance committees and voting outcomes. The relatively lacklustre 
budget debate was not helped by dense budget documents written for technical 
experts with no explanation of public policy aims. 

The magnitude of the budget deficits as of the 1980s gave the Government’s 
appropriation execution decisions even greater pre-eminence, minimising the 
scope of the budget authorisation given by Parliament (frequent regulation 
practices giving rise to substantial budget cancellations by order; repeated use of 
supplementary budget appropriations; and extensive use of the supplementary 
appropriation commitment period). 

France’s integration into Economic and Monetary Union ultimately pressed for a 
comprehensive view of public finances concerning all central government, social 
security, and local and regional authority administrations, which it was 
impossible for the State budget and parliamentary debate to follow in the 1959 
format. 
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The reform’s roots are clearly found in a parliamentary initiative. In 1998, 
Laurent Fabius, President of the National Assembly, set up a working group at 
the National Assembly to produce what became known as the Fabius-Migaud 
report in January 1999, entitled Proper Control for Better Spending and Less Tax. 
At the Senate, the Chairman of the Finance Committee, Alain Lambert, published 
a report entitled Give France the New Financial Constitution it needs for State 
Reform (October 2000). 

The decisive trigger came from the political debate that grew in late 1999 on the 
reality of the tax revenue surpluses, prompted by the Senate calling for more 
transparent financial information (debate on the “tax kitty”). The political 
response was Prime Minister Lionel Jospin’s announcement on 16 March 2000 
of the reform of the 1959 Constitutional Bylaw. 

The new bylaw was debated over a period of eight months in 2001 and passed 
unanimously by all the political parties. 

2/ The content of the bylaw 

The Constitutional Bylaw on Budget Acts (LOLF) establishes two major pillars: 

Budget and accounts transparency and clarity to “improve the exercise of 
Parliament’s fiscal power”; 

State performance and accountability: the bylaw fosters improved public 
management. 

Budget and accounts transparency and clarity for Parliament 

The State budget has made the transition from a resources-based approach 
to a performance-based approach. Allocation by type of expenditure has been 
replaced by a budget presented in the form of major public policies called 
missions, which are specialised by programme with performance-based budget 
authorisation. The idea is not to allocate resources on the basis of set goals 
(budgeting by objectives), but to set targets in view of the resources allocated and 
to be accountable for performance (performance-based budgeting). 

Budget authorisation makes more sense. The budget is voted on by major 
public policy based on missions that can transcend a given ministry’s bounds. 
For Parliament, the vote also concerns the sum total of expenditure by policies, 
replacing the distinction between the current services appropriation and new 
expenditure items in the 1959 bylaw. Allocation has become more rational with 
general programmes combining all types of expenditure, forming a framework 
for the authorisation and management of these public policies. 
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Parliament has been given a new right of amendment in the redeployment of 
appropriations between a public policy’s programmes, hence changing the Fifth 
Republic’s budget debate practice. This right extends and restores the scope of 
the budget authorisation that Parliament grants the Government in terms of the 
extent and nature of the authorisations granted by means of greater respect for the 
comprehensive budget rule and the general budget rule. Lastly, the new bylaw 
sets down, at institutional level, the principle of budget honesty established by 
Constitutional Council case law. 

The new bylaw has made significant additions to the financial information to 
be provided by the Government in both the initial budget act documents, with 
the annual performance plans for each programme, and in the budget review act, 
with the annual performance reports and the State’s general account. 

The new bylaw places an emphasis on tools to measure the State’s financial 
situation. The State operates a general government accounting system with, in 
addition to cash-basis accounting, accrual accounting to evaluate the cost of the 
services, the State’s financial situation (income statement and balance sheet) and 
the reality of its off-balance sheet commitments. In addition, there is the analysis 
of the costs of the actions, which is distinct from the State’s cost accounting. The 
quality of this information in terms of its capacity to ensure that the State’s 
accounts are lawful, faithful and present a true and fair view has to be guaranteed 
by the annual certification process conducted by the Court of Accounts. 

Parliamentary supervision during the execution phase has been stepped up 
for movements of appropriations whose limited scope is such that supplementary 
budget acts are more frequently required in the event of a significant change to 
the approved budget. Hearing and investigative powers have been extended and 
codified, as has the organisation of the Court of Accounts assistance powers. 

The new constitutional bylaw fosters strategic public finance choices. The 
law guarantees debate consistency such that the annual budget act forms part of a 
strategic approach. At the same time as the debate is held on the annual budget 
act, the Government presents Parliament with the multiannual strategy for the 
entire general government sector, which corresponds to the stability programme 
submitted to Brussels in connection with Economic and Monetary Union. A 
general presentation and consolidated report are presented on changes to taxes 
and social security contributions upstream of the debate on the budget bill and 
social security budget bill to give Parliament an outline of how the public 
policies are to be financed. The budget policy debate has been institutionalised, 
enabling the State to present, by major task, the year-by-year growth in 
expenditure consistent with this holistic strategy. 



 123

Yet Parliament’s additional authorisation and supervisory powers are also 
justified by the management leeway now granted the policymakers and 
administrators. 

State performance and accountability for better public management 

In return for giving the spending departments more freedom, Parliament asks for 
expenditure to be more controlled, i.e. new public management focusing on the 
effectiveness and efficiency of public services to ensure a better allocation of 
public monies. The idea is to measure the administration’s effectiveness rather 
than just its activity, to make the transition from a “spend more” approach to a 
“spend better” approach with the same resources or a “spend less” approach with 
the same efficiency. 

The new bylaw defines new freedoms for the spending departments in return for 
increased responsibilities. 

The freedoms given the spending departments 

The spending departments previously subject to a system of budget authorisation 
by type of expenditure and detailed audits of the budgetary resources allocated 
now enjoy much greater leeway in the management of their resources with more 
general programmes and appropriation fungibility.  

The programmes hence form the framework for both budget authorisation and 
management; the spending departments have a great deal of room for manoeuvre 
to seek to meet the performance targets set for them with overall control totals for 
the free apportioning of appropriations within each programme. The presentation 
by budget classes, which refers to these types of expenditure, is now more of a 
guideline: it does not put constraints on the spending departments, which can 
now largely redistribute their newly-fungible resources among operating 
expenditure, public action and investment, and also within labour expenditure. 
This “one-way” fungibility means that labour expenditure can be used to 
complement other programme components, but other expenses cannot be 
reallocated for use as labour expenditure. Lastly, a ministry is granted a single 
“full-time equivalent” authorisation for its staffing level with great freedom of 
management instead of the authorisation being controlled by grade and rank as 
previously. 

New responsibilities 

The budget process shift to performance targets hence drives a modernisation of 
public management structured around the notion of the programme based on 
commitment without rigidly set goals and accountability. 
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The commitment is presented in the annual performance plan appended to the 
submission for budget authorisation for the programmes: this plan has to describe 
the actions contained in the programmes, estimate their costs and define the 
objectives and performance targets. The performance targets and indicators have 
to measure the performance of the public policies in terms of socioeconomic 
effectiveness (for the citizen), service quality (for the user) and efficiency (for the 
taxpayer). The important innovation is clearly the coupling of a commitment 
approach with an accountability approach. Such is the purpose of the annual 
performance report attached to the budget review act. This is no longer simply an 
accounting report on budget execution, but also a report on actual performance 
compared with performance targets. 

The spending departments are also accountable for the use of the appropriations 
in compliance with the parliamentary authorisation, i.e. in terms of both 
commitment authorisations and cash-limit appropriations for all expenditure. 
Moreover, execution is established by expenditure purpose by means of tracking 
of actions that describe the public policy aims rather than just by type of 
expenditure as before. 

The spirit of the bylaw has prompted the definition of a “programme co-
ordinator”, a manager in charge of steering performance, his or her budget and 
the sound allocation of resources. In addition, the framework allowing for greater 
management leeway and accountability is structured by overall budgets at both 
central and devolved level in the form of “programme operating budgets” 
(BOPs). 

II. The increase in Parliament’s powers 

1/ Better financial information for Parliament 

The reform of Parliament’s rights is the cornerstone of the bylaw of 1 August 
2001. For example, the restructuring of the State budget has prompted a change 
in the parliamentary debate with a debate on the public policies and a discussion 
on public action performance. So Parliament now has clearer, fuller and more 
relevant information to give it real strategic steering power. 

A budget debate refocused on public policies 

The Constitutional Bylaw on Budget Acts redefines Parliament’s role and the 
nature of its involvement in the budget debate and public policy choices. 
Whereas Parliament’s authorisation was broken down into highly detailed items 
by appropriation and job type in the 1959 bylaw, Parliament now votes on more 
structuring elements that are more meaningful to steering public policies and 
measuring their performance. 
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Parliament discusses and votes on the budget by major public policies on the 
basis of 34 ministerial and inter-ministerial missions detailed in 132 programmes 
representing the level of budget authorisation specialisation and performance 
measurement: the appropriations and performance targets are presented in the 
annual performance plans appended to the budget act. 

So the budget debate in Parliament now focuses on the purpose of the appropriations, 
i.e. the intended use for the appropriations to implement the public policies. 
Previously, budget appropriations were presented by chapters identifying the nature 
of the expenditure and were voted on by budget class: departmental resources, public 
actions, investment by the State and investment subsidies granted by the State. So the 
discussion has changed course since it is less important to decide whether to allocate 
a given sum of appropriations to a certain type of expenditure rather than another 
than it is to decide whether to allocate resources to a certain programme rather than 
another. The debate has hence been refocused on public policies and the strategy to 
be conducted and is therefore accessible to a larger number of parliamentarians who 
no longer have to be experts on a classification of appropriations that contained 
nearly 850 chapters. 

All the appropriations are put forward for parliamentary debate. Before the 
new constitutional bylaw, Parliament renewed 94% of the appropriations in a 
single vote: the current services appropriation. This renewal was not discussed 
and did not encourage Parliament to look into the advisability of pursuing a given 
public policy or to seek management efficiency to optimise service delivery. The 
bulk of the debate concerned new measures presented by budget class and 
ministry. These new measures represented 6% of the budget and could 
potentially push up the budgets. However, the expediency, type and sum of the 
savings made on the public policies were barely discussed. By breaking with the 
approach of voting on the “current services appropriation” and “new measures”, 
the MPs now vote on the appropriations on a “zero-base budgeting” basis with 
the budget debate refocused on the allocation of resources among public policies 
as part of a general action strategy. 

Parliament votes on caps on staff per ministry. Labour expenditure accounts 
for 45% of the State budget and is the largest expenditure category, with its own 
dynamics due to the inescapable nature of this expenditure in the long run. So it 
was logical for the LOLF to provide for specific measures to control this 
expenditure category. Parliament has introduced a double cap on job numbers 
and payroll with a view to improving the definition and management of a general 
State human resources policy. This means that it can debate the job and labour 
expenditure growth policy in the light of budget balance considerations and the 
human resources needed for the public policies. 

The french government will present in october to the Parliament a multiyear 
programming law of public finances including a reduction of the number of civil 
servants in replacing only one of each two public servants that retire over the 
next five years. 
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Enhanced information for Parliament to control expenditure better 

The annual performance plan is included with the appendix on the 
appropriations. The plan identifies each programme’s strategies and targets. 
Performance indicators measure target achievement. This information is 
presented to Parliament for the budget debate. Performance has become a 
concrete and significant piece of information, along with the identification of the 
activity and the ministries’ output, to build awareness among the general public 
of the government action being taken. For example, a “good” minister should no 
longer be judged in the light of the increase in his budget, but on the basis of his 
commitment to ambitious performance targets and his actual performance using 
the appropriations allocated to him. 

Tax expenditure is also identified per programme alongside the appropriations 
associated with the public policies. This means that all the expenditure associated 
with the public policies can be examined as a whole and, if necessary, the 
breakdown of State action can be reviewed in favour of one or other public action 
instrument. 

Parliament now has more comprehensive information on the expenditure 
determinants with zero-based budgeting to justify all the appropriations. 
Detailed, in particular, are the unit costs of service delivery and administrative 
output, the cost of the major projects, and the programme’s labour expenditure 
growth components and determinants. 

The major operators contributing to the programmes are presented to Parliament 
along with detailed information on subsidy amounts and job numbers and the 
operator’s contribution to programme performance. 

Lastly, the full cost of the programme actions is presented in the budget 
documents to give Parliament a clearer picture of the cost of the public policies. 

Parliament more involved upstream in steering the budget policy 

Parliament is informed and invited to comment on the budget choices upstream 
of the presentation of the budget bill so that it can make its position known 
during the year.  

The Government exercises transparency during the budget procedure.  The 
budget guideline letters and mission control total letters sent by the Prime 
Minister to the ministers to mark the choices internal to the government 
procedure are now sent to the assemblies’ finance committees. 

The budget policy debate (DOB) held mid-year (end of June) gives the 
Government the opportunity to address changes in the national economy and 
present its public finance guidelines. The budget policy debate report submitted 
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to Parliament sums up France’s European commitments and presents the mid-
term evaluation of the State’s resources and expenditure. A debate can therefore 
be held with Parliament with a view to examining and voting on the budget bill 
for the following year. 

In addition, the classification by missions and programmes and the list of 
performance targets and indicators that will structure the coming budget are 
presented so that Parliament can convey its observations prior to the budget 
debate in the autumn. This debate is therefore a structuring moment in the 
definition of public policy choices. 

The budget bill is accompanied by an economic, social and financial report, 
which presents the revenue, expenditure and balance growth forecasts for the 
entire general government sector, in view of France’s European commitments 
(State, social security bodies, and local and regional authorities). It also includes 
a report on growth in taxes and social security contributions and a three-year 
evaluation of the planned legislative and regulatory provisions. 

In October 2008, a three-year public finance policy act is due to lay down more 
formal guidelines. 

The budget review act helps prepare for the following year’s budget debate. To 
be able to systematically tie in the budget estimate with the execution analysis, 
the LOLF stipulates that the budget review act for year Y-1 is to be presented to 
Parliament and put to the vote at the first reading, before the budget bill for year 
Y+1. In this way, Parliament asks for a report on the past accounting year before 
making any decisions about the future. The State’s accounts are examined along 
with the public policy performances. In asking the administration to account for 
its actions, Parliament now assesses the expediency of public action and can 
supervise action effectiveness more closely. So, better informed, it can alter 
certain choices for the coming years. 

2/ A greater role for Parliament in the budget debate 

The Government has to submit the budget bill with its appendices by the first 
Tuesday in October. 

Parliament (the National Assembly and the Senate) then has 70 days to examine it. 

The finance committee draws on data collected by ongoing audits and 
information sent by the administrations in response to questionnaires. The LOLF 
provides for Parliament to send its questionnaires to the Government by 10 July 
of every year and for the Government to answer them by 10 October.  

The LOLF also provides for the general appendices, collectively known as the 
‘jaunes budgétaires’ (explanatory budget documents with a yellow cover), to 
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which are added the documents on the cross-cutting policies for Parliament’s 
information and examination, to be submitted to the bureau of the assemblies at 
least five days before the National Assembly’s examination at the first reading of 
the revenues and appropriations to which they refer.  

Article 47 of the LOLF has substantially extended the parliamentarians’ right 
of amendment. It is one of the most innovative provisions of this bylaw, 
representative of the increase in Parliament’s rights in budget matters. 

Article 40 of the French Constitution stipulates that, “Bills and amendments 
introduced by Members of Parliament shall not be admissible where their 
adoption would have as a consequence either a diminution of public resources or 
the creation or increase of an item of public expenditure.” The expression “item 
of public expenditure” prohibited amendments to increase expenditure offset by a 
decrease in another outlay or an increase in revenues. 

Article 47 of the LOLF greatly broadens the power of amendment in budget 
matters. It opens up the possibility of parliamentary amendments to expenditure 
based on the interpretation of the Constitution: “As defined by articles 34 and 40 
of the Constitution, the item of public expenditure concerned by amendments 
applying to appropriations is taken to mean the mission.” Consequently, 
amendments proposing an increase in a programme’s appropriations offset 
by a correlative decrease in appropriations for another programme in the 
same mission are now admissible. Yet any increase in appropriations secured 
by an increase in revenues or, alternatively, any decrease in revenues secured by 
a decrease in appropriations remains prohibited. Also prohibited are any changes 
to the distribution of appropriations among missions (general budget, specific 
budgets and special accounts). 

Given that the creation of a mission is a government prerogative, 
parliamentarians may not create a new mission. However, they may create or 
withdraw a programme within a mission. 

The rules on the admissibility of amendments are extremely strict. The LOLF 
renders inadmissible any amendments that are not in compliance with the bylaw, 
which means that the authorities in charge of admissibility in Parliament (finance 
committees) have to broaden their examination. In addition to the classic 
admissibility associated with compliance with Article 40 and the prohibition of 
provisions that have nothing to do with the State’s resources and expenditure, all 
the other rules in the 2001 bylaw have to be checked (budget act remit, 
government monopoly on the creation of a mission, programme definition, rules 
on the specific budgets, special fund accounts, etc.) 

This extension enshrines the virtually constitutional nature of the bylaw on 
budget acts and hence binds Parliament to comply with all its provisions. 
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This, along with the extended right of amendment, constitutes a real revolution in 
Parliament’s examination of the budget act, offsetting the much more general 
nature of the budget authorisation that the legislature grants the executive body. 

III.  The supervision by Parliament of in-year movements of appropriations 

Movements of appropriations during an accounting year are more tightly 
controlled by the LOLF than under the 1959 bylaw. The lawmaker considered 
that these movements should only change the appropriations provided to the 
ministers “in exceptional circumstances” since they constitute departures from 
the single purpose expenditure rule and undermine the scope of the budget 
authorisation. This change is due to the system of overall control totals for each 
programme to reduce the total number of appropriations, but also to Parliament’s 
aspiration to identify a single manager for budgeting and the management of 
appropriations and to limit deviations between the budget approved and the 
budget executed to enable an effective control of execution. 

These movements of appropriations are subject to new obligations to provide 
prior information to the National Assembly and Senate finance committees on 
decrees providing for reallocations between programmes (maximum 2%) and 
cancellation decrees (maximum cancellation of 1.5% of appropriations). A one-
week suspensive opinion from the finance committees is provided for in the case 
of supplemental appropriation decrees, which enable the Government to open 
new appropriations capped at 1%. 

IV.  Tighter control of execution by Parliament 

Parliament’s control powers 

Having placed greater trust in principle in the administration’s spending 
departments, it is logical that the LOLF should increase Parliament’s ex-post 
control powers. This control takes the form of an annual examination of the 
budget review act, an exercise that takes on new importance, and greater hearing 
and supervisory powers for the finance committees. 

Article 57 of the LOLF defines Parliament’s role in the examination and control 
of execution. “The National Assembly and Senate finance committees monitor 
the execution of budget acts and evaluate any public finance issue. The task is 
assigned to their respective chairmen, general rapporteurs and special rapporteurs 
in their assigned fields.” The committees’ remit is extended to all public finances, 
which goes far beyond the simple examination of the budget acts. 

To properly conduct this task, the finance committee chairmen, general 
rapporteurs and special rapporteurs have extended powers: 
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They can conduct “all documentary and on-the-spot investigations”. The LOLF 
also stipulates that, “All the financial and administrative information and 
documents they request [...], save subjects of a secret nature concerning national 
defence and the State’s internal and external security and observance of 
investigative and medical secrecy, must be provided to them.” 

The finance committee chairman or general rapporteur may hear any person they 
deem useful to hear. These persons are bound to comply. They are, in this event, 
released from the obligation of professional secrecy save for subjects of a secret 
nature, such as administrative documents. Previously, hearings could only be 
imposed by a committee of inquiry. 

There is also the possibility of asking the Court of Accounts to conduct 
investigations. 

In the event of a hindrance, unjustified delay or non-communication of elements 
requested by Parliament, Article 59 of the LOLF stipulates that the chairmen of 
the finance committees may refer the matter to the administrative judge for a 
ruling by injunction and may require, subject to a fine, the communication of the 
elements. 

The new importance of the budget review act 

Under the 1959 bylaw, the debate and vote on the budget review act had become 
a formality without any real importance. They generally took place at the 
beginning of the year and concerned the accounting year two years previously. 
The main concern was to draw up the accounts for the year ended and thereby 
identify deviations between the estimated and actual figures, especially the 
precise sum of the budget overdraft. However, the information gleaned from the 
analysis of the accounts had no effect on budgetary decisions. The analysis 
focused mainly on monitoring conformity. 

The LOLF attaches new importance to this examination of execution. In fact, the 
budget review act has become a key moment in the examination of the report on 
the administrations’ management. The LOLF provides for the act to be examined 
and put to the vote at the first reading before the examination of the Y+1 budget 
bill. The act’s content has also been enriched with the inclusion of annual 
performance reports, which present appropriation and job management and 
performance levels in the same format and layout as the annual performance plans. 

The examination of these documents on the past accounting year clearly identifies 
the room for improvement and provides pertinent information for the budget 
programming for the coming year. It firmly establishes Parliament’s new role in 
public policy evaluation and, in so doing, allows for the necessary communication 
and exchange with the Government to steer and adjust public action. 
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A more detailed examination of the budget review act is now in operation in 
Parliament. The finance committees hear the ministers for a week in their 
examination of performance. However, there is as yet no debate in public sitting 
of any substantial length of time. 

Parliament’s evaluation 

Prior to the implementation of the LOLF and in anticipation of the strengthening 
of Parliament’s role, the National Assembly’s finance committee set up a 
Monitoring and Evaluation Task Force (Mission d’évaluation et de contrôle, 
MEC). This task force, created in 1999, held in-depth think tanks on the 
principles of management for a certain number of public policies such as the 
motorways policy, management of the national police force’s resources and 
staffing levels, the government employment schemes, management of the 
universities, tax collection, management of social housing, administration of the 
justice system, etc. Note that this body was also tasked with preparing the reform 
of the text of the Constitutional Bylaw on Budget Acts. 

This task force is innovative in that it seeks to analyse and make proposals to 
improve the management of a public policy or service in a totally impartial 
manner. With the assistance of the Court of Accounts, it has developed an 
objective approach to the subjects submitted for its evaluation even as it analyses 
the different reasons underlying the administration’s choices. This means that it 
can make highly operational consensus recommendations to improve the 
administration’s management. 

A new milestone was reached when the Constitution was amended on 23 July 
2008, firmly establishing Parliament in its role to evaluate public policies. 

This constitutional reform lays down four new articles on evaluation. “Parliament 
evaluates the public policies” (Art. 24), is assisted by the Court of Accounts “in 
the evaluation of the public policies” (Art. 47-2), “one week of sittings in every 
four is reserved as a matter of priority and in the order set by each assembly for 
the supervision of the Government’s action and the evaluation of public policies 
(Art. 48), and “committees of inquiry can be set up” to conduct evaluation tasks 
(Art. 51-2). 

The assistance of the Court of Accounts 

The French Court of Accounts has three missions:  

 a jurisdictional mission in judging the accounts of accountants ; 
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 the certification of accounts starting 2006 with the Lolf ; the central 
government accounts are certified with 12 qualifications (among them: 
the limits of the existing IT system and the inadequacies of internal 
control). The certification of accounts is presented to the Parliament 
before the discussion and the vote of the budget review act. 

 the evaluation of public policies. As regards evaluation, the Lolf asks the 
Court of Accounts to assist the Parliament in its own role of evaluating 
public policies.  

The Court of Accounts publishes two important public reports devoted to 
Parliament every year. 

 the annual report on public finances situation before the spring debate on 
fiscal policy in Parliament 

 the annual report on performance along with the corresponding budget 
review. 

Throughout the year, the Court of Accounts assists the financial committee of the 
two Assemblies, they can ask for assistance for “control and evaluations 
missions” and for all inquiries on public services or agencies. 

V. The implementation of the reform: success and problems 

1/ The implementation 

The reform takes time for ownership; it is a long term process. The Lolf was 
voted by Parliament in 2001. The full implementation took four years until 2006. 
We are waiting for the new IT system (ERP) in 2011. 

The four years of preparation were devoted to the building of budgetary and 
accounting foundations: (budgetary architecture, accounting rules, performance 
objectives and indicators, rules of accountability) and to some pre-figurations 
(globalisation of appropriations, performance). 

A specific team “ the directorate of budgetary reform” consisting of 50 people, 
under the minister of budget, was in charge of defining new rules, setting pre-
figurations, coordinating the line ministries and training civil servants with a lot 
of publications, tools and web site. 

This team had discussions with the financial committee of the Assemblies 
(presenting a draft budget) and giving an annual report to Parliament. This team 
also participated in providing training on new concepts to members of Parliament 
and officials. 

Two members of Parliament, who were at the origin of the reform, were twice 
appointed to report on Lolf implementation. 
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2/ Successes and challenges 

The implementation of the reform meets three main challenges 

 A political challenge: the performance of public policies in the political 
debate and the role of Parliament 

 A governance and administrative challenge 

 Training of public managers; building the capacity of managers, 
both in central administration and on the ground to operate under 
the new budgeting framework; the promotion of a culture of 
accountability; 

 High-level support and widespread participation of teams, 
personnel and their representatives; 

 Integration of program managers in the project management 
system; Increasing the awareness of the reforms among key 
managers and financial officers; 

 Coherence between the perimeters of programs (132) and the 
competences of central administrations (~200 directorates) 

 Objectives and indicators broken down at operational level, to 
develop a new public management based on accountability; 
relations between central administrations and regional services of 
the State. 

 Relations between actors (Ministry of Finance / line ministries: 
program managers / operational divisions (financial & HR 
coordinators); budget managers / financial controllers; budget 
managers / public accountants). 

 Incentives to achieve the results and manage programs’ HR 
dimension (career, wages, bonuses, etc.). 

 

 A technical challenge: Establishing comprehensive financial information 
management systems to support the planning and reporting systems. 

 

Initial results from the new public management system are encouraging: 

 The new management system has given meaning back to public 
service, encouraging departments to redefine their objectives. 

 By delegating responsibility for managing the departments to 
managers and by focusing on performance, it encourages them to 
improve the quality of public service and make better use of 
public resources. 
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 It has enriched management and social dialogue by encouraging 
discussion of objectives, the allocation of resources and the 
possible reuse of resources made available. 

Inherent risks associated with a major change in the public management 
system have been identified at the beginning: 

 A learning phase: the management framework has been 
significantly modified with a much tighter schedule with new 
standards, new tools, new timetable. 

 Some disappointment from managers concerning the reality of 
the new room to maneuver provided (budgetary constraints, 
earmarking of appropriations by central administrations etc.). 

 A more complex and bigger workload on start-up (requirement 
to provide more information, expenditure commitment 
procedures etc.). 

 Concerns about the availability and accuracy of certain tools, 
notably management information systems. 

The areas for further progress and current challenges are the following: 

 Promoting the adoption of a managerial culture via the new 
drivers of the process (program and POB managers); 
professionalize management and shift management decisions 
further to the field. 

 Developing human resource management: increased flexibility, 
increased mobility, statutory status of employees 

 Improving control systems: less a priori controls; enhanced 
internal controls, and development of management control; 
increased internal audit 

 Leading the reengineering of budgeting and accounting 
processes and the deployment of a new financial information 
system (ERP) for central & regional State services (~30.000 
users). 

The involvement of Parliament: 

 Members of financial committee are more involved than those of 
other commissions; they hold hearings for ministers and high 
civil servants. But few are really interested in accounting. 

 The final committee hasn’t yet obtained a public debate of 
performance report in plenary. 

 The main question is the will and the means of Parliament to be 
fully involved in the implementation of the reform. 
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BÜTÇE REFORMU VE PARLAMENTO: FRANSA DENEYİMİ 

     Frank MORDACQ1  

Özet 

Fransa’da 2001 yılında yürürlüğe girmiş olan Bütçe Kanunlarına ilişkin yeni 
Organik Kanun (LOLF) ile ilgili çalışmalar Parlamento tarafından siyasi oy birliği ile 
başlatılmış ve yönlendirilmiştir. Hükümet için mali bilgilerin saydamlığı ve kamu 
performansının ölçülmesini esas alan yeni bir mali anayasa getirilmesi, bütçe ve 
muhasebe kurallarının revizyonuna dayanmaktadır. Kamu bütçesinde kaynak esaslı 
yaklaşımdan performans esaslı yaklaşıma geçilmiştir. Harcama türüne göre yapılan 
ödenek tahsisi yaklaşımı yerine, misyon (kamu hizmeti) adı verilen temel kamu 
politikaları biçiminde sunulan bir bütçe anlayışı gelmiştir. Misyonlar, performans 
esaslı bütçe onayına sahip programlara göre belirlenmektedir.  

Yeni Organik Kanun’da (LOLF) hizmetlerin maliyetini, devletin mali 
durumunu ve genel devlet bilançosu dışında kalan taahhütlerin (yükümlülüklerin) 
gerçekliğini değerlendirmek amacıyla tahakkuk esaslı bir muhasebe sistemi ile 
devletin mali durumunu ölçmeye yönelik araçlara önem atfedilmektedir. Organik 
Kanun, Parlamentonun yetkilerini arttırmaktadır. Parlamento, artık kendisine gerçek 
anlamda bir stratejik yönlendirme yetkisi kazandıracak daha net, eksiksiz ve 
güvenilir bilgi edinebilmektedir. Organik Kanun, parlamenterlerin bir programın 
ödeneklerine ilişkin değişiklik yapma hakkını da önemli ölçüde genişletmiştir. 
Ödeneklerin yıl içerisindeki hareketlerinin, öncelikle Ulusal Meclis ve Senato mali 
komitelerine bilgi verilmesine yönelik olarak Organik Kanunda yeni yükümlülükler 
öngörülmüştür. Organik Kanun, bütçe uygulamasının Parlamento tarafından daha 
sıkı kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin 
kanunun daha detaylı incelenmesi, Parlamento tarafından ilgili bakanlar ve program 
yöneticileri ile görüşülerek gerçekleştirilmektedir. 23 Temmuz 2008 tarihinde 
Anayasa’da bir takım değişiklikler yapılmış ve Parlamentonun kamu politikalarını 
değerlendirme rolü sağlamlaştırılmıştır. Organik Kanunda (LOLF) ve Anayasa 
uyarınca, Sayıştay, kamu politikalarının değerlendirilmesinde Parlamentoya yardımcı 
olur. Bütçe muhasebesi ve kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi, eğitime ve 
kültürel değişime ihtiyaç duyulması nedeniyle zaman alacaktır.  

Bütçe reformu ve Parlamento 

Fransa Deneyimi 

Fransa’da 1 Ağustos 2001 tarihinde yürürlüğe giren Bütçe Kanunlarına 
ilişkin yeni Organik Kanun (LOLF) güçlü bir siyasi iradenin ürünüdür. Hükümet 
tarafından kabul edilen bütçe ve muhasebe kurallarının revizyonu Parlamento 

                                                           

1  Bütçe ve Hesap Hizmetleri Başkanı, Bütçe Birimi, Kamu Hesapları ve Kamu 
Hizmetleri, Maliye Bakanlığı, Fransa  
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tarafından başlatılmış ve yönetilmiştir. Beşinci Cumhuriyet kapsamındaki bir 
koalisyon hükümetinde, siyasi oy birliğinin nadiren sağlandığı bir dönemde kabul 
edilen yeni Organik Kanun, 2 Ocak 1959 tarihli Organik Kanunun yerini almakta ve 
mali bilgilerin saydamlığı ve hükümet performansının ölçülmesi esasına dayalı yeni 
bir mali anayasanın oluşturulması için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Kamu 
maliyesinde gerçekleştirilen bu Kopernik devriminin amacı, yeni bir kamu yönetimi 
şekli yaratmak ve kapsamlı bir kamu reformunun gerçekleştirilmesine zemin 
hazırlamaktır. Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin “Toplumun, tüm kamu 
görevlilerinden görevleriyle ilgili olarak hesap sorma hakkı vardır” diyen 15’inci 
Maddesi gereğince, demokratik bir süreçte, kamu politikalarını kendi bakanlarının 
yetkileri kapsamında uygulayan tüm idareler bu politikaların neticesinde elde edilen 
sonuçları bildirmek zorundadır. 

I. Fransa için yeni bir mali anayasa 

1. Parlamento tarafından başlatılan bir reform 

1959 tarihli Organik Kanun (mülga), kırk beş bütçenin meclisten 
geçmesini ve önemli bir problemle karşılaşılmadan uygulanmasını sağlamıştır. 
Böylece, Fransa, mali usul ve sisteminde herhangi bir değişiklik yapmaksızın 
Ekonomi ve Parasal Birliğe girebilmiştir. Yine de Parlamento, Parlamentonun 
katkısı olmaksızın yürütme organı tarafından tek taraflı olarak hazırlanan 1959 
tarihli Organik Kanunu (mülga) defalarca eleştirmiştir. 2 Ekim 1958 tarihli 
Fransız Anayasası ve Anayasa’nın 2 Ocak 1959 tarihli Organik Kanun şeklindeki 
mali uzantısı, Parlamentonun bütçenin onaylanması ve görüşülmesine ilişkin 
yetkilerini rasyonelleştirilmiş parlamentarizm (bir yasa tasarısının tümüne ilişkin 
tek bir oy – sorumluluk taahhüdü) sisteminde sınırlamıştır.  

Sınırlı bütçe yetkisi (parafiskal gelirlerin yanı sıra vergilere ilişkin onayın 
sınırlandırılması) ve harcamalarda değişiklik yapma yetkisinin olmaması, 
Parlamentonun maliye komisyonlarının rolü ve yetkileri ile oylama sonuçları 
üzerinde uzun süreli bir etkiye neden olmuştur. Kamu politikasının amaçlarından 
hiç bahsetmeyen ve teknik uzmanlar için yazılmış olan yoğun bütçe belgeleri, 
oldukça sönük geçen bütçe görüşmelerine herhangi bir yarar sağlamamıştır.  

1980’ler itibarıyla, bütçe açıklarının büyük olması, hükümetin 
ödeneklerin uygulanmasına ilişkin kararlarına daha büyük bir üstünlük sağlamış, 
diğer yandan Parlamento tarafından verilen bütçe onayının kapsamını daha da 
küçültmüştür (sıkça düzenleme yapılmasının art arda önemli bütçe iptallerine yol 
açması, defalarca ek bütçe ödeneği kullanılması ve ek ödenek taahhüt döneminin 
aşırı kullanılması).  

Fransa’nın Ekonomik ve Parasal Birliğe girmesi, merkezi yönetim, 
sosyal güvenlik ve yerel ve bölgesel idareler ile ilgili tüm kamu maliyelerinin 
daha kapsamlı incelenmesi yönünde bir baskı oluşturmuştur. Kamu bütçesi ve 
Parlamento görüşmelerine ilişkin bu kapsamda bir incelemenin yapılması ise 
1959 tarihli Organik Kanun çerçevesinde mümkün değildi. 
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Reformun temeli Parlamentonun girişimiyle atılmıştır. 1998 yılında, 
Ulusal Meclis Başkanı Laurent Fabius Ulusal Meclis’te bir çalışma grubu 
oluşturmuştur. Bu grup, 1999 yılı Ocak ayında, Fabius-Migaud raporu olarak da 
bilinen ancak tam ismi “Daha İyi Harcama Yapılması ve Daha Az Vergi 
Alınması için Uygun Kontrol” olan raporun hazırlanması amacıyla 
oluşturulmuştur. Senatoda ise Maliye Komisyonu Başkanı Alain Lambert 
“Fransa’ya Kamu Reformu İçin İhtiyaç Duyduğu Yeni Mali Anayasayı Verin” 
başlıklı bir rapor yayımlamıştır (Ekim, 2000). 

Senato’nun daha saydam mali bilgiler talep etmesi neticesinde, 1999 yılı 
sonlarında, vergi gelirlerindeki fazlanın gerçekliği konusunda ortaya çıkan siyasi 
tartışmalar, bütçe reformlarının başlatılması için tetikleyici olmuştur. Başbakan 
Lionel Jospin, 16 Mart 2000 tarihinde, 1959 tarihli Organik Kanun’da reform 
yapılacağını ilan ederek bu gelişmelere siyasi bir yanıt vermiştir. 

Yeni Organik Kanun (LOLF) Parlamentoda 2001 yılında sekiz aydan 
fazla süren görüşmelerden sonra, tüm siyasi partiler tarafından oy birliği ile kabul 
edilerek yürürlüğe konmuştur. 

2. Yeni Organik Kanunun (LOLF) İçeriği 

Bütçe Kanunlarına ilişkin yeni Organik Kanun (LOLF), iki temel sütun 
oluşturmaktadır: 

- “Parlamentonun mali yetkisini daha iyi kullanabilmesi” için bütçe ve 
hesapların saydam ve açık olması, 

- Kamu performansı ve hesap verebilirliğin sağlanması: iyileştirilmiş bir 
kamu yönetiminin desteklenmesi. 

Parlamento için bütçe ve hesapların saydam ve açık olması 
Devlet bütçesinde kaynak esaslı yaklaşımdan performans esaslı 

yaklaşıma geçilmiştir. Harcama türüne göre yapılan ödenek tahsisi yaklaşımı 
yerine misyon (kamu hizmeti) adı verilen temel kamu politikaları biçiminde 
sunulan bir bütçe yaklaşımı gelmiştir. Misyonlar performans esaslı bütçe onayına 
sahip programlara göre belirlenmektedir. Burada temel düşünce, kaynakların 
belirlenen amaçlar temelinde tahsis edilmesi (hedeflere göre bütçeleme) yerine, 
tahsis edilen kaynaklara göre hedefler belirlenmesi ve performansa ilişkin hesap 
verebilirliğin sağlanmasıdır (performans esaslı bütçeleme).  

Bütçe onayı daha fazla anlam kazanmıştır. Bütçe, belirli bir bakanlığın 
sınırlarını aşabilen misyonlara dayalı temel kamu politikaları çerçevesinde oylanır. 
Parlamento için oylama aynı zamanda politikalar itibarıyla toplam harcama tutarı ile 
de ilgilidir, bu husus 1959 Organik Kanunundaki cari hizmetler ödeneği ile harcama 
kalemleri ayrımının yerini almıştır. Ödenek tahsisi, tüm harcama türlerini birleştiren 
ve bu kamu politikalarının onaylanması ve yönetilmesine ilişkin genel bir çerçeve 
oluşturan genel programlarla çok daha rasyonel olmaktadır.  
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Parlamentoya ödeneklerin bir kamu politikasına ilişkin programlar 
arasında yeniden tahsisine ilişkin değişiklik yapmasına imkan sağlayan yeni 
bir hak verilmiş dolayısıyla, Beşinci Cumhuriyet’in bütçe görüşmesi 
uygulaması değişmiştir. Bu hak, kapsamlı bütçe kuralı ve genel bütçe kuralına 
riayet edilerek verilen onayların kapsamı ve içeriği açısından Parlamentonun 
hükümete verdiği bütçe onayının kapsamını genişletmekte ve yeniden 
düzenlemektedir. Son olarak, yeni Organik Kanun, kurumsal seviyede, Anayasa 
Konseyi (Fransa Anayasa Mahkemesi) içtihat hukuku ile oluşturulmuş olan 
bütçenin doğruluğu ilkesini kapsamaktadır.   

Yeni Organik Kanun, hem her programa ilişkin yıllık performans 
planlarını içeren ilk bütçe kanunu belgelerinde, hem de yıllık performans 
raporlarını ve kamu genel hesabını içeren bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin 
kanunla ilgili olarak hükümet tarafından sağlanacak mali bilgilere önemli 
eklemeler yapmaktadır.  

Yeni Organik Kanun, devletin mali durumunu ölçecek araçlara 
önem atfetmektedir. Devlet, hizmetlerin maliyetini, kamu mali durumunu (gelir 
tablosu ve devlet bilançosu) ve devlet bilançosu dışında kalan taahhütlerin 
gerçekliğini değerlendirmek için, genel kamu muhasebesi sistemini, nakit esaslı 
muhasebenin yanı sıra tahakkuk esaslı muhasebe ile yürütülmesi, yeni Organik 
Kanun ile hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, bu Organik Kanunda kamu maliyet 
muhasebesinden farklı olan faaliyet (eylem) maliyetleri analizi de vardır. Bu 
bilgilerin, kamu hesaplarının kanunlara uygun ve güvenilir olmasını ve doğru ve 
adil bir görüş sunmasını sağlama kapasitesi açısından kalitesi, Sayıştay tarafından 
gerçekleştirilen yıllık onaylama süreci ile garanti edilmektedir. 

Bütçe uygulama aşamasındaki Parlamento denetimi geliştirilmiştir. 
Onaylanan bütçeye ilişkin önemli bir değişiklik yapılması halinde, ek bütçe 
kanunlarına sıklıkla başvurulmasını gerektirmeyecek ölçüde sınırlı olan, ödenek 
hareketlerine ilişkin uygulama aşamasındaki Parlamento denetimi arttırılmıştır. 
Görüşme ve tahkikat yetkileri, Sayıştayın destek yetkilerinin düzenlenmesinde 
olduğu gibi, genişletilmiş ve sistemli hale getirilmiştir.  

Yeni Organik Kanun, stratejik kamu maliyesi seçeneklerini 
güçlendirmektedir.Bu Kanun, görüşme tutarlılığının sağlanmasını garanti 
etmektedir. Bu şekilde, yıllık bütçe kanunu stratejik yaklaşımın bir parçasını 
oluşturacaktır. Aynı zamanda yıllık bütçe kanununa ilişkin görüşmeler 
yapılırken, hükümet Parlamentoya tüm genel kamu sektörüne ilişkin çok yıllık 
bir strateji sunmaktadır. Söz konusu strateji, Ekonomik ve Parasal Birlik 
kapsamında Brüksel’e sunulan istikrar programına tekabül etmektedir. Kamu 
politikalarının nasıl finanse edileceğine ilişkin Parlamentoya ana hatlarıyla bir 
taslak olarak sunulan bütçe yasa tasarısı ve sosyal güvenlik bütçesi yasa tasarısı 
ile ilgili görüşmelerin başında, vergiler ve sosyal güvenlik katkı paylarına ilişkin 
değişiklikler hakkında genel bir sunum yapılmakta ve konsolide bir rapor 
sunulmaktadır. Bütçe politikası görüşmeleri kurumsallaştırılmıştır, böylece 
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hükümet bütünsel bir strateji doğrultusunda temel görevler itibarıyla harcamada 
görülen yıllık artışı sunma imkanı elde etmiştir.  

Ayrıca, bugün, politika yapıcılara ve yöneticilere sağlanan yönetim 
serbestliği ile, Parlamentoya tanınan ek onay ve denetim yetkileri 
desteklenebilmektedir. 

Daha iyi bir kamu yönetimi için kamu performansı ve hesap verebilirliği 

Harcama birimlerine daha fazla serbestlik tanınması karşılığında, 
Parlamento, harcamanın daha kontrollü olmasını talep etmektedir. Bir başka 
deyişle, bu durum, kamu parasının daha iyi bir şekilde tahsis edilmesini sağlamak 
için kamu hizmetlerinin etkinliğine ve verimliliğine odaklanan yeni bir kamu 
yönetimi anlamına gelmektedir. Temel düşünce “daha fazla harcama” 
yaklaşımından, aynı kaynaklarla “daha iyi harcama” yaklaşımı veya aynı 
etkinlikle “daha az harcama” yaklaşımına geçilmesi için idarenin yalnızca 
faaliyetini değil etkinliğini de ölçmektir. 

Yeni Organik Kanun, sorumluluklarını arttırma karşılığında harcama 
birimlerine yeni yetki genişliği sunmaktadır. 

Harcama birimlerine tanınan yetki genişliği 

Önceden harcama türüne göre verilen bütçe onayı sistemine ve tahsis 
edilen bütçe kaynaklarının detaylı denetimine tabi olan harcama birimleri artık 
daha genel programlarla (daha az detaylı) ve ödenekleri birbirinin yerine 
kullanabilme yetkisi ile kendi kaynaklarını yönetirken daha fazla hareket alanına 
sahiptir. Dolayısıyla, programlar hem bütçe onayı hem de bütçe yönetimi için 
genel bir çerçeve çizmekte, harcama birimleri her programda yer alan 
ödeneklerin serbestçe tahsis edilmesine ilişkin genel kontroller itibarıyla 
kendileri için belirlenen performans hedeflerini yerine getirmek için çok daha 
fazla hareket alanına sahip olmaktadır. Bütçe sınıflarına, bir başka deyişle 
harcama türlerine, göre yapılan sunum artık bir kılavuzdan daha fazlasıdır. Söz 
konusu sunum, artık harcama birimlerine sınırlamalar getirmemekte, harcama 
birimleri birbirlerinin yerine kullanılabilecek yeni kaynaklarını işletim 
harcamaları, kamu eylemleri ve yatırımları arasında hatta personel harcamaları 
arasında büyük ölçüde yeniden dağıtabilmektedir. Bu “tek taraflı” 
değiştirilebilirlik, personel harcamasının diğer program unsurlarını tamamlamak 
için kullanılabileceği, ancak diğer harcamaların personel harcaması olarak 
yeniden tahsis edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Son olarak, önceden geçerli 
olan derece ve unvana göre kontrol edilen yetkilendirme yerine, bakanlığa büyük 
bir yönetim özgürlüğü ile kendi personel seviyesine (hiyerarşisine) ilişkin tek bir 
“tam zamanlı denklik” yetkilendirmesi verilmektedir. 

Yeni sorumluluklar 

Bütçe sürecinin performans hedeflerine kayması sonucu, amaçları net bir 
şekilde belirlenmeyen ve hesap verme sorumluluğu içermeyen taahhüt esaslı 
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program kavramı etrafında yapılandırılmış olan kamu yönetiminin 
modernleşmesi teşvik etmiştir. 

Taahhüt, programlara ilişkin bütçe onaya sunulurken verilen yıllık 
performans planında yer almaktadır. Bu planın, programlarda bulunan eylemleri 
tanımlaması, maliyetlerini tahmin etmesi ile amaçları ve performans hedeflerini 
belirlemesi gerekmektedir. Performans hedefleri ve göstergeleri, sosyoekonomik 
etkinlik (vatandaş açısından), hizmet kalitesi (kullanıcılar açısından) ve 
verimlilik (vergi mükellefleri açısından) açısından kamu politikalarının 
performansını ölçmek zorundadır. Önemli bir yenilik de, taahhüt yaklaşımının, 
açık bir şekilde, hesap verebilirlik yaklaşımı ile birleştirilmesidir. Bütçenin 
gözden geçirilmesine ilişkin kanuna eklenen yıllık performans raporunun amacı 
da budur. Yıllık performans raporu, artık basit anlamda bütçe uygulamasına 
ilişkin bir muhasebe raporu değil, aynı zamanda performans hedefleri ile 
karşılaştırılan gerçek performansa ilişkin bir rapordur.  

Harcama birimleri aynı zamanda, ödeneklerin Parlamento onayı uyarınca 
kullanılması konusunda, başka bir deyişle tüm harcamalar için hem taahhüt onayı 
hem de nakit limitli ödenekler açısından hesap verme yükümlülüğündedir. Ayrıca 
uygulama esnasında, önceden olduğu gibi yalnızca harcama türü değil, aynı 
zamanda kamu politikası amaçlarını betimleyen eylemlerin izlenmesi yoluyla 
harcama amacı da dikkate alınır. 

Yeni Organik Kanunun içeriğine bakıldığında “program koordinatörü” 
performansı yönlendirmek, kendi bütçesini yönetmek ve kaynakların sağlıklı bir 
şekilde tahsis edilmesini sağlamakla görevli yönetici, tanımı ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca, daha fazla yönetim serbestliğine ve hesap verebilirliğe olanak tanıyan 
çerçeve, hem merkezi seviyede hem de “program işletme bütçeleri (BOP)” 
biçiminde, daha alt seviyelerdeki genel bütçelere göre yapılandırılmaktadır. 

II. Parlamento yetkilerinde artış 

1. Parlamentoya daha iyi mali bilgi sağlanması 
Parlamentonun yetkilerine ilişkin reform, 1 Ağustos 2001 tarihli Yeni 

Organik Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden birisidir. Örneğin, devlet 
bütçesinin yeniden yapılandırılması, kamu politikalarına ilişkin bir görüşme ve 
kamu eylem performansına ilişkin bir tartışma yapılması gerekliliğini getirerek 
Parlamento görüşmelerinde değişikliğe yol açmıştır. Dolayısıyla, Parlamento, 
artık gerçek anlamda stratejik yönlendirme yetkisini kullanabilmesi için gerekli 
daha net, eksiksiz ve güvenilir bilgiye sahiptir. 

Yeniden kamu politikalarına odaklanan bir bütçe görüşmesi  

Bütçe Kanunlarına ilişkin Yeni Organik Kanun’da, Parlamentonun rolü 
ve bütçe görüşmelerine katılım şekli ve kamu politikası seçenekleri yeniden 
tanımlanmaktadır. 1959 tarihli Organik Kanunda, Parlamento onayı ödenek ve iş 
türüne göre detaylandırılırken, Parlamento artık kamu politikalarının yönetilmesi 
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ve performanslarının ölçülmesi açısından daha anlamlı olan daha çok 
yapılandırıcı unsura ilişkin oylama yapmaktadır. 

Parlamento bütçeyi temel kamu politikalarına göre tartışır ve 
onaylar. Parlamento, performans ölçümü ve bütçe onayı uzmanlık seviyesini 
temsil eden 132 program kapsamında detaylandırılan 34 adet bakanlık ve 
bakanlıklar arası misyon temelinde, bütçeyi temel kamu politikalarına göre 
tartışarak onaylamaktadır. Ödenekler ve performans hedefleri, bütçe kanununa 
eklenen yıllık performans planlarında sunulmaktadır. 

Dolayısıyla, Parlamentodaki bütçe görüşmeleri, artık, ödeneklerin 
amacına, bir başka deyişle, ödeneklerin kamu politikalarının uygulanması 
amacıyla kullanılmasına odaklanmaktadır. Önceden bütçe ödenekleri harcamanın 
niteliğini belirleyen bölümler halinde sunulmakta ve birim kaynakları, kamu 
eylemleri, kamu yatırımları ve hükümet tarafından verilen yatırım 
sübvansiyonları şeklinde sıralanan bütçe sınıflarına göre oylanmaktaydı. Bu 
nedenle, belirli bir ödenek toplamının, belirli bir programa veya bir başka 
programa tahsis edilmesine ilişkin karar vermek, kaynakların belirli bir programa 
tahsis edilmesine karar vermeye nazaran daha az önemli olduğundan, tartışmanın 
yönü de değişiklik göstermiştir. Görüşmeler yeniden kamu politikaları ve 
gerçekleştirilecek stratejilere odaklanmıştır. Böylece görüşmeler, yaklaşık 850 
bölümden oluşan ödenek sınıflandırması alanında, bütçe konularında uzman 
olması gerekmeyen daha çok sayıda parlamenterin katılımına imkan sağlayan bir 
yapıya kavuşturulmuştur.  

Tüm ödenekler Parlamento görüşmesinde ele alınmakta. Yeni 
Organik Kanun öncesinde, Parlamento, cari hizmetler ödeneklerinin yüzde 
94’ünü tek bir oylama ile yenilerdi: Bu yenileme tartışılmazdı ve bu durum 
Parlamentoyu, belirli bir kamu politikasını uygulamaya devam edip etmemeyi 
yürütme organına tavsiye edilir olup olmadığına veya hizmet sunumunu mümkün 
olan en iyi seviyeye getirmek için yönetimin etkinliğini aramaya teşvik etmezdi. 
Görüşmelerin çoğunluğu bütçe sınıflandırması ve bakanlık tarafından sunulan 
yeni tedbirlerle ilgili olurdu. Bu yeni tedbirler bütçenin yüzde 6’sını temsil ederdi 
ve potansiyel olarak bütçeleri arttırabilirdi. Ne var ki kamu politikalarına ilişkin 
yapılan tasarrufların toplamı, amaca uygunluğu ve türü neredeyse hiç 
tartışılmazdı. “Cari hizmetler ödeneğine” ve “yeni tedbirlere” ilişkin oylama 
yaklaşımını terk eden milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin, kaynakların genel 
eylem stratejisinin bir parçası olarak, kamu politikaları arasında yeniden tahsis 
edilmesi hususuna odaklanmasıyla, artık “sıfır esaslı (tabanlı) bütçeleme” esasına 
dayanan ödenekleri oylamaktadır.  

Parlamento bakanlık başına düşen personel harcamalarının üst 
limitini oylamaktadır. Personel harcamaları devlet bütçesinin yüzde 45’ini 
oluşturmaktadır. Bu ödenek, uzun vadede kaçınılmaz bir ödenek olması 
nedeniyle kendi dinamiklerine sahip olan en büyük ödenek kategorisidir. 
Dolayısıyla Yeni Organik Kanunun, bu harcama kategorisine ilişkin özel 
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tedbirler getirmesi oldukça mantıklıdır. Parlamento, hükümetin genel insan 
kaynakları politikası tanımını ve yönetimini iyileştirmek amacıyla hem iş sayısı 
hem de bordro açısından çifte bir üst limit belirlemiştir. Böylece, Parlamento iş 
ve personel harcamasındaki büyüme politikasını, bütçe dengesi faktörleri ve 
kamu politikaları için ihtiyaç duyulan insan kaynakları anlayışı çerçevesinde 
görüşebilmektedir.  

Fransız Hükümeti, ekim ayında Parlamentoya, kamu maliyesi çok yıllı 
planlama kanununu sunacaktır. Söz konusu kanunda, emekli olan her iki memur 
yerine tek bir memur istihdam edilmesi yoluyla, memur sayısının azaltılması yer 
almaktadır. 

Harcamaları daha iyi kontrol etmesi için Parlamentoya daha fazla bilgi 
sunulması 

Yıllık performans planında ödeneklere ilişkin bir ek yer almaktadır. Planda, 
her programın strateji ve hedefleri belirlenmektedir. Performans göstergeleri, 
hedeflerin yerine getirilip getirilmediğini ölçmektedir. Bu bilgi bütçe görüşmeleri 
için Parlamentoya sunulmaktadır. Toplumun hükümet eylemleri hakkında 
bilinçlendirilmesi amacıyla, faaliyetlerin ve bakanlıkların çıktılarının 
tanımlanmasıyla performans daha somut ve önemli bir bilgi haline gelmektedir. 
Örneğin, “iyi” bir bakan, artık bakanlık bütçesindeki artış temeline göre değil, 
performans hedeflerine bağlılığı ve bakanlığına tahsis edilen ödenekleri kullanarak 
ortaya koyduğu gerçek performansı ışığında değerlendirilmektedir.  

Kamu politikalarıyla ilişkili ödeneklerin yanı sıra vergi harcamaları da 
program başına belirlenmektedir. Böylece, kamu politikalarına ilişkin tüm 
harcamalar bir bütün olarak incelenebilmekte, gerekirse, kamu eyleminin 
detayları herhangi bir kamu eylemi enstrümanı lehine gözden geçirilebilmektedir.  

Ödeneklerin gerekçelerini ortaya koyacak bir sıfır esaslı bütçeleme 
kullanılmasıyla Parlamento, artık tüm harcama tanımlayıcılarına (göstergelerine) 
ilişkin daha kapsamlı bilgiye sahip olmuştur. Bu detaylı bilgiler, arasında, özellikle 
hizmet sunumunun ve idari çıktının birim maliyetleri, büyük projelerin maliyetleri 
ve programın personel harcama artışı bileşenleri ve tanımlayıcıları sayılabilir.  

Programa katkıda bulunan başlıca yöneticiler, sübvansiyon meblağları ve 
iş sayıları ile yöneticinin program performansına sağladığı katkıya ilişkin 
bilgilerle birlikte Parlamentoya sunulmaktadır.  

Son olarak, Parlamentoya kamu politikalarının maliyetine ilişkin daha 
net bir görünüm sağlamak amacıyla program eylemlerinin tam maliyeti, bütçe 
belgelerinde yer verilmektedir. 

Bütçe politikasının yönlendirilmesine daha çok katılan bir Parlamento 

Parlamento, bütçe yasa tasarısının sunumundaki bütçe seçenekleri 
hakkında bilgilendirilir ve bu tercihlere ilişkin yorum yapmaya davet edilir, 
böylece tüm yıl boyunca Parlamentonun süreçteki pozisyonunu bilinir kılar. 
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Hükümet bütçe süreci boyunca saydamlık ilkesini uygular. Süreç 
içindeki seçenekleri ortaya koymak amacıyla Başbakan tarafından bakanlara 
gönderilen bütçe kılavuz mektupları ve misyon kontrol mektupları, artık, 
meclislerin maliye komisyonlarına gönderilmektedir. 

Yıl ortasında (Haziran sonu) gerçekleştirilen bütçe politikası 
görüşmeleri (DOB) hükümete ulusal ekonomideki değişiklikleri ele alma ve 
kamu maliyesine ilişkin kılavuz ilkelerini sunma fırsatı sağlamaktadır. 
Parlamentoya sunulan bütçe politikası görüşmelerine ilişkin raporda, Fransa’nın 
Avrupa Birliğine ilişkin taahhütleri özetlenmekte ve kamu kaynakları ile 
harcamalarının ara dönem değerlendirmeleri sunulmaktadır. Böylece, Parlamento 
tarafından bir sonraki yıla ilişkin bütçe yasa tasarısının incelenmesi ve oylanması 
amacıyla bir görüşme gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, misyonlara ve programlara 
göre yapılan sınıflandırma ve gelecek bütçeyi şekillendirecek olan performans 
hedefleri ve göstergeleri listesi sunulmaktadır. Böylece, Parlamento sonbaharda 
gerçekleştirilecek bütçe görüşmeleri öncesinde hükümete kendi gözlemlerini 
aktarabilmektedir. Dolayısıyla bu görüşme, kamu politikası seçeneklerinin 
tanımlanmasında yapıcı bir ara süreçtir. 

Bütçe yasa tasarısı ile birlikte ekonomik, sosyal ve mali bir rapor da 
sunulmaktadır. Bu raporda, Fransa’nın Avrupa’ya ilişkin (kamu kurumları, 
sosyal güvenlik kuruluşları ve yerel ve bölgesel otoriteler) taahhütleri ışığında, 
tüm genel kamu sektörüne ilişkin gelir, gider ve denge büyüme tahminlerine yer 
verilmektedir. Rapor, aynı zamanda vergiler ve sosyal güvenlik katkı paylarına 
ilişkin bir alt rapor ile planlanan düzenleyici işlemelere ilişkin üç yılık bir 
değerlendirmeyi de içermektedir.  

2008 yılı Ekim ayında, daha resmi kılavuz ilkeleri belirlenmesi için üç 
yıllık bir kamu maliyesi politikası kanunu çıkarılması beklenmektedir. 

Bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanun, bir sonraki yılın bütçe 
görüşmeleri için hazırlık yapılmasına yardımcı olmaktadır. Bütçe tahminlerinin 
sistematik olarak uygulama analizi ile bağlantısını kurmak için, yeni Organik Kanun, 
bir önceki yıl için bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanunun Parlamentoya 
sunulmasını ve bir sonraki yıla ilişkin bütçe yasa tasarısından önce ilk okumada 
oylamaya sunulmasını şart koşmuştur. Bu şekilde, Parlamento gelecekle ilgili bir 
karar vermeden önce, geçmiş muhasebe yılına ilişkin bir rapor istemektedir. Kamu 
hesapları, kamu politikası performansları ile birlikte incelenmektedir. İdarelerden 
eylemlerine ilişkin hesap vermelerini isterken, Parlamento artık kamu eyleminin 
amaca uygunluğunu da değerlendirmekte ve eylemin etkinliğini daha yakından 
denetleyebilmektedir. Böylece, Parlamento daha iyi bilgilendirilmekte ve gelecek 
yıllara ilişkin birtakım tercihleri değiştirebilmektedir. 

2. Bütçe görüşmelerinde Parlamentoya daha fazla rol verilmesi 

Hükümet, ekim ayının ilk salı gününe kadar bütçe yasa tasarısını ekleri 
ile birlikte Parlamentoya sunmakla yükümlüdür. 
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Bu tarihten itibaren, Parlamentonun (Ulusal Meclis ve Senato) sunulan 
bütçe yasa tasarısını incelemek için 70 günü vardır. 

Maliye komisyonları, devam eden denetimler ve sorulara (anketlere) 
yanıt olarak, idarelerce gönderilen bilgiler aracılığıyla toplanan verileri 
kullanmaktadır. Yeni Organik Kanun, Parlamentonun bu soruları (anketleri) her 
yıl 10 Temmuza kadar hükümete göndermesini ve hükümetin en geç 10 Ekime 
kadar bu soruları (anketleri) yanıtlamasını şart koşmaktadır. 

Yeni Organik Kanun, ayrıca, topluca “jaunes budgétaires” (sarı kapaklı 
açıklayıcı bütçe belgeleri) olarak bilinen genel eklerin de sunulmasını 
öngörmektedir. Bu eklere ilave olarak, Parlamentonun bilgisine ve incelemesine 
sunulacak kısa politikalara ilişkin belgeler de eklenmekte ve bu ilave ekler atıfta 
bulundukları gelir ve ödeneklerin Ulusal Meclisin ilk okumada incelemesinden 
en az beş gün önce meclisler bürosuna sunulması gerekmektedir.  

Yeni Organik Kanunun 47’nci maddesi, parlamenterlerin değişiklik 
hakkını önemli ölçüde genişletmektedir. Bu madde, Parlamentonun bütçe 
meselelerine ilişkin yetkilerindeki artışı temsil eden söz konusu Organik 
Kanun’un en yenilikçi hükümlerinden birisidir. 

Fransa Anayasası’nın 40’ıncı Maddesine göre, “Parlamento üyeleri 
tarafından sunulan yasa teklifleri ve değişiklik önerileri, kabul edilmeleri halinde 
kamu kaynaklarının azalmasına, yeni bir kamu harcaması kaleminin oluşmasına veya 
mevcut kamu harcama kalemlerinin artmasına yol açıyorsa, kabul edilmez”. “Kamu 
harcaması kalemi” ifadesi, başka bir giderin azaltılması veya gelirlerin arttırılması 
yoluyla dengelenecek bir gider artışı yönünde değişiklik yapılmasını yasaklamıştır.  

Organik Kanunun 47’nci Maddesi, bütçe meselelerine ilişkin değişiklik 
yetkisini büyük ölçüde genişletmektedir. 47’nci Madde, Anayasa’nın 
yorumlanması temelinde Parlamentonun giderlere ilişkin değişiklik yapmasına 
olanak tanımaktadır: “Anayasa’nın 34’üncü ve 40’ıncı maddelerinde 
tanımlandığı üzere, ödeneklere uygulanan değişiklikle ilgili kamu harcaması 
kalemi, misyon anlamına gelmektedir.” Sonuç olarak, Parlamentoda, bir 
programın ödenekleri, ancak aynı misyonu yerine getirmeyi amaçlayan 
başka bir programın ödeneklerinin azaltılması yoluyla bir artış 
yapılabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, gelirlerde gerçekleştirilecek bir 
artış suretiyle ödeneklerin arttırılması veya tam tersine ödeneklerin azaltılması 
yoluyla gelirlerin düşürülmesi kanunen olanaklı değildir. Ayrıca, ödeneklerin 
misyonlar (genel bütçe, özel bütçeler ve özel hesaplar) arasında dağıtımına ilişkin 
değişiklik yapılması da mümkün değildir. Bir misyon oluşturulmasının bir 
hükümet tasarrufu olduğu dikkate alındığında, parlamenterler yeni bir misyon 
oluşturamazlar ancak parlamenterler bir misyon kapsamında bir program 
oluşturabilir veya mevcut bir programı kaldırabilirler. 

Değişikliklerin kabul edilebilirliğine ilişkin kurallar oldukça katıdır. 
Organik Kanun, uygun olmayan tüm değişiklikleri kabul edilemez olarak 
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nitelendirmektedir. Dolayısıyla, Parlamentoda, değişiklik önergelerini kabul etme 
sorumluluğuna sahip maliye komisyonlarının yetkilileri, incelemelerinin 
kapsamını genişletmek zorundadırlar. Fransa Anayasası’nın 40’ıncı 
maddesindeki klasik kabul edilme kuralları ve kamu kaynakları ile 
harcamalarında artış veya azalış yapılamamasıyla ilgili hükümlerin yanı sıra, 
2001 Organik Kanununun tüm diğer kurallarının (bütçe kanununun ertelenmesi, 
misyon oluşturma konusunda hükümetin tekel yetkisi, program tanımı, özel 
bütçelere ilişkin kurallar, özel fonlu hesaplar, vb.) değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu yetki genişlemesi, bütçe kanunlarına ilişkin sözkonusu 
Organik Kanun’un anayasal yapısını fiilen korumakta ve dolayısıyla 
Parlamentoya tüm bu hükümlere uyma yükümlülüğü getirmektedir. Bu durum, 
genişletilmiş değişiklik yapma hakkı ile birlikte, yasama organının yürütme 
organına verdiği bütçe onayının çok daha genel olan yapısını dengeleyerek 
Parlamentonun bütçe kanununu incelemesinde gerçek bir devrim niteliği 
taşımaktadır. 

III. Parlamentonun yıl içi ödenek hareketlerini izlemesi 
(Supervision) 

Yeni Organik Kanun, bir muhasebe yılındaki ödenek hareketlerini, 1959 
Organik Kanununa göre, çok daha sıkı bir şekilde kontrol altında tutmaktadır. 
Ödeneklerdeki hareketler tek amaca yönelik harcama kuralından uzaklaşılmasına 
yol açtığından ve bütçe onayının kapsamını zayıflattığından, kanun yapıcılar, 
yalnızca bakanların, “istisnai durumlarda” ödenekler arası değişiklikler 
yapabilmesine imkan sağlanması gerektiğine inanmaktaydılar. Bu değişiklik, 
toplam ödenek sayısının azaltılması için her bir programa ilişkin genel kontrol 
toplamları sistemi nedeniyle gerçekleşebileceği gibi, Parlamentonun, bütçeleme 
ve ödenek yönetimi için tek bir yönetici belirleme ve uygulamanın etkin bir 
şekilde kontrol edilmesini sağlamak amacıyla onaylanan bütçe ile uygulanan 
bütçe arasındaki sapmaları sınırlama isteğinden de kaynaklanmış olabilir.  

Yeni Organik Kanundaki bir zorunluluk olarak, bu ödenek hareketleri 
öncesinde Ulusal Meclis ve Senato maliye komisyonlarına, programlar arasında 
(maksimum yüzde 2) ödeneklerin yeniden tahsisini sağlayan kararnameler ve iptal 
kararnameleri (ödeneklerin maksimum yüzde 1,5’inin iptali) hakkında bilgi verilmesi 
gerekmektedir. Hükümetin yüzde 1 üst limitli yeni ödenekler açmasını sağlayan ek 
ödenek kararnamelerinde, maliye komisyonlarında bir haftalık geçici görüş alınır.  

IV. Bütçe uygulamasının Parlamento tarafından daha sıkı kontrol 
edilmesi 

Parlamentonun kontrol yetkileri 

Prensipte idarenin harcama birimlerine daha çok güven atfedildiğinden, 
yeni Organik Kanunun Parlamentonun harcama sonrası kontrol yetkilerini 
arttırması mantıklıdır. Bu kontrol, bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanunun 
her yıl incelenmesi ve mali komiteler için daha geniş bir görüşme ve denetim 
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yetkisi şeklinde vücut bulmaktadır. Bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin 
kanunun her yıl incelenmesi önem kazanan bir uygulamadır. 

Yeni Organik Kanun’un 57’nci maddesinde, Parlamentonun bütçe 
uygulamasının incelenmesi ve kontrol edilmesinde üstleneceği rol 
tanımlanmaktadır. Buna göre “Ulusal Meclis ve Senato maliye komisyonları 
bütçe kanunlarının uygulanmasını izler ve kamu maliyesini ilgilendiren her türlü 
meseleyi değerlendirir.” Bu görev, ilgili komisyon başkanlarına, genel 
raportörlere ve atandıkları alanlarda özel raportörlere verilmiştir. Komisyonların 
yetki alanları, bütçelerin basit bir şekilde incelenmesinin ötesine geçerek tüm 
kamu maliyesini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Komisyonların genişleyen bu 
görevlerini gerektiği gibi yerine getirmek için, maliye komisyonu başkanları, 
genel raportörler ve özel raportörler genişletilmiş yetkilere sahiptir. 

Maliye komisyonları başkanları, genel raportörler ve özel raportörler 
“tüm belgeleri inceleyebilir ve olay yerinde tahkikat” yapabilir. Yeni Organik 
Kanun, aynı zamanda “Milli savunma ve devletin iç ve dış güvenliği ile ilgili 
gizli içerikli konular hariç tutularak ve ilgili tahkikat ve medikal gizlilik 
ilkelerine riayet edilerek, […] talep edilen tüm mali ve idari bilgi ve belgelerin 
sağlanmasını” şart koşmaktadır. Maliye komisyonu başkanları veya genel 
raportör, dinlenmesinin faydalı olacağını düşündüğü herkesle görüşebilir. Bu 
kişiler yapılan çağrıya yanıt vermekle yükümlüdürler. Görüşme için çağrılmaları 
durumunda, bu kişiler idari belgeler gibi gizli içerikli konular dışında mesleki 
gizlilik yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır. Önceden, görüşmeler yalnızca 
soruşturma komisyonu tarafından yapılabilmekteydi. Ayrıca Sayıştaydan da 
soruşturma yapması istenebilir. 

Parlamentonun talep ettiği unsurlara ilişkin herhangi bir engelleme, 
gerekçesiz geciktirme veya yanıt vermeme durumunda, yeni Organik Kanun’un 
59’uncu maddesi, maliye komisyonu başkanlarının meseleyi idari yargıya 
taşıyabileceğini ve neticede ilgili makamlara uyarı cezası, gerekirse para cezası 
uygulanarak gerekli bilginin bildirilmesinin sağlanabileceğini belirtmektedir. 

Bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanunun kazandığı yeni önem 

1959 tarihli Organik Kanun kapsamında, bütçenin gözden geçirilmesine 
ilişkin kanun hakkındaki görüşmeler ve oylama, gerçek anlamda önem arz 
etmeyen bir formalite niteliğindeydi. Görüşme ve oylama genellikle yıl 
başlarında yapılır ve iki yıl öncesinin muhasebe yılı ile ilgili olurdu. Temel kaygı, 
sona eren yıla ilişkin hesapların hazırlanması ve dolayısıyla tahmin edilen 
rakamlarla gerçek rakamlar arasındaki farkın, özellikle bütçe tasarısının kesin 
toplamının ortaya konulmasıydı, ancak hesapların analizinden elde edilen 
bilginin, bütçe kararları üzerinde hiçbir etkisi yoktu, yapılan inceleme büyük 
ölçüde iki rakam arasındaki tutarlılığın izlenmesine odaklanmaktaydı.  

Yeni Organik Kanun, bütçe uygulamasının incelenmesine yeni bir önem 
kazandırmıştır. Aslında, bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanun, idarelerin 
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yönetimi hakkındaki raporun incelenmesi açısından kilit nokta haline 
gelmiştir.Yeni Organik Kanun, bir sonraki yıla ilişkin bütçe yasa tasarısını 
incelemeden önce, kanunun incelenmesini ve ilk okumada oylanmasını 
öngörmektedir. Ödenek ve iş yönetimini ve performans düzeylerini, yıllık 
performans planları ile aynı format ve düzende sunan yıllık performans 
raporlarının da dahil edilmesiyle kanun içeriği zenginleşmiştir. Geçmiş muhasebe 
yılına ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin incelenmesi, iyileşme sağlanabilecek 
hareket alanını açıkça ortaya koymakta ve bir sonraki yıla ilişkin bütçe 
programlaması için ilgili bilgiyi sağlamaktadır. Yapılan inceleme, Parlamentonun 
kamu politikasının değerlendirilmesinde üstleneceği yeni rolü net bir şekilde 
ortaya koymakta ve böylece kamu eyleminin yönlendirilmesi ve düzenlenmesi 
için hükümet ile gerekli iletişimin kurulmasını ve fikir alışverişi yapılmasına 
imkan sağlamaktadır. Bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanun hakkındaki 
daha detaylı inceleme artık Parlamentoda yapılmaktadır. Maliye komisyonları, 
performanslarının incelendiği bir hafta boyunca bakanlarla görüşmeler 
yapmaktadır. Ancak, henüz hiçbir görüşme, uzun süre devam eden bir oturumda 
gerçekleştirilmemiştir.  

Parlamentonun değerlendirilmesi 

Yeni Organik Kanun uygulamaya konmadan önce, Parlamentonun rolünü 
güçlendirme beklentisiyle, Ulusal Meclisin maliye komisyonu, İzleme ve 
Değerlendirme Görev Gücünü (Birimi) (Mission d’évaluation et de contrôle, MEC) 
oluşturmuştur. 1999 yılında kurulan bu görev gücü, otoyol politikası, ulusal polis 
gücü kaynaklarının ve personel seviyelerinin yönetimi, kamu istihdam paketi, 
üniversitelerin yönetimi, vergi tahsilatı, sosyal konut yönetimi, adalet sisteminin 
idaresi, vb. gibi belli başlı kamu politikalarının yönetim ilkelerini derinlemesine ele 
almak amacıyla beyin takımları oluşturmuştur. Bu organa, aynı zamanda, bütçe 
kanunlarına ilişkin yeni Organik Kanun metninde reform yapılması görevi de 
verilmiştir. Bu görev gücü, kamu politikalarının veya hizmetlerinin tamamen tarafsız 
bir şekilde yönetilmesini iyileştirmek için incelemeler yapmayı ve önerilerde 
bulunmayı amaçladığından yenilikçidir. Sayıştayın da yardımıyla, bu beyin takımı, 
idarenin tercihlerinin altında yatan farklı nedenleri analiz ederken, değerlendirmesine 
sunulan konulara ilişkin nesnel bir yaklaşım geliştirmiştir. Böylece, idarenin 
yönetimini iyileştirmek için büyük ölçüde işlevsel, ortak tavsiyelerde bulunmaktadır. 
23 Temmuz 2008 tarihinde Anayasa’da değişiklikler yapılmasıyla yeni bir dönüm 
noktasına ulaşılmıştır. Söz konusu değişikliklerle Parlamentonun kamu 
politikalarının değerlendirilmesinde oynayacağı rol net bir şekilde ortaya 
konulmuştur. Bu anayasal reform, değerlendirme ile ilgili dört yeni madde 
getirmiştir. “Parlamento, kamu politikalarını değerlendirir” (Madde 24), “kamu 
politikalarının değerlendirmesinde” Sayıştay Parlamentoya yardımcı olur (Madde 
47-2), her dört haftalık oturumun bir haftası, öncelikli olarak ve her meclis tarafından 
belirlenecek sırayla, hükümetin eylemlerinin denetlenmesi ve kamu politikalarının 
değerlendirilmesi için ayrılır” (Madde 48) ve değerlendirme görevlerinin yerine 
getirilmesi için “soruşturma komisyonları oluşturulabilir” (Madde 51-2).  
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Sayıştay yardımı 
Fransa Sayıştayının üç misyonu vardır:  

Sayman hesaplarının yargılanmasında hukuki bir misyonu vardır. 

Yeni Organik Kanun ile birlikte 2006 yılından başlayarak hesapları 
onaylama misyonu vardır. Merkezi yönetim hesapları, mevcut bilişim 
teknolojisi sistemlerinin sınırlılıkları ve iç kontrol yetersizlikleri de 
dahil, on iki özelliğe göre onaylanmaktadır. Hesaplara ilişkin onay, 
bütçenin gözden geçirilmesine ilişkin kanun tartışılmadan ve 
oylanmadan önce Parlamentoya sunulmaktadır. 

Kamu politikalarını değerlendirme misyonu vardır. Değerlendirme 
ile ilgili olarak, yeni Organik Kanun Sayıştayın Parlamentoya 
kamu politikalarını değerlendirme rolünü üstlenmesinde yardımcı 
olmasını öngörmektedir. 

Sayıştay her yıl Parlamentoya sunulan iki önemli kamu raporu yayımlar: 

Parlamentonun mali politikaya ilişkin ilkbahar görüşmeleri öncesinde 
yayımlanan kamu maliyesinin durumuna ilişkin yıllık rapor  

İlgili bütçe incelemesi ile birlikte yayımlanan yıllık performans raporu 

Sayıştay yıl boyunca iki meclisin de maliye komisyonlarına yardımcı 
olur. Komisyonlar “kontrol ve değerlendirme misyonlarında” ve kamu 
hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kurumlara ilişkin soruşturmalarda 
Sayıştay’ın yardımını isteyebilir. 

V. Reformun uygulanması: elde edilen başarılar ve karşılaşılan 
sorunlar 

1. Reformun uygulanması 
Reformun sahiplenilmesi zaman alır, reform uzun vadeli bir süreçtir. Yeni 

Organik Kanun 2001 yılında Parlamento tarafından oylanmıştır. Yeni Organik 
Kanunun tam olarak uygulanması ise 2006 yılına kadar dört yıl sürmüştür. 2011 
yılında yeni Bilgi Teknolojisi sisteminin (ERP) uygulamaya konulmasını bekliyoruz. 

Dört yıllık hazırlık süreci, bütçe ve muhasebe temellerinin (bütçe 
mimarisi (kurumsal yapı), muhasebe kuralları, performans hedefleri ve 
göstergeleri, hesap verebilirlik kuralları) oluşturulmasına ve birtakım ön 
taslakların sunulmasına (ödeneklerin küreselleştirilmesi, performans) ayrılmıştır.  

Bütçe Birimi kapsamında bulunan ve 50 kişiden oluşan “bütçe reformu 
müdürlüğü” adındaki özel birim, yeni kuralların tanımlanması, ön taslakların 
oluşturulması, ilgili bakanlıkların koordine edilmesi ve memurların çok sayıda 
yayın, araç ve web sitesi kullanılarak eğitilmesinden sorumludur. Bu birim, 
meclislerin bünyesinde yer alan (Parlamentoya taslak bütçeyi sunan ve yıllık 
rapor hazırlayan) maliye komisyonları ile görüşmelerde bulunur, aynı zamanda, 
Parlamento üyelerine ve yetkililere yeni kavramlara ilişkin eğitim verilmesi 
sürecine katılmaktadır. Başından bu yana reform sürecinde yer alan iki 
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Parlamento üyesi, iki defa yeni Organik Kanunun uygulamaya konulmasına 
ilişkin rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. 

2. Elde Edilen Başarılar ve Karşılaşılan Zorluklar  

Reformun uygulanmasında üç zorluk ile karşılaşılmıştır. 

 Siyasi zorluklar: siyasi görüşmede kamu politikalarının performansı 
ve Parlamentonun rolü 

 Yönetişimsel ve idari zorluklar: 

- Kamu yöneticilerinin eğitilmesi, hem merkezi idaredeki hem 
de tabandaki yöneticilerde yeni bütçeleme çerçevesi 
kapsamında çalışma kapasitesinin oluşturulması, hesap verme 
sorumluluğu kültürünün yerleştirilmesi, 

- Birimlerin, personelin ve birim temsilcilerinin yüksek düzeyde 
desteğinin ve geniş katılımının sağlanması, 

- Program yöneticilerinin proje yönetim sistemine dahil 
edilmesi, kilit noktalarda bulunan yöneticilerde ve mali 
yetkililerde reform bilincinin arttırılması, 

- Program (132) unsurları (çerçevesi) ile merkezi idarelerin 
(yaklaşık 200 müdürlük) yetkinlikleri arasında uyum sağlanması, 

- Hesap verme sorumluluğu ilkesine dayanan yeni bir kamu 
yönetiminin geliştirilmesi için hedef ve göstergelerin 
operasyonel seviyede detaylandırılması, bölgesel kamu 
hizmetleri ile merkezi idareler arasında ilişki kurulması, 

- Aktörler (Maliye Bakanlığı/ ilgili (harcamacı) bakanlıklar: 
program yöneticileri / operasyonel birimler (mali 
koordinatörler & İnsan Kaynakları (İK) koordinatörleri), bütçe 
yöneticileri / mali kontrolörler, bütçe yöneticileri / hesap 
uzmanları) arasında ilişki kurulması, 

- Belirlenen sonuçlara ulaşılmasının ve programların İK boyutunun 
(kariyer, maaş, prim, vb.) yönetilmesinin teşvik edilmesi. 

Teknik zorluklar: Planlama ve raporlama sistemlerinin desteklenmesi 
amacıyla kapsamlı bir mali bilgi yönetim sistemlerinin kurulması. 

Yeni kamu yönetim sisteminden elde edilen ilk sonuçlar ümit verici 
olmuştur. 

- Yeni yönetim sistemi, birimleri hedeflerini yeniden 
belirlemeleri konusunda teşvik ederek kamu hizmetine yeniden 
anlam kazandırmıştır. 

- Birimleri yönetme yetkisini yöneticilere vererek ve performans 
üzerine odaklanmak suretiyle yeni sistem, kamu hizmetlerinin 
kalitesinin iyileştirilmesini ve kamu kaynaklarının daha iyi 
kullanılmasını teşvik etmektedir. 
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- Hedeflerin tartışılmasını, kaynak tahsisini ve mevcut kaynakların 
yeniden kullanımını teşvik ederek, yönetim ve sosyal diyalogu 
zenginleştirmiştir. 

Kamu yönetim sisteminde gerçekleştirilecek büyük değişikliklere 
bağlı riskler başlangıçta tanımlanmıştır. 

- Öğrenme aşaması: Yönetim çerçevesi, yeni standartları, yeni 
araçları ve yeni bir zaman çizelgesi olan çok daha katı bir 
programla önemli ölçüde değiştirilmiştir. 

- Yöneticilerde kendilerine sağlanan hareket alanının gerçekliğine 
ilişkin bir takım hayal kırıklıkları olmuştur (bütçe kısıtlamaları, 
ödeneklerin merkezi idarelerce tahsis edilmesi, vb.). 

- Başlangıçta iş yükü önceye nazaran daha büyük ve karmaşık 
olmuştur (daha fazla bilgi verme gerekliliği, harcama taahhüt 
prosedürleri, vb.). 

- Özellikle yönetim bilgi sistemleri gibi bazı araçların 
kullanılabilirliği ve doğruluğuna ilişkin endişeler doğmuştur. 

Daha fazla ilerleme kaydedilecek alanlar ve mevcut sıkıntılar 
aşağıdaki gibidir. 

- Yeni süreç etmenleri [program ve program işletme bütçeleri 
(POB) yöneticileri] aracılığıyla yönetsel kültürün 
benimsenmesinin teşvik edilmesi, yönetimin 
profesyonelleştirilmesi ve yönetim kararlarının daha çok alanla 
ilişkili hale getirilmesi, 

- İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi: Çalışanlar için daha 
çok esneklik, daha çok hareketlilik ve yasal statü sağlanması, 

- Kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi: Ön kontrollerin azaltılması, 
iç kontrollerin arttırılması ve yönetim kontrolünün geliştirilmesi, 
iç denetimin arttırılması, 

- Bütçeleme ve muhasebe süreçlerinin yeniden inşa edilmesi ve 
merkezi ve bölgesel kamu hizmetlerine (yaklaşık 30.000 
kullanıcı) ilişkin yeni mali bilgi sisteminin kullanılması. 

Parlamentonun sürece dahil olması: 

- Maliye komisyonları üyeleri diğer komisyonlara göre sürece 
daha çok dahil olmaktadır. Maliye komisyonları üyeleri 
bakanlara ve yüksek düzeydeki memurlara ilişkin görüşmeleri 
gerçekleştirir, ancak çok azı gerçekten muhasebe ile ilgilenir. 

- Nihai komite henüz tam katılımlı olarak performans raporuna 
ilişkin bir görüşmede yer almamıştır. 

- Temel sorun Parlamentonun reformun hayata geçirilmesi 
sürecine tam olarak dahil olma yolları ve iradesidir. 
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Parliament's Role: Budget Formulation & Execution and External Audit & 
Scrutiny 

Vinod Sahgal1 

Background and Introduction 

Along with economic growth the safeguarding of financial and physical assets of 
the state has been recognized as an essential part of good governance. The proper 
and productive use of public money is an indispensable element of any modern 
well managed and fully accountable democratic state. Regardless of the system 
of governance or the related ecology involved in any particular country the trend 
worldwide is increasingly moving towards both greater transparency of the use of 
budgetary resources and public accountability for sound financial management 
and control.  

Governments are under pressure. Issues such as combating corruption, ensuring 
effective public service delivery, and timely participation of the public in the 
affairs of the state are being tackled across nations in Europe and elsewhere. 
Citizens everywhere are demanding greater understanding of what the state plans 
to spend, the sources of its financing, the strength of the regulatory frameworks 
for the state’s oversight of the economy, and the quality of the state’s public 
expenditure management system.  

The role of Parliament as the overseer of public interest comes to the forefront.  
The past two or more decades have seen growing interest in promoting public 
access to government budget information.  Committees of Parliament are active 
proponents of financial scrutiny – both select and standing committees are 
involved. In the context of financial oversight the Public Accounts Committee as 
is known in the Westminster form pf governance is often viewed as the most 
powerful of all Committees in relation to ex- post scrutiny of public expenditure 
and it complements the Budget or Estimates Committee designated for ex-ante 
scrutiny.  

Information is the currency of accountability.  It is widely believed that timely 
access to budget information at each stage of the budget cycle enables 
parliamentarians to focus attention on budget formulation and execution. It 
allows citizens to more fully understand policy decisions that may have profound 
impacts on their businesses and personal growth. The role of education and 

                                                           

1 Consultant, World Bank 



 152

health services as examples of areas of policy are often priority areas for 
economic and social development.  

The public expenditure management system is being modernized in many 
developing countries.  The focus is now on program results as much as 
administrative processes. The quality of budget documents presented to the 
legislature is increasingly under scrutiny in both developed and emerging 
economies. A key finding of research looking into questions relating to budget 
openness is that sharp improvements in transparency are possible in short periods 
with modest resources. Similarly accountability mechanisms such as external 
audit, parliamentary scrutiny and more modern disclosure policies can be built 
effectively into the overall public financial management system.  

The list of stakeholders in the ecology of good governance is evolving. 
Parliament approves government programs put forward by the executive. It also 
approves the annual budget and departmental estimates of expenditure. The 
Executive implements programs and the public receives/uses the programs and 
services provided. The Legislative Auditor conducts audits of government 
financial transactions and annual accounts and parliamentary committees provide 
scrutiny and financial oversight. The media and other watchdogs provide 
ongoing additional information to the public and parliamentarians on the 
activities of the state.  Improvement in information technology has allowed the 
public to be better placed to seek and receive information on the decision making 
processes that impact on their lives.  For example, civil society groups are urging 
their governments to take appropriate measures to inform parliamentarians and 
the general public about the contents of the budget in simpler formats and in non- 
expert terms.  And the evaluation of government programs for their efficiency 
and effectiveness has advanced immeasurably. 

Parliaments are being encouraged to pursue their oversight functions with open 
public hearings on the budget proposals put forward by executive government.  
The role of committees of Parliament involved in the oversight function is being 
strengthened. Supreme Audit Institutions are at the same time undertaking more 
comprehensive audits of government activities. Such audits entail not only legal 
compliance with parliamentary scriptures; they also examine the performance of 
government run programs and activities for economy, efficiency and 
effectiveness. These audits also facilitate parliamentary scrutiny of all 
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expenditures – both off2 and on budget. And they are increasingly seen as more 
useful for improving government productivity,  

Laws that clarify the citizen’s ‘right to information’ are being formulated in 
recognition of the fact that there are limitations on what budget documents can 
provide in practice. The media has become a key purveyor of information and 
encourages debate on issues of public accountability. Increasing public access to 
information on government programs and activities has become a hallmark for 
good governance.  

Purpose of the Paper 

The purpose of this paper is to discuss public financial accountability in the 
context of budget reforms mainly to focus attention on two key institutions of 
public financial accountability; The “Public Accounts Committee” as it is called 
in the Westminster form of Governance working with the “Auditor General” or 
as more widely known as the supreme audit institution of the country. The paper 
will focus on the symbiotic nature of this relationship; point to selected 
international experience on the workings of the public Accounts Committee in 
several countries and provides a brief narrative on evolving good international 
practice.   

The paper draws heavily from the research work of the World Bank Institute3 and 
the Commonwealth Parliamentary Association4 along with the author’s personal 
experience at Canada and South Asia where he was the Regional Public Financial 
Accountability Specialist with the World Bank located at New Delhi.   

The main conclusion of the paper is that countries such as Turkey that have 
recently embarked on an ambitious program towards modernization of their 
public expenditure system could benefit from:  

 International experience with Westminster style Public Accounts 
Committees;  

                                                           

2 Guarantees provided by the state are often not as visible on budget and financial 
statements as cash payments.  Tax expenditures is another example of an off budget 
expenditure.  And there are contingent liabilities and commitments off budget that too 
can have significant fiscal implications. 

3 Scrutinizing Public Expenditures –Assessing the Performance of Public Accounts 
Committees.(WBI research paper)  

4 The Overseers: Public Accounts Committees and Public Spending (CPA publication) 
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 Exchange of  information on public financial accountability with other 
countries in Europe and elsewhere; 

 Capacity building to meet evolving international standards and  
practices; and  

 Expanded mandate of the Turkish Court of Accounts beyond legal 
“compliance” to cover “attest” auditing of government financial 
statements and “performance” auditing of government programs and 
activities in accordance with international government auditing 
standards.   

Accountability & Roles and Relationships between Stakeholders 

Accountability is about the obligation to answer for a responsibility undertaken. 
The primary relationship is between the elected Legislature and the Executive 
Government. And this calls for a reporting relationship between these two 
institutions. The Auditors General independently examine the actual 
performance and reports such as annual financial statements or accounts prepared 
by the Executive against legislative expectations regarding delegated 
responsibilities and reports back to the elected legislature on any variances 
between expectations5 and performance. 

Legislatures perform three functions — representative, legislative, and oversight.  
They perform a representation function because they represent the will of the 
people, which is the legitimate source of authority in democratic countries. They 
perform a legislative function because, in addition to introducing legislation on 
their own, they have the power to amend, approve or reject government bills. 
And they perform an oversight function, ensuring that governments implement 
policies and programs in accordance with the wishes and intent of the legislature. 
They undertake this oversight function in two ways: They can either oversee the 
preparation of a given policy (ex ante oversight of the budget) or can oversee the 
execution and the implementation of a given policy (ex post oversight) by way of 
reporting on the performance of the government).  

Most legislatures have the power to keep the government accountable for its 
policies and programs and activities. However, recent research points out that 
there is considerable variation in the legislative tools that legislatures can employ 
to perform their financial oversight function. This variation reflects to a large 

                                                           

5  Audit criteria are the benchmarks used by auditors to conduct their examinations 
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extent differences in the form of government and other constitutional 
arrangements. These means include standing as well as ad-hoc parliamentary 
committees, questions raised in the legislature, parliamentary authorized 
interrogations, urgent debates, the estimates process, scrutiny of delegated 
legislation, private members’ motions and adjournment debates allow legislators 
to raise issues relating to the use or proposed use of governmental power, to call 
upon the government to explain actions it has taken and to require it to defend 
and justify its policies or administrative decisions6.   

One of the tools that legislatures can use to further enhance oversight of the 
financial operations of government is a specialized standing committee for this 
purpose. In the “Westminster model” of democracy7, the committee is known as 
the Public Accounts Committee, or PAC; it is the “audit committee” of 
Parliament and as such is the core institution of public financial accountability8. 
As Frantzich pointed out more than two decades ago, legislatures need useful 
information to perform their governance role - representative, legislative and 
oversight function effectively9.  So do PACs.  This information is generally 
provided by the legislative auditor, or Auditor-General., The auditor reports to 
the legislature and the public at large on whether public sector resources are 
appropriately managed and accounted for by the executive government.   

Following implementation of a government’s budget, a legislative auditor or 
“supreme audit institution” audits government accounts and financial statements, 
along with its operations. In most countries, this audit is followed by the 
consideration of the audit findings – which may include value for money and 
performance auditing as well as financial or compliance auditing – by the 

                                                           

6  See Pelizzo, Riccardo and Rick Stapenhurst 
7 The expression, “Westminster model of democracy’ was developed by political scientist 

Arend Lijphart. According to Lijphart “in this book I use the term Westminster model 
interchangeably with majoritarian mode to refer to a general model of democracy.” See 
Arend Lijphart, Patterns of Democracy, New Haven, Yale University Press, 1999, p.9. This 
model of democracy is defined by: concentration of executive power in one-party and bare 
majority cabinets, cabinets dominance, two-party system, majoritarian and disproportional 
systems of elections, interest groups pluralism, unitary and centralized government, 
concentration of legislative power in a unicameral legislature, constitutional flexibility, 
absence of judicial review, a central bank controlled by the executive.  

8  In some countries such as India and Sri Lanka the Public Undertakings Committee co 
exists with the PAC to cover the oversight of autonomous public enterprises. 

9 Stephen E. Frantzich, “Computerized Information Technology in the US House of 
Representatives”, Legislative Studies Quarterly, vol. 4, n. 2, 1979, pp. 255-280.  See 
also Robert Miller, Riccardo Pelizzo and Frederick Stapenhurst, “Parliamentary 
Libraries, Institutes and Offices. The Sources of Parliamentary Information”, 
(unpublished manuscript). 
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legislature. If the legislatures’ role in the budget cycle is to be effective, 
legislative recommendations to the executive based on the deliberation on audit 
findings put forward by the auditor are reflected in future budgets, thus allowing 
for continuous improvements in public financial accountability. 

The exact nature of the interaction between the legislature and the auditor partly 
depends on the model of the supreme audit institution and its reporting structure. 
In most Commonwealth countries, the Auditor General is a core element of 
parliamentary oversight; he/she reports directly to Parliament that refers the 
Report to the aforementioned specialized committee – the Public Accounts 
Committee. This committee reviews audit findings, considers testimony by 
witnesses from government departments led by the designated chief accounting 
officer and sends its Report to the full Parliament for action; in some instances, 
the Auditor General is an officer of Parliament as in the U.K and Australia and in 
others independent of both Parliament and the executive government as in the 
case of India.  

Free and fair flow of relevant information is a prerequisite of effective 
accountability relationships. Technology has done much in recent years to 
advance this cause. The ability of the system to keep the information flowing 
regularly is no longer a constraint. Parliaments need information to keep the 
executive power in check; and hence the role of checks and balances to keep 
the system functioning in an orderly manner. Parliament’s inability to keep 
the government accountable often reflects a lack of independent information. 
There are problems in many countries particularly where the only information 
available to the Parliament is provided by the executive or where there is 
independent information but parliamentarians are unable to process it on a 
timely basis.  As far as budget information countries that do provide 
extensive information in their budget documents include France, New 
Zealand, Slovenia, South Africa, the United Kingdom and the United States10.  
And as far as audit information is concerned there have been significant 
improvements in several countries including the United Kingdom, Canada, 
United States, Australia, India, Netherlands, Sweden and others. Reports are 
increasingly provided on a timelier basis, the language is becoming more user 
friendly and the contents are increasingly linked with parliamentary priorities 
and as such matters of a significance and of a nature that are deemed relevant 
for parliamentarians. 

 

 

                                                           

10 The International Budget Project – Open Budget Initiative 2006. Center on Budget and 
Policy Priorities, Washington DC (202 408 108 ) 
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The Budget System and Legislative Scrutiny 

The public expenditure system has several components that together form a chain 
of activities that work collectively to achieve budget objectives. Planning, budget 
preparation, budget execution, internal control & audit, accounting, and reporting 
are executive responsibilities. Parliament approves the budget and no money can 
be spent without the express approval of the legislature nor any tax raised 
without legislative sanction. The role of the Auditor General is to conduct an 
independent external audit and the Parliament must exercise legislative scrutiny 
including the “calling to account” of the Executive based on the external 
auditor’s reports.  The strength of this chain of accountability and control 
depends on the strength of its weakest link – and hence the importance of the 
relationship, in the case of Turkey between (1) the executive responsible for the 
budget system with the Ministry of Finance at the helms, (2) the supreme audit 
institution – TCA (The Turkish Court of Accounts) and (3) the Planning and 
Budget Committee - the parliamentary committee responsible for legislative 
scrutiny. 

Expenditure Management - Reforms 

Reforms aimed at modernization of the public expenditure system are underway 
across countries with many developing countries looking to the experience of 
those that are more advanced.  In Turkey too laws for strengthening financial 
management have recently been passed for this purpose. The most prominent one 
is the enactment of the Public Financial Management & Control Law in 2003(No 
5018). A draft Audit Law has also been circulated which recognizes the role of 
performance auditing.  And there are proposals for strengthening the Planning 
and Budgeting Committee of Parliament by way of two sub committees, one for 
scrutiny of budget formulation and a second for budget execution.  In the 
Westminster system the oversight of the budget is generally with a dedicated 
budget or finance committee and the annual accounts are covered by a Public 
Accounts Committee.  

Points of reference for reforms in relation to evolving expectations: 

 Budgetary framework – annual to multi year outlook 

 Planning, Prioritization, Programming and Budgeting – ‘inputs’ based 
to ‘outputs’ and ‘outcomes’  

 Budget documents – from purely ‘financial’ to more ‘comprehensive’ 
information on program objectives, activities, performance, constraints 
and opportunities 
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 Accountability- from aggregate performance to departmental/program 
performance with increasing delegation of authority to line ministries 

 Auditing – from pure “compliance” to attestation of financial 
statements/accounts and program ‘performance’. New audit legislation 
is in the making. Reporting is in the forefront. Internationally Accepted 
Auditing Standards have become Acceptable. Reporting is more 
frequent and findings more relevant for parliamentarians.  

 Parliamentary Committees are becoming more strategic and looking 
towards broadening their respective mandate in line with changing 
expectations. Hearings are increasingly open to the public and media. 

 Improved information to Parliament – appointment of a parliamentary 
budget officer, reforms to the form and content of budget documents 
including departmental estimates, international accounting standards, 
international audit  standards etc 

 Organic legislation for financial management and control including 
appointment of audit committees at individual entities  

Public Accounts Committees: International Experience 

The research work conducted by the World Bank Institute in collaboration with 
the Commonwealth Parliamentary Association on the workings of Public 
Accounts Committees is highly instructive.  The research covers both “old” 
commonwealth countries such as UK, Canada, Australia, New Zealand plus the 
relatively “new” ones such as Jamaica, Papua New Guinea, Bangladesh etc as 
well as the “large” ones such as India and Pakistan as well as “small” ones such 
as Botswana and Pacific Islands.  The research suggests that there are common 
issues, developments and challenges across jurisdictions. 

The mandate of the Public Accounts Committee is by and large determined either 
parliamentary rules/standing orders and in some cases by the Constitution. The 
Public Accounts Committees are often more active in terms of the number of 
hearings than the Budget Committees. Some PACs such as Bangladesh and Sri 
Lanka have a narrow focus deal mainly with issues of financial probity and 
regularity. Others such as Canada, UK and Australia have expanded their scope 
to include value for money, service delivery, program effectiveness and other 
welfare activities. The Australian PAC goes further at times into issues involving 
private sector audit and certain non government organizations with access to 
public funds. The Canadian PAC has over the years played an active role in 
shaping the overall financial accountability framework in Canada. It also 
entertains matters referred to it by other committees and at time suggests audit 
topics for the Auditor General’s consideration. 



 159

The Public Accounts Committee is the supreme audit institution’s best friend. 
The majority of its work is determined by the contents of the audit reports tabled 
in Parliament. However any PACs are increasingly influencing the direction of 
the work of the auditor and certainly the follow up that needs to be conducted on 
issues that have been deliberated upon at the PAC.  The PAC encourages entities 
to take corrective and preventive actions for strengthening internal control as 
pointed out by audit. In some cases the supreme audit institution pursues a policy 
of following up on all PAC recommendations as a matter of routine and reports 
back to the PAC on a periodic basis. There is a general belief that an indicator of 
an effective PAC is the seriousness with which the executive pursues the 
recommendations of the supreme audit institution. And this can be measured in 
terms of the timeliness of actions taken, improvements in government operations 
and the cooperation extended by the entity during the follow up stages of the 
audit report.    

The PAC has at least one hearing each year on the budget of the Auditor General 
and the auditor’s ability to carry out its audit function in a fair and impartial 
manner. For example it seeks assurance from the Auditor General on the 
adequacy of resources for doing a professional job in accordance with best 
international practice and contemporary standards of audit.  

Principles11and practices 

Most PACs do not question the underlying policy behind a government program. 
This is an area reserved for ministers to answer for on the floor of Parliament. 
PACs concentrate on how policy is implemented rather than policy itself. 
Departmental officials appear before the PAC not ministers. This keeps the focus 
on administration and away from policy.  And this approach is more likely to 
retain the impartiality of the Auditor General and away from the political 
process. In some countries PACs are not under policy constraint. In these cases 
minority reports are more likely to occur and the committees are more likely to 
need to hear from ministers as part of their work. In cases where there has been 
obvious massive waste of public resources or desired results are not forthcoming 
the issue of policy Vs implementation can be academic. The PAC may deem it fit 
to criticize the entity regardless. 

The main interaction is with senior most officials. In the majority of cases PACs 
insist that no less than the administrative head of the entity should be the prime 
witness - - the “accounting officer”.  This places responsibility on the head of the 
organization and as a consequence heads of organization are in not to be in a  
position to “pass the buck”; they are responsible for implementing government 
approved programs and must assume responsibility for their performance. 
                                                           

11 The Commonwealth Parliamentary Association has done much work in this area. 
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However there have been cases where the responsibility was established at the 
ministerial level but these cases are very rare and there are special provisions in 
the UK model for handling such cases.  The ‘system’ 12should have protection for 
officials where the decision to undertake an irregular transaction uncovered by 
audit was taken by the minister not his /her officials. 

Some PACs have an invariable rule that recommendations must be concurred in 
by all members of the committee irrespective of party. Divisions and dissents are 
avoided as far as possible. In others record minority views regularly in their 
reports with decisions being taken on the basis of votes that follow party lines. 
No Parliament from Australia reported that their PAC required unanimity. The 
Chair plays an important role regardless in encouraging team work and try as far 
as possible build a consensus on recommendations - that would be in the interest 
of Parliament as a whole. And there is no doubt that recommendations backed by 
the Committee as a whole would have greater weight. 

The CPA research is instructive on the question: Is the Chair from the opposition 
or the government? Thirty three per cent of Chairs of PACs in the 
Commonwealth are from the government while 67 per cent are opposition 
members. The results of research in this area suggest that regionally government 
members are most likely to Chair PACs in Australia (86 per cent ) and least 
likely in Canada, Americas and the Atlantic Region. In one Parliament in 
Canada, the Standing orders of the Legislative Council states that “ The chairman 
of the Committee shall be the leader of the opposition.” 

Other general findings that are noteworthy include: 

 Average size of the Committee is 11 members 

 Membership reflects political parties in the legislature 

 Prime focus is on the Public Accounts and reports of the supreme audit 
institution 

 PAC reports are generally available to the public 

 Generally and increasingly PAC hearings are open to the public and 
media  

 The term of office of the Chair and members is usually the same as the 
parliamentary session. 

                                                           

12 David McGee for CPA 
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 There are huge variations in the frequency of meetings, ranging from 
annual meetings in one small Caribbean jurisdiction to approximately 
ten meetings every month in one Parliament in Asia.  

 There are many variations in the manner in which the Chair is selected. 
Examples Appointment by the Speaker, elections, secret ballot of PAC 
members and the use of Standing Selection Committees. 

 Normal procedure is for the Chair to determine the agenda usually in 
consultation with the committee and the Auditor General 

 The main witnesses are departmental Officials and the Auditor-General 
and in certain cases Interest groups/civil society bodies and Ministers 

 PAC reports are issued usually at the end of its investigations  

 PAC reports are debated (by motion) in the legislature in the majority 
of jurisdictions but often adopted without extensive debate 

 Executive is required to respond to the PAC recommendations in the 
majority of cases 

 A Clerk/Secretary with various levels of additional administrative, 
research and technical support is usually available to the Committee. 

Members’ perspective: Success Factors for Public Accounts Committees13 

Research conducted by WBI points to several success factors and best practices.  

1. Broad scope: the power to investigate or review all past, current and 
committed expenditure of government. This power gives the PAC a 
vantage point with respect to a wide range of public services. The 
wider the PAC mandate, the greater it’s potential to deter waste and 
wrongdoings and encourage better management of resources. 

2. Free Choice: the Power to Choose Subjects for Examination without 
Government direction and advice. This power provides the PAC with 
freedom of action to focus on relevant, important matters. PAC chairs 
reported that they are most effective if they can initiate enquiries on 
their own as necessary without specific reference from the 
government. 

                                                           

13 Research documented by Rick Stapenhurst, Vinod Sahgal, William Woodley and  
    Ricacardo Pelizzo for the World Bank Institute. 
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3. Effective Analysis and Reporting: The power to make 
recommendations and publish conclusions.  Virtually all Committees 
value the power to report publicly. Success is related to the conduct of 
a focused enquiry with clear objectives, effective drafting procedures 
for reports and all party agreement on the recommendations to increase 
the likelihood of acceptance. In addition good research and analysis 
support from staff has been cited along with effective follow up 
procedures to increase the likelihood of implementation. 

4. Solid Technical Support from legislative auditor and research 
staff: The diligence and skill of committee investigations depends on 
many factors such as bipartisan co-operation, good chairmanship, and 
the ability of individual members to probe reluctant witnesses. 
Underlying many of these is solid research support. Good advice and 
information is helpful in selecting important issues and pursuing them 
to a conclusion. The legislative auditor is usually the chief support for 
the Committee - the “friend, philosopher and guide”14 as one 
committee explained. In some cases, the legislative auditor sits with 
the committee15, or provides staff directly to the PAC or performs work 
otherwise done by committee staff.  

5. Bi-Partisan Climate: Having a balanced representation among parties 
within the committee is helpful. Developing a close working 
relationship among members from different political parties is helpful 
as is the question of focus on implementation of government policy 
objectives without questioning the objectives themselves. 

6. Public Involvement and Media Coverage: There are regional 
differences in the extent of public involvement in the PAC and public 
affairs generally and opinion is divided on whether the media should 
have access to PAC meetings. However there are examples such as 
Canada where the media has provided valuable information for a PAC 
enquiry and media presence may also keep public servants and auditors 
on their toes and perhaps encourage more realistic commitments for 
follow-up. Some committees, for example in Australia and Canada 
tend to accept testimony from outside experts as well as the general 
public, rather than relying totally on the legislative auditor and public 
servants. The PAC in New South Wales, Australia is a particularly 
good example of this trend because it considers public education as one 
of its primary responsibilities, and often picks subjects for examination 

                                                           

14 See parliament of India web site description of the workings of the PAC. 
15 In India and Ontario, for example, the legislative auditor is allowed to ask questions of  
witnesses. 
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that benefit from direct public input, such as the level of service the 
government provides.  In general, those committees that do not meet in 
public, and accept input from the general public and particular interest 
groups, are missing a key source of information, as well as an 
important check on their work. 

An Ideal Committee 

 In summary, an ideal parliamentary oversight committee set up is viewed as one 
that has strong leadership with a Chairperson who is fair minded, encourages 
team work and preferably from a party in opposition. The rules of procedure and 
roles and responsibilities of the members and witnesses are well structured and 
documented. The Committee is not too large – 5-11 members would be an 
option. The term of appointment of members linked with the tenure of 
Parliament. The committee is active throughout the year with regular meetings 
scheduled in advance. A steering committee is in place for ongoing work 
planning. The research and administrative resources are adequate to meet the 
needs of members.  

The head of the organization audited – the chief accounting officer - is expected 
to lead the government’s team being the prime witness at the hearings of the 
Committee. Meetings of the Committee are open to media and the public. The 
Committee is free to investigate matters including those beyond the audit reports 
of the supreme audit institution.  Reports of the Committee are published and 
debated in the legislature. 

The Committee has a solid working relationship with the supreme audit 
institution whose independence from the executive supported and is assured. The 
relationship between the two institutions is symbiotic; one depending on the 
other for effective delivery of their respective mandates. The information flows 
from the supreme audit institution are reviewed periodically for their relevance to 
the needs of members.  

Conclusion   

The financial oversight function of Parliament is a cornerstone for public 
financial accountability in countries that have embraced the democratic system of 
governance. In the Turkey Parliament, this function rests with the powerful 
Planning and Budgeting Committee. This Committee has a major role to play in 
ensuring executive accountability for budget formulation and subsequent 
performance including combating corruption.  Budget systems are being 
modernized in many jurisdictions to ensure more effective accountability for 
performance.  Outcome and output budgeting is being advanced to ensure better 
understanding of the budgetary objectives. And similarly the internal control and 
reporting systems associated with the public expenditure management systems 
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are undergoing reforms. Public sector accounting and auditing standards are 
being codified for international acceptance. And performance auditing is steadily 
coming to the forefront. 

The Turkish Planning and Budget Committee as a primary tool for legislative 
scrutiny could learn much from international experience on the working of 
comparable committees of legislature in both advanced and developing 
economies with similar governance arrangements. The OECD and the 
Commonwealth Parliamentary have for instance a wealth of experience to offer 
countries such as Turkey that are moving forward towards adopting good 
international practice. 

Three main priorities are being suggested based on international best practice vis 
a vis  the principles and workings of oversight committees such as the Public 
Accounts Committee and/or equivalents in countries that have adopted 
democratic governance. These priorities have evolved from research undertaken 
at the behest of the World Bank Institute in support the movement towards more 
effective legislative scrutiny of the public purse and in conjunction with the audit 
reports being provided by supreme audit institutions. 

1.  Capacity building: the need to improve the ability of Parliaments and 
their oversight Committees to carry out their functions with adequate resources, 
training, and access to relevant expertise in line with a more performance based 
public expenditure management system; 

  2.  Information exchange: that oversight committees have means to 
exchange information and ideas so as to keep them up to date with important 
developments, changing standards and best practices as they emerge; and  

 3.  Independence: that they be free from political and legal constraints 
that could inhibit them from carrying out their duties diligently and widening the 
scope of their scrutiny to cover “attest” audits of government annual accounts 
and financial statements, and performance audits of government programs and 
activities conducted by the supreme audit institution of the country. 



 165

Parlamentonun Rolü: Bütçenin Hazırlanması & Uygulanması ve Dış 
Denetim & Kontrol 

Vinod SAHGAL1 

Arka Plan ve Giriş  

Ekonomik büyümeyle birlikte, devletin mali ve maddi varlıklarının 
korunması, iyi yönetişimin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Kamu 
parasının yerinde ve verimli bir şekilde kullanılması, her modern, iyi yönetilen ve 
tam hesap verme sorumluluğuna sahip demokratik devletin vazgeçilmez bir 
unsurudur. Yönetişim sisteminden ya da  belirli bir ülkedeki ortamdan bağımsız 
olarak dünya genelinde hâkim olan eğilim, hem kaynakların kullanımına ilişkin 
daha fazla saydamlığın hem de sağlam bir mali yönetim ve kontrole yönelik 
kamusal hesap verebilirliğin sağlanması yönünde giderek artmaktadır.  

Hükümetler baskı altındadırlar. Yolsuzlukla mücadele, etkin kamu 
hizmeti sunumu, halkın devlet işlerine zamanında katılımı gibi konular Avrupa 
ülkelerinde ve diğer ülkelerde ele alınmaktadır. Her yerde vatandaşlar, 
devletlerinin nerelere harcama yapmayı planladıklarına, bu harcamaların 
finansmanını sağlayan kaynaklara, ekonominin devlet tarafından gözetimine 
yönelik düzenleyici sistemin gücüne ve kamu harcamaları yönetim sisteminin 
niteliğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmayı talep etmektedirler.  

Kamu yararını gözeten parlamentonun rolü ön plana çıkmaktadır. Son yirmi-
otuz yıldır, halkın devlet bütçesine ilişkin bilgiye erişiminin desteklenmesine yönelik 
ilginin giderek arttığı gözlenmektedir. Parlamento komisyonları –hem geçici hem de 
daimi komisyonlarda– mali denetimin aktif tarafıdırlar. Mali gözetim bağlamında, 
Westminster yönetim modelinde bilindiği üzere, Kamu Hesapları Komisyonu, 
genellikle kamu harcamalarının “harcama sonrası” denetimiyle ilgili bütün 
komisyonların en güçlüsü olarak görülmektedir ve “harcama öncesi” denetimden 
sorumlu Bütçe veya Tahminler Komisyonunu tamamlamaktadır. 

Bilgi, hesap verilebilirliğin temel kaynağıdır. Bütçe sürecinin her bir 
aşamasında bütçe bilgisine zamanında erişimin, parlamenterlerin bütçenin 
hazırlanması ve uygulanmasına dikkatlerini yoğunlaştırabilmelerine olanak 
sağladığına yaygın bir şekilde inanılmaktadır. Bilgiye erişim, vatandaşların, işleri 
veya kişisel gelişimleri üzerinde önemli etkilere sahip olabilecek politika 

                                                           

1 Danışman, Dünya Bankası 
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kararlarını tam olarak anlamalarını sağlamaktadır. Politika alanlarından eğitim ve 
sağlık hizmetleri, ekonomik ve sosyal gelişim için öncelikli alanlardır.  

Çoğu gelişmekte olan ülkede kamu harcamaları yönetim sistemi 
modernleştirilmektedir. Artık idari süreçlere olduğu kadar program sonuçlarına 
da odaklanılmaktadır. Yasama organına sunulan bütçe belgelerinin kalitesi, hem 
gelişmiş hem de yükselen ekonomilerde giderek daha fazla mali denetime tabi 
olmaktadır. Bütçe açıklığına ilişkin soruların yer aldığı bir araştırmadan 
saydamlık alanında kısa dönemde az kaynakla hızlı bir iyileşme sağlanmasının 
mümkün olduğu şeklinde önemli bir sonuç elde edilmiştir. Benzer bir şekilde, dış 
denetim, parlamento denetimi, daha modern saydamlık (disclosure) politikaları 
gibi hesap verilebilirlik mekanizmaları, kamu mali yönetim sisteminin bütününe 
etki edecek bir biçimde oluşturulabilir.  

İyi yönetişim alanında yer alan paydaşların sayısı gittikçe artmaktadır. 
Parlamento, yürütme organı tarafından hazırlanan hükümet programlarını 
onayladığı gibi, yıllık bütçeyi ve kamu idarelerinin harcama tahminlerini de 
onaylar. Yürütme organı, programları uygular; halk, sunulan programları ve 
hizmetleri alır/kullanır. Yasama denetçisi, hükümetin mali işlemlerine ve yıllık 
hesaplarına ilişkin denetim yapar; parlamento komisyonları ise denetim ve mali 
gözetimi gerçekleştirirler. Medya ve diğer gözlemciler de kamuoyuna ve 
parlamenterlere devletin faaliyetlerine ilişkin ilave bilgi sunarlar. Bilgi 
teknolojilerinde yaşanan iyileşme, kamuoyunu yaşamları üzerinde etkisi olan 
karar alma süreçlerine ilişkin bilgileri arama ve elde etme konusunda daha iyi bir 
konuma yerleştirmiştir. Örneğin, sivil toplum örgütleri, parlamenterleri ve 
kamuoyunu bütçenin içeriği konusunda daha basit ve uzmanlık gerektirmeyen 
ifadeler kullanarak bilgilendirmek üzere gerekli tedbirleri almak konusunda 
hükümetlerini zorlamaktadırlar. Hükümet programlarının etkinlik ve etkililik 
bakımından değerlendirilmesinde çok büyük ilerleme kaydedilmiştir.  

Parlamentolar, hükümet tarafından ortaya konan bütçe tekliflerine ilişkin 
gözetim fonksiyonlarını kamuoyuna açık görüşmeler yoluyla yerine getirmeye 
teşvik edilmektedirler. Parlamento komisyonlarının gözetim fonksiyonuna ilişkin 
rolleri güçlendirilmektedir. Aynı zamanda yüksek denetim kurumları da hükümet 
tarafından yürütülen faaliyetlere yönelik daha kapsamlı denetimler 
gerçekleştirmektedirler. Bu denetimler, yalnızca parlamento belgelerine yasal 
uygunluğu gerektirmez, aynı zamanda hükümetin program ve faaliyetlerinin 
etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bağlamında performansını da inceler. Bu 
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denetimler, bütün harcamaların – bütçe dışı2 harcamalar ve bütçe harcamaları – 
parlamento tarafından denetimi de kolaylaştırmakta olup hükümetin etkinliği için 
gün geçtikçe daha faydalı olarak görülmektedir.  

Vatandaşların “bilgi edinme hakkını” açık bir şekilde ortaya koyan 
kanunlar, uygulamada bütçe belgelerinden elde edilebilecek bilginin kısıtlı 
olduğu gerçeği dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Medya, önemli bir bilgi 
sağlayıcısı konumuna gelmiş ve kamuda hesap verilebilirliğe ilişkin tartışmalar 
yapılmasını teşvik etmektedir. Hükümet programları ve faaliyetlerine ilişkin 
bilgiye kamunun gittikçe daha fazla erişim sağlaması, iyi yönetişimin bir niteliği 
haline gelmiştir.  

Makalenin amacı 

Bu çalışmanın amacı esas olarak, kamuda mali hesap verilebilirliğin 
sağlanmasında önemli olan iki kuruma odaklanmak için kamuda mali hesap 
verilebilirliği bütçe reformları bağlamında tartışmaktır. Westminster Yönetim 
Modelinde adlandırıldığı üzere “Kamu Hesapları Komisyonu” ve bu komisyonun 
ortak çalışmalar yürüttüğü, daha yaygın bir biçimde Sayıştay olarak bilinen 
ülkenin yüksek denetim kurumu. Çalışmada, bu ilişkinin simbiyotik özelliğine 
odaklanılacak, çeşitli ülkelerdeki kamu hesapları komisyonlarının çalışmalarına 
ilişkin seçilmiş uluslararası deneyime değinilecek ve ortaya çıkan iyi uluslararası 
uygulamalar hakkında kısa bir bilgi verilecektir. 

Bu çalışma, Dünya Bankası Enstitüsü3 ve Milletler Topluluğu 
Parlamento Birliği4 tarafından yapılan araştırmalara, yazarın Kanada’daki kişisel 
deneyimlerine ve Yeni Delhi’de Dünya Bankası Bölgesel Kamu Mali Hesap 
Verilebilirlik Uzmanı olarak görev yaptığı sırada Güney Asya’da edindiği kişisel 
deneyimlerine dayanmaktadır. 

Bu çalışmanın temel sonucu olarak, son zamanlarda kamu harcama 
sistemlerinin modernleştirilmesine yönelik iddialı programlara başlayan Türkiye 
gibi ülkeler aşağıdakilerden yararlanabilir:  

                                                           

2 Devlet tarafından verilen teminatlar çoğu zaman bütçede ve mali tablolarda nakit 
ödemeler kadar açık bir şekilde gösterilmemektedir. Vergi harcamaları bütçe dışı 
harcamaların başka bir örneğidir. Bütçe dışı koşullu yükümlülükler ve taahhütlerin de 
önemli mali etkileri bulunmaktadır. 

3 Scrutinizing Public Expenditures –Assessing the Performance of Public Accounts 
Committees.(WBI research paper). 

4 The Overseers: Public Accounts Committees and Public Spending (CPA publication) 
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Westminster tipi kamu hesapları komisyonları ile edindikleri 
uluslararası deneyimler, 

Kamu mali hesap verilebilirliğine ilişkin bilgilerin Avrupa ülkeleri 
ve diğer ülkelerle paylaşımı, 

Ortaya çıkan uluslararası standartlara ve uygulamalara erişmek için 
kapasite oluşturulması 

Türk Sayıştayının görevinin “yasal uygunluğun” ötesine geçerek 
uluslararası hükümet denetim standartları doğrultusunda hükümetin 
mali durum tablolarına ilişkin “tasdik” denetimini ve hükümet 
programları ve faaliyetlerine ilişkin “performans” denetimini 
kapsayacak şekilde genişletilmesi. 

Hesap Verebilirlik & Roller ve Paydaşlar Arasındaki İlişkiler  

Hesap verilebilirlik, üstlenilen bir sorumluluk hakkında cevap verme 
yükümlülüğüdür. Temel ilişki, seçilmiş yasama organı ile hükümet arasındadır. 
Bu durum, iki organ arasında raporlama bağlamında bir ilişki kurulmasını 
gerektirmektedir. Denetçiler, fiili performansı bağımsız bir şekilde inceler ve 
yasama organının verilen sorumluluklara ilişkin beklentilerine karşılık, yürütme 
organı tarafından hazırlanan yıllık mali durum tabloları veya hesapları gibi 
raporlar sunar ve seçilmiş yasama organına beklentiler5 ile performans arasındaki 
her tür farklılığa ilişkin raporlama yapar.  

Yasama organları üç fonksiyonu yerine getirirler. Temsil, yasama ve 
gözetim. Yasama organları, demokratik ülkelerde yetkinin meşru kaynağı olan 
vatandaşların iradesini temsil ettikleri için temsil fonksiyonunu yerine getirirler. 
Çünkü kendi başlarına mevzuat hazırlamalarının yanı sıra hükümetin kanun 
tasarılarını değiştirme, onaylama veya reddetme hakkına sahiptirler. Gözetim 
fonksiyonları vardır çünkü hükümetlerin politika ve programları yasama 
organının istek ve niyetleri doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu gözetim 
fonksiyonunu iki şekilde yerine getirirler; ya belirli bir programın hazırlanışını 
gözetleyebilirler (bütçenin harcama öncesi gözetimi) ya da belirli bir politikanın 
hayata geçirilişini ve uygulanışını hükümetin performansına ilişkin raporlama 
yaparak gözetleyebilirler (harcama sonrası gözetim).  

Çoğu yasama organı hükümeti yürüttükleri politikalar, programlar ve 
faaliyetler konusunda sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Ne var ki son 
zamanlardaki araştırmalar yasama organlarının mali gözetim fonksiyonunu 

                                                           

5 Denetim kriterleri denetçiler tarafından incelemelerini gerçekleştirmek üzere kullanılan 
ölçütlerdir. 
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yerine getirmek için kullandıkları yasal araçlarda önemli bir çeşitleme olduğuna 
işaret etmektedir. Bu çeşitleme, büyük ölçüde hükümetin düzenlemelerindeki 
veya diğer anayasal düzenlemelerdeki farklılıkları yansıtmaktadır. Bu araçlar, 
hem daimi hem de geçici parlamento komisyonlarını, yasama organında dile 
getirilen soruları, parlamento tarafından yetkilendirilen soruşturmaları, acil 
görüşmeleri, tahmin sürecini, çıkarılan mevzuatın denetimini, özel üyelerin 
önergelerini ve erteleme (adjournment) görüşmelerini içerir. Bu görüşmeler, 
yasama organlarının hükümet yetkisinin kullanımı veya önerilen kullanımına 
ilişkin meseleleri gündeme getirir, hükümeti üstlendiği faaliyetler konusunda 
açıklama yapmaya çağırır ve hükümetin politikalarını veya idari kararlarını 
savunma veya gerekçelendirmesini gerekli kılar6.  

Yasama organlarının hükümetin mali faaliyetlerine ilişkin gözetimlerini 
daha da iyileştirmek için kullanabilecekleri araçlardan biri, bu amaca yönelik 
uzmanlaşmış daimi komisyondur. “Westminster tipi” demokrasilerde7komisyon, 
Kamu Hesapları Komisyonu veya PAC olarak bilinmektedir; PAC, 
parlamentonun “denetim komisyonudur” ve kamuda mali hesap verebilirlikten 
sorumlu temel kurumdur8. Frantzich’in bundan yirmi-otuz yıl önce de belirttiği 
gibi, yasama organlarının yönetişimle ilgili rollerini – temsil, yasal ve gözetim 
fonksiyonları9- etkin bir şekilde yerine getirmek için faydalı bilgiye ihtiyaçları 
vardır. PAC’lerin de söz konusu faydalı bilgiye gereksinimleri vardır. Bu bilgi 
genellikle yasama denetçisi tarafından ya da Sayıştay tarafından sağlanmaktadır. 
Denetçi, yasama organına ve kamuoyuna, kamu kaynaklarının uygun bir şekilde 
yönetilip yönetilmediğine ve yürütme organınca bu konuya ilişkin hesap verilip 
verilmediğine dair raporlar sunarlar. 

                                                           

6 Bakınız Pelizzo, Riccardo ve Rick Stapenhurst. 
7 “Westminster tipi demokrasi” ifadesi siyaset bilimci Arend Lijphart tarafından 

geliştirilmiştir. Lijphart kitabında genel bir demokrasi modelini açıklamak için Westminster 
tipi terimini çoğulcu terimi ile ikameli olarak kullanmıştır. Bakınız Arend Lijphart, Patterns 
of Democracy, New Haven, Yale University Press, 1999, s. 9. Bu demokrasi modeli şu 
şekilde tanımlanmaktadır: Yürütme yetkisinin tek bir siyasi partide ve salt çoğunluk 
kabinelerinde toplanması, iki partili sistemi, çoğulcu ve oransız seçim sistemleri, çıkar 
gruplarının çoğulculuğu, üniter ve merkezi yönetim, yasama yetkisinin tek meclisli yasama 
organında toplanması, anayasal esneklik, yargısal incelemenin olmaması, yürütme organı 
tarafından kontrol edilen bir merkez bankası. 

8 Hindistan, Sri Lanka gibi bazı ülkelerde, özerk kamu teşebbüslerinin gözetimi 
gerçekleştirmek için PAC ile birlikte bir Kamu Teşebbüsleri Komisyonu 
bulunmaktadır. 

9 Stephen E. Frantzich, “Computerized Information Technology in the US House of 
Representatives”, Legislative Studies Quarterly, vol. 4, n. 2, 1979, pp. 255-280.  See 
also Robert Miller, Riccardo Pelizzo and Frederick Stapenhurst, “Parliamentary 
Libraries, Institutes and Offices. The Sources of Parliamentary Information”, 
(Yayımlanmamış belge). 
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Bir hükümetin bütçesi uygulandıktan sonra, yasama denetçisi veya 
“yüksek denetim kurumu” hükümetin hesaplarını, mali durum tablolarını ve 
faaliyetlerini denetler. Çoğu ülkelerde, bu denetimden sonra denetimden elde 
edilen bulguların ele alınmaktadır. Söz konusu denetim bulguları yasama 
organları tarafından gerçekleştirilen etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik denetimi 
ile performans denetiminin yanı sıra mali denetim veya uygunluk denetimini de 
içerir. Yasama organlarının bütçe sürecindeki görevlerinin etkili olması için, 
yasama organının yürütme organına yaptığı denetçinin denetim sonuçlarına 
ilişkin görüşlerine dayanan tavsiyeler gelecek bütçelere yansıtılır; böylelikle mali 
hesap verilebilirlik alanında daimi iyileşme kaydedilebilir.  

Yasama organı ile denetçi arasındaki etkileşimin doğası, kısmen yüksek 
denetim kurumunun biçimine ve bu kurumun raporlama yapısına dayanmaktadır. 
Milletler Topluluğuna üye çoğu ülkede Sayıştay, parlamento gözetiminin temel 
bir unsurudur ve raporlamasını doğrudan parlamentoya yapar. Bu raporlamayla, 
daha önce bahsedilen uzman komisyona-Kamu Hesapları Komisyonu- sunulan 
raporlar kastedilmektedir. Söz konusu komisyon, denetimden elde edilen 
sonuçları gözden geçirir, yetkili baş muhasebeci tarafından tayin edilen bakanlık 
katılımcılarının savunmalarını ele alır ve raporlarını Parlamentoya eyleme 
geçebilmesi için gönderir. Bazı örneklerde denetçi, İngiltere ve Avustralya’da 
olduğu gibi, parlamentodan bir yetkilidir ve Hindistan örneğinde olduğu gibi 
diğer bazı ülkelerde hem parlamentodan hem de yürütme organından 
bağımsızdır.  

İlgili bilginin serbestçe ve hukuka uygun bir şekilde dolaşması, etkili bir 
hesap verilebilirlik için ön koşuldur. Teknoloji, son zamanlarda bu alanda 
ilerleme kaydedilmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. Sistemin düzenli bilgi 
akışını sağlama kapasitesi artık bir kısıt değildir. Parlamentoların, yürütme 
organının yetkisini kontrolde tutabilmek için bilgiye ihtiyacı vardır, bu nedenle 
sistemin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik bir kontrol ve denge 
rolü üstlenir. Parlamentoların hükümeti sorumlu tutma konusunda başarısız 
olmaları genellikle tarafsız bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Yalnızca 
parlamentonun erişebildiği bilginin yürütme organı tarafından sağlandığı veya 
tarafsız bilginin olduğu ancak parlamenterlerin bu bilgiyi zamanında 
işleyemedikleri ülkelerde problemler yaşanmaktadır. Fransa, Yeni Zelanda, 
Slovenya, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika10, bütçe belgelerinde 
bütçeyle ilgili kapsamlı bilgiler sunan ülkelerdir. Denetimle ilgili bilgiler 
açısından bakıldığında, Birleşik Krallık, Kanada, Amerika, Hindistan, Hollanda, 
İsveç ve diğer bazı ülkelerde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Raporlar gittikçe 
daha zamanında sağlanıyor, kullanıcı dostu bir dil gelişiyor ve içerik, 

                                                           

10 The International Budget Project – Open Budget Initiative 2006. Center on Budget and 
Policy Priorities, Washington DC (202 408 108 ). 
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parlamentonun öncelikleriyle ve parlamenterler ile ilgili bir yapıya sahip önemli 
meselelerle daha da ilişkili hale geliyor. 

Bütçe Sistemi ve Yasal Denetim 

Kamu harcama sistemi, bütçe hedeflerine ulaşmak üzere birlikte 
yürütülen bir faaliyetler dizinini oluşturan çeşitli bileşenlere sahiptir. Planlama, 
bütçe hazırlama, bütçenin uygulanması, iç kontrol ve denetim, hesap verilebilirlik 
ve raporlama, yürütme organının sorumluluklarıdır. Parlamento bütçeyi onaylar 
ve yasama organının onayı olmaksızın ne para harcanabilir ne de vergi 
toplanabilir. Sayıştayın rolü, bağımsız bir dış denetim gerçekleştirmektir ve 
parlamentonun Sayıştayın raporlarına dayanarak yürütme organının “sorumluluk 
çağrısını” içeren bir yasal denetim gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hesap 
verilebilirlik ve kontrol zincirinin gücü, bunun en zayıf halkasının gücüne 
bağlıdır. – (1) Türkiye açısından Maliye Bakanlığının kontrolünde olan bütçe 
sisteminden sorumlu yürütme organı, (2) Yüksek denetim kurumu (Sayıştay) ve 
(3) Yasal denetimden sorumlu parlamento komisyonu olan Plan ve Bütçe 
Komisyonu arasındaki ilişki. 

Harcama Yönetimi-Reformlar  

Kamu harcama sisteminin modernleştirilmesini amaçlayan reformlara, 
ülkeler genelinde başlanmıştır. Bu konuda, pek çok gelişmekte olan ülke, daha 
deneyimli ülkelerden yararlanmayı beklemektedir. Türkiye’de, mali yönetimin 
güçlendirilmesine yönelik pek çok kanun bu amaçla çıkarılmıştır. Bu 
kanunlardan en göze çarpanı 2003 yılında kanunlaşan 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Performans denetiminin rolünü tanıyan 
denetime ilişkin bir kanun tasarısı sunulmuştur. Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonunu iki alt komisyon aracılığıyla güçlendirmeye yönelik teklifler 
vardır. Söz konusu iki alt komisyondan biri, bütçenin hazırlanmasının denetimine 
yönelik, diğeri de bütçe uygulamasının denetimine yöneliktir. Westminster 
sisteminde, bütçe denetimi genellikle sadece bu alandan sorumlu bir bütçe 
komisyonu veya mali komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir ve yıllık 
hesaplar Kamu Hesapları Komisyonu tarafından üstlenilmektedir.  

Reformlara ilişkin değişen beklentilere yönelik referans noktaları:  

Bütçe çerçevesi; yıllık görünümden çok yıllı görünüme, 

Planlama, önceliklendirme, programlama ve bütçeleme - “girdi” odaklıdan 
“çıktı” ve “sonuç” odaklıya,  
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Bütçe belgeleri; program hedefleri, faaliyetler, performans, kısıtlar ve 
fırsatlara ilişkin salt “mali” bilgiden “kapsamlı” bilgiye geçiş, 

Hesap verilebilirlik; yetki devrinin diğer bakanlıklara verilmesiyle 
toplam performanstan bakanlık/program esaslı performansa geçiş, 

Denetim; salt “uygunluktan” mali durum raporlarının/hesaplarının ve 
program performansının kanıtlanmasına geçiş. Yeni denetim mevzuatı, 
şu an hazırlanma aşamasındadır. Raporlama ön plandadır. Uluslararası 
Kabul Görmüş Denetim Standartları kabul edilmiştir. Raporlama daha 
sık yapılmaktadır ve elde edilen sonuçlar parlamenterler açısından daha 
uygundur.  

Parlamento komisyonları gittikçe daha stratejik olmakta ve değişen 
beklentilere uygun olarak kendi sorumluluklarını/görevlerini 
genişletmeye odaklanmaktadırlar. Görüşmeler, artık kamuoyuna ve 
medyaya daha açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  

Parlamentoya daha iyi bilgi sunumu; parlamento bütçe yetkilisinin 
atanması, bakanlıkların tahminleri, uluslararası muhasebe standartları, 
uluslararası denetim standartları dahil bütçe belgelerinin içeriğine ve 
şekline ilişkin reformlar.  

Her bir kurumda denetim komisyonlarının atanmasını da içeren mali 
yönetim ve kontrol için temel mevzuat. 

Kamu Hesapları Komisyonları: Uluslararası Deneyim 

Dünya Bankası Enstitüsü’nün Milletler Topluluğu Parlamento Birliği 
(CPA) ile iş birliği içerisinde kamu hesapları komisyonlarının çalışmalarına 
ilişkin olarak yaptığı araştırma oldukça öğreticidir. Bu araştırma, Birleşik Krallık, 
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi “eski” milletler topluluğu ülkeleri ve 
Jamaika, Papua Yeni Gine, Bangladeş gibi nispeten “yeni” milletler topluluğu 
ülkelerinin yanı sıra, Hindistan ve Pakistan gibi “büyük” ülkeleri ve Botsvana ve 
Pasifik Adaları gibi “küçük” ülkeleri de içermektedir. Bu araştırma, kanaatler 
açısından ortak meseleler, gelişmeler ve sıkıntıların olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Kamu Hesapları Komisyonunun yetkileri, genellikle ya parlamento 
kuralları/iç tüzükler ya da bazı durumlarda anayasa ile belirlenmektedir. Kamu 
hesapları komisyonları, yapılan görüşme sayısı açısından bütçe komisyonlarından 
genellikle daha aktiftir. Bangladeş ve Sri Lanka gibi bazı ülkelerin Kamu 



 173

Hesapları Komisyonları, genel olarak mali dürüstlük ve uygunluk gibi meseleler 
üzerine odaklanarak çalışmalarını dar bir kapsamda yürütmektedir. Kanada, 
Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerdeki Kamu Hesapları Komisyonları 
ise, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, hizmet sunumu, 
program etkinliği ve sosyal refahın sağlanmasına yönelik diğer faaliyetleri 
içerecek şekilde geniş bir kapsamda çalışmaktadır. Avustralya’nın Kamu 
Hesapları Komisyonu zaman zaman özel sektör denetimi ve kamu fonlarına 
erişimi olan belirli sivil toplum örgütlerine ilişkin konuları da ele almaktadır. 
Kanada Kamu Hesapları Komisyonu, Kanada’nın genel mali hesap verebilirlik 
çerçevesinin şekillendirilmesinde yıllardır aktif bir rol oynamaktadır. Bunun yanı 
sıra, bu komisyon diğer komisyonlar tarafından aktarılan meselelerle de 
ilgilenmektedir ve bazı durumlarda denetim konularını Sayıştayın dikkatine 
sunmaktadır. 

Kamu Hesapları Komisyonu, yüksek denetim kurumunun en iyi 
dostudur. Kamu Hesapları Komisyonunun çalışmalarının büyük bölümü, 
parlamento’da gündeme alınan denetim raporlarının içeriklerine göre 
belirlenmektedir. Buna karşın, Kamu Hesapları Komisyonları denetçilerin 
çalışmalarının yönünü ve tabii ki Kamu Hesapları Komisyonu’nun üzerinde 
durduğu konulara ilişkin olarak gerçekleştirilmesi gereken izleme çalışmalarını 
gittikçe daha fazla etkilemektedir. Kamu Hesapları Komisyonu, kurumları iç 
kontrolü denetim tarafından belirtildiği şekliyle güçlendirmeye yönelik düzeltici 
ve önleyici eylemlerde bulunma yönünde teşvik etmektedir. Bazı durumlarda, 
yüksek denetim kurumu Kamu Hesapları Komisyonunun tüm tavsiyelerinin takip 
edilmesini rutin bir iş olarak görmektedir ve periyodik olarak Kamu Hesapları 
Komisyonuna rapor sunmaktadır. Yürütme organının yüksek denetim kurumunun 
tavsiyelerini ciddiye almasının, Kamu Hesapları Komisyonunun etkili bir şekilde 
faaliyet gösterdiğinin bir göstergesi olduğu şeklinde genel bir kanı vardır. Bu 
bağlamda, gerçekleşen eylemlerin zamanlılığı, hükümet faaliyetlerindeki 
iyileşmeler ve denetim raporunun izleme aşamalarında kurum ile iş birliği 
yapılması ölçüt olarak kullanılabilir. 

Kamu Hesapları Komisyonu, Sayıştayın bütçesi ve denetçilerin denetim 
fonksiyonunu adil ve tarafsız bir şekilde yerine getirme kapasitesine ilişkin her 
yıl en az bir görüşme gerçekleştirmektedir. Örneğin, Sayıştay’ın, uluslararası en 
iyi uygulamalar ve çağdaş denetim standartlarına uygun olarak profesyonel bir 
şekilde çalışılması için yeterli kaynağa sahip olunduğuna ilişkin güvence vermesi 
gerekmektedir. 
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İlkeler11 ve Uygulamalar 

Pek çok kamu hesapları komisyonu, bir hükümet programının altındaki 
temel politikayı sorgulamaz. Bu, bakanların parlamento kürsüsünde 
cevaplandırmaları için ayrılmış bir alandır. Kamu hesapları komisyonları, 
politikanın kendisi yerine, nasıl uygulandığına odaklanmaktadır. Kamu Hesapları 
Komisyonundan önce bakanlar değil, bakanlık yetkilileri yer almaktadır. Bu 
şekilde, idareye yoğunlaşılırken, politikadan uzaklaşılmaktadır. Bu yaklaşım, 
Sayıştayın tarafsızlığının korunmasını ve siyasi süreçten uzak tutulmasını da 
mümkün kılmaktadır. Bazı ülkelerde, kamu hesapları komisyonları siyasi 
sınırlamaya tabi değildir. Bu gibi durumlarda, azınlık raporlarının oluşturulması 
ve komisyonların çalışmalarının bir parçası olarak bakanlarla görüşme yapması 
ihtimali daha yüksektir. Kamu kaynaklarının açık bir şekilde israf edilmesi veya 
arzu edilen sonuçların elde edilmemesi halinde, politikaların uygulanması 
akademik bir mesele haline gelebilir. Kamu Hesapları Komisyonu ne olursa 
olsun ilgili kurumu eleştirebilir. Asıl iletişim üst düzey yetkililer ile 
kurulmaktadır. Çoğu durumda, kamu hesapları komisyonları, üst düzey tanığın 
kurum yöneticisinden daha aşağı olmaması – ‘muhasebe yetkilisi’ – konusunda 
ısrar etmektedir. Bu durum, kurum yöneticisine bir sorumluluk yüklemektedir ve 
bu nedenle kurum yöneticileri ‘sorumluluğu başkasına atmalarına’ izin verecek 
bir konumda değildir; kurum yöneticileri hükümet tarafından onaylanan 
programların uygulanmasından sorumludur ve bu programların performanslarının 
sorumluluğunu üstlenmek zorundadır. Buna karşın, sorumluluğun bakanlık 
düzeyinde olduğu durumlar da söz konusudur ancak bu tür durumlara nadiren 
rastlanmaktadır ve Birleşik Krallık modelinde bu tür durumlara ilişkin özel 
hükümler bulunmaktadır. Denetim sonucunda ortaya çıkan usulsüz bir işlem 
gerçekleştirme kararının bakanın emrindeki yetkililer tarafından değil bakanın 
kendisi tarafından alındığı durumlarda, ‘sistem’12 yetkililer için koruma 
sağlamalıdır. 

Bazı kamu hesapları komisyonlarının, tavsiyelerin siyasi partiler göz 
önünde bulundurulmaksızın tüm komisyon üyeleri tarafından kabul edilmesi 
yönünde değişmez bir kuralı bulunmaktadır. Bölünme ve anlaşmazlıklardan 
olabildiğince kaçınılmaktadır. Kararların parti programını takip eden oylar 
temelinde alındığı diğer komisyonlarda, azınlık görüşleri düzenli olarak 
raporlarda yer alır. Avustralya’da hiçbir Parlamento Kamu Hesapları 
Komisyonunda oy birliğinin gerekli olduğunu belirtmemiştir. Komisyon başkanı 

                                                           

11 Milletler Topluluğu Parlamento Birliği bu alanda pek çok çalışma yapmıştır. 
12 CPA için David McGee 
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ekip çalışmasını teşvik etmede büyük bir rol oynar ve tavsiyelere ilişkin fikir 
birliği sağlamak için çalışır ki bu durum bir bütün olarak tüm Parlamentonun 
menfaatine olacaktır. Bunun yanı sıra, bir bütün olarak Komisyon tarafından 
desteklenen tavsiyelerin daha fazla ağırlığı olacağı kesindir. 

Milletler Topluluğu Parlamento Birliği (CPA) tarafından yapılan 
araştırmada şu soruya cevap verilmektedir: Kamu Hesapları Komisyonu Başkanı 
muhalefet partisinden mi yoksa iktidar partisinden mi? Milletler Topluluğu 
ülkelerinde Komisyon Başkanlarının yüzde 35’i iktidar partisinden, yüzde 76’si 
ise muhalefet partisindendir. Bu alandaki araştırma sonuçlarına göre, 
Avustralya’da Komisyon Başkanının iktidar partisinden olması ihtimali oldukça 
yüksekken (yüzde 86), bu ihtimalin en düşük olduğu yerler Kanada, Amerika ve 
Atlantik Bölgesi’dir. Kanada’daki bir Parlamentoda, Yasama Konseyinin iç 
tüzüğüne göre “Komisyon başkanı muhalefet partisinin lideri olmalıdır.” 

Dikkate değer diğer genel bulgular şu şekildedir: 

Komisyon ortalama olarak 11 üyeden oluşmaktadır. 

Üyeler yasama organındaki siyasi partileri yansıtmaktadır. 

Öncelikli olarak kamu hesaplarına ve yüksek denetim kurumunun 
raporlarına odaklanılmaktadır. 

Kamu Hesapları Komisyonunun raporları genellikle kamuya açıktır. 

Kamu Hesapları Komisyonunun görüşmeleri genellikle ve gittikçe daha 
yaygın bir şekilde kamuya ve basın mensuplarına açık bir şekilde 
gerçekleştirilmektedir. 

Komisyon başkanı ve üyelerin görev süresi genellikle parlamentonun 
görev süresine eşittir. 

Komisyonlar tarafından yapılan toplantıların sayısında büyük farklılık 
görülmektedir. Örneğin, Karayipler’deki küçük bir yargı alanında yıllık 
toplantılar düzenlenirken, Asya’daki bir parlamentoda ayda on toplantı 
yapılmaktadır. 

Komisyon Başkanının seçilme şeklinde de büyük farklılıklar söz 
konusudur. Komisyon Başkanı, Başkan tarafından atanabilir, seçim 
yoluyla getirilebilir, Komisyon üyeleri arasındaki gizli oylama ile 
seçilebilir veya daimi seçim komisyonları kullanılarak belirlenebilir. 
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Komisyon Başkanı gündemi belirlerken genellikle komisyon ve 
Sayıştayın görüşünü alır. 

Bakanlık yetkilileri ve Sayıştay Başkanı başlıca tanıklardır ve bazı 
durumlarda da çıkar grupları/sivil toplum ve bakanlar da tanık olarak 
kabul edilmektedir. 

Kamu Hesapları Komisyonu raporları, genellikle komisyon tarafından 
gerçekleştirilen incelemenin sonunda yayımlanmaktadır. 

Kamu Hesapları Komisyonu raporları, çoğu yargı alanında yasama 
organında (talep üzerine) görüşülmektedir ancak çoğu zaman kapsamlı 
bir görüşme yapılmaksızın kabul edilmektedir. 

Çoğu durumda, yürütme organının Kamu Hesapları Komisyonun 
tavsiyelerine cevap vermesi gerekmektedir. 

Komisyon, çeşitli seviyelerde idari destek, teknik destek ve araştırma 
desteği sağlayan bir sekreteryaya sahiptir. 

Üyelerin bakış açısı: Kamu Hesapları Komisyonları için başarı 
unsurları13 

Dünya Bankası Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, birkaç başarı 
unsuruna ve iyi uygulamaya işaret etmektedir. 

1. Geniş kapsam: Hükümetin geçmişteki, günümüzdeki ve taahhüt 
edilen harcamalarının tümünü inceleme veya gözden geçirme yetkisi. 
Bu yetki Kamu Hesapları Komisyonuna çeşitli kamu hizmetlerine 
ilişkin bakış açısı sağlamaktadır. Kamu Hesapları Komisyonun 
yetkileri ne kadar geniş olursa, komisyonun israf ve hataları önleme 
ve kaynakların daha iyi bir şekilde yönetilmesini teşvik etme 
potansiyeli o kadar fazla olmaktadır. 

2. Seçme hakkına sahip olma: Hükümetin yönlendirmesi veya 
tavsiyesi olmadan inceleme konusunu seçme hakkı. Bu hak Kamu 
Hesapları Komisyonuna ilgili ve önemli konulara odaklanması için 
hareket serbestisi sağlamaktadır. Kamu Hesapları Komisyonu 
başkanları, gerekli olduğu durumlarda hükümete başvurmadan kendi 

                                                           

13 Dünya Bankası Enstitüsü için Rick Stapenhurst, Vinod Sahgal, William Woodley ve 
Ricacardo Pelizzo tarafından belgelendirilen araştırma. 
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inisiyatifleri ile bir inceleme başlatma serbestliğine sahip 
olduklarında en etkili şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

3. Etkili Analiz ve Raporlama: Tavsiyelerde bulunma ve elde edilen 
sonuçları yayımlama yetkisi. Neredeyse bütün komisyonlar elde 
edilen sonuçları kamuya duyurma yetkisine önem vermektedir. 
Başarılı sonuçlar elde edilmesi, hedeflerin açık bir şekilde 
belirlendiği, raporlama için etkili bir hazırlık sürecine sahip 
olunduğu ve kabul edilme olasılığını yükseltmek amacıyla tüm 
tarafların tavsiyeler üzerinde anlaştığı bir inceleme 
gerçekleştirilmesine bağlıdır. Buna ek olarak, uygulanma olasılığını 
artırmak amacıyla etkili bir izleme sürecine sahip olmanın yanı sıra, 
personelin araştırma ve analiz sürecini iyi bir şekilde desteklemesi de 
başarıyı etkileyen unsurlar arasında görülmektedir. 

4. Yasal denetçiler ve araştırma personelinden sağlam bir teknik 
destek alınması: Komisyonun incelemelerini özenli ve yetkin bir 
şekilde gerçekleştirmesi, iki taraf arasındaki iş birliği, iyi bir 
başkanlık ve her bir üyenin isteksiz tanıkları inceleme kapasitesi gibi 
çeşitli unsurlara bağlıdır. Bunların çoğunun temelinde araştırma için 
sağlam bir destek sağlanması yatmaktadır. Önemli meselelerin 
seçilmesi ve bunların bir sonuca bağlanmasında iyi tavsiye ve 
bilgilerin faydası olmaktadır. Yasal denetçi genellikle komisyona en 
büyük desteği sağlayan taraftır, bir komisyonun ifadesiyle bir 
“arkadaş, filozof ve rehber”14. Bazı durumlarda, yasal denetçi 
komisyon ile bir araya gelir15, Kamu Hesapları Komisyonuna 
doğrudan personel sağlar ya da normalde komisyon personeli 
tarafından yapılan çalışmaları gerçekleştirir. 

5. İki Partili Ortam: Komisyonda partilerin dengeli bir şekilde temsil 
edilmesi faydalı olmaktadır. Farklı siyasi partilerin üyeleri arasında 
yakın bir çalışma ilişkisinin kurulması ve hükümetin politika 
hedeflerini sorgulamadan bu hedeflerin uygulanmasına 
odaklanılması da yardımcı olmaktadır. 

                                                           

14Kamu Hesapları Komisyonlarının çalışmalarına ilişkin açıklamalar için bakınız 
Hindistan Parlamentosu web sitesi. 

15Örneğin, Hindistan ve Ontario’da yasal denetçinin tanıklara soru sormasına izin 
verilmektedir.  
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6. Kamuoyunun Sürece Dahil Edilmesi ve Medyada Yer Alma: 
Kamuoyunun Kamu Hesapları Komisyonu ve genel olarak kamu 
işlerine dahil edilme düzeyinde bölgesel farklılıklar görülmektedir 
ve medyanın Kamu Hesapları Komisyonu toplantılarına katılıp 
katılmaması konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Buna 
karşın, medyanın Kamu Hesapları Komisyonu incelemesi için 
değerli bilgiler sağladığı Kanada örneği gibi örnekler 
bulunmaktadır ve medyanın sürece dahil edilmesi kamu 
çalışanlarını ve denetçileri harekete geçirebilir ve sürecin 
izlenmesine ilişkin daha gerçekçi taahhütlerde bulunulmasını 
sağlayabilir. Avustralya ve Kanada’daki komisyonlar gibi bazı 
komisyonlar, sadece denetçi ve kamu çalışanlarının desteğini 
almak yerine, dış uzmanlardan ve kamuoyundan da yardım 
almaktadır. Güney Doğu Avustralya Bölgesindeki Kamu 
Hesapları Komisyonu, bu eğilim için güzel bir örnektir çünkü 
komisyon kamu eğitimini öncelikli sorumluluklarından birisi 
olarak görmektedir ve inceleme için çoğu zaman hükümetin 
sağladığı hizmet düzeyi gibi doğrudan kamuoyunun sağladığı 
bilgilerden yararlanılan konuları seçmektedir. Genellikle, kamuya 
açık görüşmeler gerçekleştirmeyen ve kamuoyu ve özellikle de 
çıkar gruplarının sağladığı bilgileri kabul etmeyen bu 
komisyonlar, önemli bir bilgi kaynağını kaybetmenin yanı sıra 
çalışmalarını kontrol ettirme imkânından da yararlanamamaktadır. 

İdeal Bir Komisyon 

Özetle, ideal bir parlamento gözetim komisyonu, tarafsız, ekip 
çalışmasını teşvik eden ve tercihen muhalefet partilerden birisine mensup bir 
başkan ile birlikte güçlü bir liderliğe sahip bir komisyon olarak görülmektedir. 
Prosedür ve üyelerin ve katılımcıların rolleri ile sorumlulukları iyi bir şekilde 
yapılandırılır ve belgelendirilir. Komisyon çok büyük değildir, üye sayısı 5 ve 11 
arasında değişebilir. Üyelerin atanma süresi, parlamentonun çalışma süresi ile 
bağlantılıdır. Komisyon önceden planlanan düzenli toplantılar ile yıl boyunca 
aktif bir şekilde faaliyet gösterir. Daimi bir komisyon sürekli iş planlamasından 
sorumludur. Araştırma ve idari kaynaklar üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeterlidir. 

Denetlenen kurumun başkanının – baş muhasebe yetkilisi – Komisyon 
toplantılarında baş tanık olarak hükümet ekibine liderlik etmesi beklenir. 
Komisyon toplantıları medyaya ve kamuya açıktır. Komisyon, yüksek denetim 
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kurumunun denetim raporları dışında farklı konuları da inceleme özgürlüğüne 
sahiptir. Komisyon raporları yayımlanır ve yasama organında görüşülür. 

Komisyon ile hükümetten bağımsızlığı desteklenen ve garanti edilen 
yüksek denetim kurumu arasında sağlam bir iş ilişkisi bulunmaktadır. Bu 
kurumlar arasındaki ilişki, sembiyotik bir ilişkidir. Yetkilerini etkili bir şekilde 
kullanmak için birbirlerine ihtiyaçları vardır. Yüksek denetim kurumunun 
sağladığı bilgilerin üyelerin ihtiyacını karşılayıp karşılamadığını görmek için bu 
bilgiler periyodik olarak gözden geçirilir. 

Sonuç 

Parlamentonun mali gözetim fonksiyonu, demokratik yönetim sistemini 
benimseyen ülkelerde mali hesap verilebilirlik için önemli bir noktadır. 
TBMM’nin mali gözetim fonksiyonu Plan ve Bütçe Komisyonu ile yerine 
getirilmektedir. Bu Komisyon bütçenin oluşturulması ve daha sonra yolsuzlukla 
mücadele dâhil olmak üzere bütçenin uygulanmasında yönetimsel hesap 
verilebilirliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Performansa ilişkin daha 
etkili bir hesap verebilirlik sağlamak için pek çok yargı alanında bütçe sistemleri 
modernleştirilmektedir. Bütçe hedeflerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla, sonuç ve çıktı odaklı bütçeleme desteklenmektedir. Benzer 
şekilde, kamu harcama yönetimi sistemleri ile ilişkili iç kontrol ve raporlama 
sistemlerinde reform yapılmaktadır. Kamu sektörü muhasebe ve denetleme 
standartları uluslararası kabul görmek için düzenlenmektedir. Buna ek olarak, 
performans denetim ön plana çıkmaktadır. 

Önemli bir yasal denetim aracı olarak Plan ve Bütçe Komisyonu, benzer 
yönetim düzenlemelerine sahip gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yasama 
organı komisyonlarının çalışmalarına ilişkin uluslararası deneyimlerden dersler 
çıkartabilir. Örneğin, OECD ve Milletler Topluluğu Parlamento Birliği, Türkiye 
gibi uluslararası iyi uygulamaları benimsemeye yönelik adımlar atan ülkelere 
sunulacak pek çok deneyime sahiptir. 

Demokratik yönetimi benimseyen ülkelerdeki kamu hesapları 
komisyonları ve/veya denk kurumlar gibi gözetim komisyonlarının ilkeleri ve 
çalışmalarına ilişkin uluslararası iyi uygulamalar temelinde başlıca üç öncelik 
önerilmektedir. Bu öncelikler, kamu parasının yasama organı tarafından daha 
etkili bir şekilde denetlenmesini desteklemek amacıyla ve yüksek denetim 
kurumları tarafından hazırlanan denetim raporları ile ilişkili olarak Dünya 
Bankası Enstitüsünün talebi üzerine yapılan araştırma sonucunda ortaya 
çıkmıştır. 
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1. Kapasite oluşturma: Fonksiyonlarını performans odaklı kamu 
harcama yönetimi sistemine uygun olarak yeterli kaynak, eğitim 
ve uzmanlık ile yerine getirmelerini sağlamak için 
parlamentoların ve onların gözetim komisyonlarının kapasitesini 
artırma ihtiyacı. 

2. Bilgi paylaşımı: Gözetim komisyonlarının önemli gelişmeler, 
değişen standartlar ve iyi uygulamalardan haberdar edilmelerini 
sağlamak amacıyla, bu komisyonların bilgi ve fikir paylaşım 
araçlarına sahip olması. 

3. Bağımsızlık: Komisyonların görevlerini özenli bir şekilde yerine 
getirmelerini ve denetimlerinin kapsamını ülkenin yüksek 
denetim kurumu tarafından gerçekleştirilen hükümetin yıllık 
hesaplarına ve mali tablolarına ilişkin “tasdik” denetimini ve 
hükümet programları ve faaliyetlerine ilişkin performans 
denetimini içerecek şekilde genişletmelerini engelleyecek siyasi 
ve yasal kısıtlamaların ortadan kaldırılması. 



 

OTURUM 3  
YÜRÜTMENİN HESAP VERME 

SORUMLULUĞU VE MALİ SAYDAMLIK 
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MODERN BÜTÇE SÜRECİNDE PARLAMENTO’NUN ROLÜ 

Prof. Dr. Nami Çağan1 

GİRİŞ 

Egemenlik, bir devlet yapısının aslî-kurucu unsurudur, pozitif hukukun 
üzerinde yer alır. Mali egemenlik, egemenliğin mali alandaki görünümü olup 
onun ayrılmaz parçasıdır. Mali egemenlik, vergilendirme, harcama, bütçe yapma, 
borçlanma ve kamu mallarını yönetme yetkilerini içerir. 

Parlamentolar, halkın kamu maliyesini kontrol etme ihtiyacı sonucunda 
doğmuşlar ve ilk yetkilerini bu alanda kazanmışlardır. Parlamenter demokrasiler, 
önce vergilerin daha sonra kamu harcamalarının halk temsilcilerinin oluşturduğu 
parlamentoların kontrolü altına alınması ile ortaya çıkmıştır. Tarihi köken olarak 
kamu maliyesinin kontrolü düşüncesi, demokratik olmayan yürütme organının 
vatandaşlara yüklediği vergileri ve kamu harcamalarını sınırlandırmak amacına 
dayanıyordu. Mutlak iktidarın mali yetkilerinin sınırlandırılması, demokratik 
rejim yönünde atılmış ilk adımdır. Parlamentoların vergiler konusunda yetkili 
olması, kamu hizmetlerini belirleyip kamu harcamalarına yetki vermesi ve 
bütçeyi onaylayıp denetlemesi, genel siyasal kontrolün en önemli aracı olarak 
gelişmiştir. Zaman içinde mutlak iktidarların tasfiye edilmesiyle birlikte temsili 
demokrasilerde parlamentolar, kamu maliyesi ile ilgili yetkilerini demokratik 
yoldan seçilmiş yürütme organı ile paylaşmışlardır.2 Bununla beraber 
parlamentoların varlık nedenleri olan mali yetkilerini devretmek konusunda belli 
ölçüde kıskanç davrandıklarını söylemek yanlış olmaz. 

Bu amaçla, kamu maliyesinin parlamenter kontrolünü sağlamak 
düşüncesi ile bütçe ilkeleri geliştirilmiştir. Bu ilkelere içinde bulunulan dönemin 
özelliklerine göre istisnalar getirilmiştir.20’nci yüzyılın sonlarına doğru bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgi toplumuna geçiş ile birlikte temsili 
demokrasilerin etkinliği sorgulanmaya başlanmış, yurttaşların bilgi alma hakkı, 
mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde halkın kamu 
maliyesini kontrolüne ilişkin doğrudan demokrasi araçlarının uygulanabilirliği 
tartışmaları ön plana çıkmıştır. 

Demokratik rejimin gelişmesinde “bütçe hakkı”, öncü-anahtar kavram 
olmuştur. Bütçe hakkı, halka, yurttaşlara aittir. Temsili demokrasilerde yurttaşlar 
bu haklarını yetkili temsilcileri aracılığı ile kullanırlar. Dolayısıyla kavramlara 

                                                           

1 Maliye Eski Bakanı, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
2 Bkz.: Nami Çağan, Anayasa Çerçevesinde Kamu Maliyesinin Parlamenter Kontrolü, 

Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara 1986, s. 107-224. Bildiride bu 
kaynaktan geniş ölçüde yararlanılmıştır. 
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açıklık getirmek için parlamentonun bütçe hakkından değil, bütçe yetkisinden; 
hükümetin de bütçe yetkisinden ve görevinden söz etmemiz gerekir. Yetkinin ve 
görevin olduğu her yerde “sorumluluk “da kuşkusuz vardır. 

Açıklığa kavuşturulması gereken başka bir kavram da “kontrol” 
kavramıdır. Kontrol deyimi genellikle Kara Avrupası’nda, dar anlamda bütçe 
işlemlerinin ve hesaplarının belli ölçütlere göre denetlenmesi teftiş edilmesi 
anlamında; Anglosakson literatüründe ise bu dar anlamın yanı sıra, mali araçların 
belirli politikalar doğrultusunda yönlendirilmesini nitelik ve miktar olarak 
sınırlandırılmasını ifade etmektedir.(3) 

Bu sempozyumun hedefi çerçevesinde bu ikinci geniş anlamın daha 
uygun olduğunu düşünüyorum.  

1. TEMSİLİ DEMOKRASİDE PARLAMENTER KONTROL 

Kamu maliyesinin parlamenter kontrolünün sınırları ve ölçüsü ülkelerin 
anayasal düzenlerine göre farklılıklar gösterir. Batı demokrasilerinin 
anayasalarında devlet bütçesi ve vergilere ilişkin hükümlere ayrıntılı olarak yer 
verilmektedir. 

a. Bütçe Süreci İçinde Kontrol 

Bütçe yasası, yasama organının kamu maliyesini kontrolde kullandığı 
temel araçtır. Parlamenter demokratik sistemde genel olarak politika belirleme 
yetkisi yürütme organına aittir. Bu nedenle bütçe ile ilgili yasama inisiyatifi-
bütçeyi hazırlama yetkisi-yürütme organına aittir, çünkü hükümet, programını 
bütçe aracılığı ile uygular. 

Bütçeyi hazırlama yetkisinin yürütme organına ait olmasına karşılık 
inceleme, değiştirme ve onaylama yetkisi yasama organındadır. Parlamento bu 
yetkisini Bütçe Komisyonu çalışmaları ve Genel Kurul toplantıları ile kullanır. 
Parlamento Genel Kurulunda siyasal nitelik egemen olmasına karşılık Bütçe 
Komisyonunda teknik düzeye inilerek daha etkili kontrol sağlanabilmektedir. 

                                                           

3 Bkz.: Ulrich Scheuner, Responsibility and Control in a Democratic Constitution, Law 
and State ,Volume 11 Tübingen 1975, s.55; David Coombes, The Power of the Purse, 
The Role of the European Parliaments in Budgetary Decisions, George Allen-Unwin 
1976 s.15, 371; Conference of European  Speakers, Parliament and the Control of 
France. Copenhagen 1984, s.18,19. Bildiride bakış açısı olarak bu kaynaklardan 
yararlanılmıştır.  
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Bütçe süreci, hükümet tasarısının aynen ya da değiştirilerek kabul 
edilmesiyle sona erer. Bütçe oylamasının olumlu sonuçlanması, hükümetin 
gerek kamu harcamalarının bütünü, gerek çeşitli hizmetlere dağılımı 
konusunda parlamentonun onayını alması anlamını taşır. Bu anlamda 
parlamenter kontrol ilke olarak siyasal nitelik taşır, ancak Bütçe Komisyonu 
çalışmaları belli ölçüde de olsa teknik özellikler taşıdığından bütçenin 
onaylanması parlamentonun hükümete duyduğu siyasal güvenin teknik bir 
güvenle tamamlanması anlamına gelir.  

Parlamentonun bütçenin kontrolü ile ilgili faaliyetleri, bütçe tasarısının 
incelenmesi, değiştirilmesi ve onaylanmasından ibaret değildir. Hükümetin bütçe 
uygulamasının da denetlenmesi gerekir. Bu anlamdaki denetim teknik bir 
faaliyeti gerektirir. Genellikle parlamentonun örgütlenmesi bu kontrolü 
gerçekleştirmekten uzaktır. Bütçe komisyonları bir dereceye kadar 
uzmanlaşmışlarsa da idarenin teknik gücü karşısında bu denetimi yapabilecek 
donanıma sahip değillerdir. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Anayasa, 
bütçe uygulamasının denetimini parlamento adına gerçekleştirilmek üzere 
Sayıştay’ı düzenlemiştir. Sayıştay hesap yargılamasına ilişkin görevinin yanı sıra 
parlamentoya yardımcı bir kuruluş olarak idari denetim de yapar. Sayıştay bu 
görevinde harcamaların yerindeliğini de araştırıp Parlamentoya rapor etmek 
durumundadır. 

Parlamenter kontrol bütçe uygulamasından sonra da devam eder. 
Parlamento, bütçe uygulamasının sonuçlarını denetlemediği takdirde, başlangıçta 
verdiği izin ve yetkinin anlamı kalmaz. Parlamento, gerçekleşmiş, kesinleşmiş 
bütçe rakamlarını ayrı bir yasa halinde kabul ederek uygulamanın, bütçenin onayı 
sırasında verdiği ön izne uygunluğunu ibra etmiş olur.Bu görevi yerine getirirken 
de Sayıştay,parlamentoya yardımcı olur.Kesin hesap  yasa tasarıları üzerinde 
yapılması gereken kontrol,ilgili yılın bütçe hesap sonuçlarının denetlenmesi 
anlamına geldiği gibi ileriki yılların bütçe tekniğinin ve uygulamasının karmaşık 
niteliği,kuramsal temelinin çok güçlü olmasına rağmen,bütçenin uygulamadan 
sonraki parlamenter kontrolünü çok zorlaştırmaktadır. 

b. Maddi Harcama ve Gelir Yasaları ile Kontrol 

Kamu maliyesinin iki temel alanına-kamu harcamalarına ve kamu 
gelirlerine-ilişkin kontrol, bütçe sürecinde birleşmesine rağmen, kamu gelirleri ve 
kamu harcamaları ile ilgili maddi yasalar kabul edilirken de parlamenter kontrol 
ayrı ayrı yapılabilmektedir.  

Kamu ihaleleri, harcırahlar, personel yasaları, ek ödenek, olağanüstü 
ödenek gibi kamu harcamaları ile doğrudan ilgili yasaların yanı sıra, ana konusu 
mali olmamakla birlikte mali yönü ve etkisi bulunan çok sayıda yasa anayasal 
yasama süreci içinde kabul edilmektedir. Bu yasalarla hangi hizmetin kamu 
hizmeti olacağı ve hükümetin harcama yapma koşulları belirlenmektedir. Kamu 
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hizmetlerine ilişkin temel tercihler, bu yasaların kabulü ile yapılmaktadır. Kabul 
edilen pek çok yasanın harcama etkisinin bulunması, kontrol sorununun 
boyutlarının büyümesine yol açmaktadır. 

Bütçenin önceden çıkarılan harcama ve gelir yasalarına dayanması, 
maliye politikasının önemli ölçüde bu yasalarla belirlenmesine neden olur. 
Yasama süreci, sadece yasaların görüşülmesini ve parlamentodan geçirilmesini 
değil, yasa hazırlıklarını da içerdiğinden parlamentonun bu süreçteki etkisi çok 
abartılmamalıdır, ancak maddi bir yasa ile belirlenen bir hizmete bütçe ile ayrılan 
ödenek ölçüsünde harcama yapılabilir. Yürütme organı kamu harcamalar 
alanındaki yetkisini bir yandan maddi yasalarla, öte yandan da bütçe yasası ile 
çizilen çerçeve içinde kullanabilir. 

Kamu gelirleri açısından da genellikle anayasalarda yer alan vergilerin 
yasallığı ilkesi, parlamenter kontrolün güvencesini oluşturur. Ancak vergi 
politikasının harcama politikası ile uyumlu olarak belirlenmesi zorunluluğu, 
inisiyatif açısından hükümetin ön plana çıkmasını gerekli kılmaktadır. 

c. Kamu Borçlarının Kontrolü 

Borçlanma politikasının bütçe açıklarının karşılanmasının yanı sıra para 
politikasının bir unsuru olarak kullanılması, borçlanma yetkisini daha önemli 
duruma getirmiştir. Yürütme organının borçlanma yetkisi, anayasal ve yasal 
sınırlara bağlanmaması, yasama organının bütçeyi kontrol yetkisinin anlamını 
yitirmesine neden olur. Bununla beraber, kamu gelirlerinde ve kamu 
harcamalarında olduğu gibi borçlanma konusunda da inisiyatif yürütme 
organındadır. Parlamento, ancak hükümetin istemi üzerine borçlanmaya karar 
verebilir. 

d. Geleneksel Siyasal Kontrol 

Parlamento, bütçe uygulamasını ve bütçe dışı kamu maliyesi 
uygulamalarını Sayıştay aracılığı olmaksızın kendi geleneksel denetim araçları 
ile de kontrol edebilir. Türk Anayasası’nda (m.81,f.1) bu araçlar soru, gensoru, 
genel görüşme, Meclis araştırması ve Meclis soruşturması olarak öngörülmüştür. 
Bu yollarla hükümetin kendisine tahsis edilen kaynakları nasıl kullandığını 
denetlemek amacının yanı sıra,  kamuoyunu aydınlatmak amacı da 
güdülmektedir. 

2. PARLAMENTER KONTROLÜ ENGELLEYEN YA DA 
GÜÇLEŞTİREN NEDENLER 

Parlamentoların kamu maliyesini bütçe aracılığı ile kontrol etmesi uzun 
yıllar, parlamentoların hükümetler üzerindeki üstünlüklerinin kanıtı olarak ileri 
sürülmüştür. Geleneksel anlayışa göre, parlamentonun izni olmaksızın hükümetin 
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gelir toplayamaması ve harcama yapamaması, parlamentonun kamu maliyesi 
alanındaki mutlak gücünün göstergesidir. Bu düşünce, günümüzde gerçek 
durumu tam olarak yansıtmamaktadır. Anayasalarla parlamentoya bütçe 
konusunda verilen geniş biçimsel yetkiler, parlamenter kontrolün ölçüsünü 
göstermemektedir. Belli olgular nedeniyle kamu maliyesinin parlamenter 
kontrolü, önemini ve etkisini yitirmek eğilimindedir. Bu olguları, şu başlıklar 
altında toplayabiliriz: 

a. Parlamentarizmin Gelişmesi: Güçler Dengesi ve Parti Disiplini 

Güçler ayrılığı ilkesi, yasama, yürütme ilişkileri söz konusu olduğunda 
eski önem ve etkisini yitirmiştir. Modern parlamenter demokrasi, parlamento 
çoğunluğu ile bu çoğunluğun desteklediği yürütme organı arasındaki iş birliğine, 
uyumlu davranmaya dayanmaktadır. Yürütme organı, yasama organına karşı 
siyasal bakımdan sorumludur; yasama organı da halka karşı sorumludur. Siyasal 
sorumluluğun yaptırımı ise görevden uzaklaştırılmadır. Bu sorumluluk zinciri 
içinde yürütme organı dolaylı da olsa halkı temsil etmektedir. 

Hükümet ile parlamento çoğunluğu arasındaki ilişki, parti disiplini güçlü 
olduğu ölçüde daha da rahat sağlanmaktadır. Bu olgu, parlamenter kontrolün 
etkisini azaltır. Hatta çoğu kez durum, hükümetin parlamento çoğunluğunu 
kontrol etmesine kadar varabilir. Günümüzde parlamento, hükümet 
çekişmesinden çok, iktidar, muhalefet ayrılığı ön plandadır. Dolayısıyla 
parlamenter kontrol daha çok muhalefet açısından anlam taşımaktadır. 

b. Baskı Gruplarının Saptırıcı Etkileri  

Politika belirleme yetkisinin hükümete ait bir yetki olması da 
parlamentonun mali yetkilerinin çok anlam taşımaması sonucunu doğurmaktadır. 
Parlamentonun içyapısı ve eğilimleri, kontrol işlevini yerine getirebilmesi 
yönünden elverişli değildir. Anayasal bütçe sürecinin temelinde vergi 
yükümlülüklerini yürütme organına karşı korumak ve kamu harcamalarını bütçe 
disiplinini sağlamak amacıyla sınırlamak düşünceleri vardır. Bununla beraber, 
parlamentonun gerçek davranışı, tersine kamu harcamalarını etkinliklerini ve 
ekonomik etkilerini araştırmaksızın artırmak yönündedir. Ayrıca, parlamentonun 
kamu harcamaları ile ilgili hükümet tasarılarına alternatif maliye politikası 
önerileri geliştirmesi ve politika bütününün dengesini bozmadan bu önerileri 
kabul etmesi de son derece zordur. Parlamento üyeleri, kamu harcamaları 
önerilerini getirirken ya da bütçe tasarısına ve yasa tasarılarına değişiklik 
önerilerinde bulunurken dolaylı ya da dolaysız baskı gruplarının etkisi altında 
kalırlar. Aynı baskı grupları vergi kolaylıkları sağlamak amacıyla da parlamento 
üyeleri üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştırırlar. Baskı grupları, temsilcilerini 
siyasal partilerden parlamentoya seçtirerek doğrudan yasama sürecine 
katılabilirler. Baskı gruplarının etkileri, sonuçta, parlamenter kontrolün etkisini 
azaltır. 
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c. Bütçe Dışı Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları 

Kamu kesiminin genişlemesi, diğer geleneksel bütçe ilkelerine getirilen 
istisnaların yanı sıra, bütçede birlik ve genellik ilkelerinin de dışına çıkılması 
sonucunu doğurmuştur. Kamu gelirleriyle finanse edilen çok sayıda faaliyetin fonlar, 
döner sermayeler, özerk kuruluşlar olarak genel bütçe dışına çıkarılması bu 
faaliyetler üzerindeki parlamenter kontrolü zayıflatmıştır, ancak bazı ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de 2000’li yıllarda ters yönde bir eğilim belirmiştir. 

d. Zorunlu Kamu Harcamaları 

Parlamenter kontrolün bütçe süreci içinde etkisini azaltan bir neden de 
bütçe ödeneklerinin büyük bir bölümünün önceden kabul edilen yasalara ya da 
süreklilik gösteren işler için daha önce yapılan taahhütlere dayanmasıdır. Kamu 
harcamalarının bir kısmının bu şekilde amaçlarının, miktarlarının ve yıllara 
dağılımının bile önceden belirlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda, doğal 
olarak, hükümetin de bütçe ödeneklerinin saptanmasında yetkisi kalmamaktadır. 
Parlamenter kontrol açısından, maddi yasaların çıkarıldığı zaman yapılan 
parlamento görüşmeleri önem kazanmaktadır. Maddi yasalar çıkarılırken 
bunların harcama etkilerini ve sürelerini belirlemek kolay değildir, ancak, her 
durumda parlamentonun bütçe ödenekleri üzerinde hareket alanı ve yeteneği 
azalmaktadır. Bu durumda bütçe süreci, yerine getirilmesi zorunlu bir merasime 
(rituel) dönüşmektedir. 

e. Kamu Borçlanması 

Kamu finansmanında borçlanmaya ağırlık verilmesi ve borçlanma 
yetkisini yürütme organına devredilmesi, kamu maliyesi üzerindeki parlamenter 
kontrolün zayıflamasına yol açmaktadır. 

f. Bütçe Açıklarının Yıl İçinde Aşılması 

Bütçelerin başlangıç ödeneği ile yıl sonu ödenekleri arasında büyük 
sapmalar olması, bütçelere duyulan güvenin azalmasına yol açmaktadır. 
Gerçekten bütçe, yılı içinde çıkarılan ek ödenek ve olağanüstü ödenek yasaları ile 
ya da kesin hesap yasası ile tamamlayıcı ödenek alınarak bütçe açıklarının 
büyümesi de parlamenter kontrolün etkisini azaltıcı rol oynar. 

g. Siyasal Kararlarda Yürütme Organının Artan Ağırlığı 

Kamu maliyesinin parlamenter kontrolü, mali tasarıların ve 
uygulamaların parlamento tarafından iyi anlaşılmasına ve değerlendirilmesine 
bağlıdır. Parlamento, özellikle maliye politikası ve bütçe konularında alınan 
kararların dışında kalmaktadır. Yürütme organı içinde kamu maliyesi ile ilgili 
kararlar verimliliği ve rasyonelliği gözeten gelişmiş tekniklere dayalı olarak 
alındığı ölçüde parlamentolar bu gelişmeye ayak uyduramamaktadır. 
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Parlamentonun teknik altyapısı, idarenin artan teknik gücü karşısında yetersiz 
kalmaktadır. Bu darboğazı ortadan kaldırmak için parlamentoya, Bütçe 
Komisyonuna bağlı bir meclis bürokratlar ve teknokratlar grubu oluşturulmalıdır. 
Aksi takdirde uzmanlık gerektiren konularda teknik bilgiler, parlamentoya 
kontrol etmek durumunda bulunduğu idareden gelecektir. 

3. MODERN YAKLAŞIM 

Temsili demokrasilerde bilgi toplumuna geçilmesiyle birlikte kamu 
yönetiminin bütününde ve kamu mali yönetiminde yenileştirme ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Parlamenter kontrolün yetersiz, etkisiz kalması karşısında, bir yandan 
bütçe hakkının asli sahibi olan yurttaşların, halkın kamu maliyesini nasıl kontrol 
edebileceği; öte yandan da parlamenter kontrolün nasıl daha etkili olabileceği 
arayışları başlamıştır. Bu anlayış içinde özellikle bilgi alma hakkını ve iletişim 
teknolojisini de kullanarak doğrudan demokrasi yönündeki çalışmalar ağırlık 
kazanmıştır. Halkın ve onun yetkili temsilcisi olan parlamentonun politika 
belirlenmesi konusunda bilgilenmesi ve politika oluşumuna katılması 
amaçlanmaktadır. 

a. Temsili Demokrasinin Krizi 

Bilgi toplumuna geçilmesiyle, halkla, onun temsilcileri olan parlamento 
arasındaki ortaya çıkan anlaşmazlıklar, iletişimsizlikler demokratik çözüm arayışı 
sürecini hızlandırmıştır. 1980’lerden itibaren, özellikle Avrupa Konseyi 
çerçevesinde “temsili demokrasilerin krizi” ve ortaya çıkan “demokrasi 
boşluğu”nun doldurulması ve Avrupa’nın siyasal olarak yeniden 
şekillendirilmesi üzerinde yoğun olarak durulmuştur.4 Bu çalışmalarda hedef 
siyasal katılımı arttırmaktır. Eski Yunan agorasındaki doğrudan demokrasinin 
elbette günümüzde uygulanabilirliği yoktur, ancak temsili demokrasinin 
doğrudan demokrasi araçları ile tamamlanması gerekir.5 

Siyasal demokrasinin geniş halk kitlelerine yaygınlaşması için özellikle 
sivil toplum kuruluşlarına, medyaya ve parlamentoya önemli görevler 
düşmektedir. Sivil toplum kuruluşları, halkın eğilimlerini ve isteklerini 
aktarmada etkili olabilir, fakat bu kuruluşların baskı grupları olarak saptırıcı 
etkileri ihmal edilmemelidir. Gelişen teknoloji, kamuoyu ile iletişim açısından 
medyanın etkisini arttırmıştır. Kamuoyu yoklamaları, İnternet kullanımı 

                                                           

4 Bkz.: Interparliamentary Conference on “Citizens, Representative Democracy and 
European Construction 16-18 September 1993, Theme1.and 2, Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe , Senat, Palais du Luxemburg, Paris 

5 Bkz.: Emine Kızıltaş, Bütçe Hakkının Kullanımında Gelişen Aşama: Doğrudan 
Demokrasi,Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma, 20.Türkiye Maliye Sempozyumu. 23-
27 Mayıs 2005, Pamukkale, s.22 vd. 
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yurttaşların tercihlerini daha iyi yansıtmaktadır, interaktif teknolojiler önem 
kazanmıştır. Bununla beraber, medya kuruluşlarının iş yaşamı ve siyasal 
partilerle ilişkileri sınırlandırılarak düzenlenmelidir. Yurttaşların kamu maliyesi 
ile ilgili konularda parlamentodan ve hükümetten bilgi almaları, bilgiye kolay 
ulaşmaları, görüşlerini iletmeleri kolaylaşmıştır. Bu araçlar demokratik siyasal 
katılımı geliştirmiş fakat geleneksel karar alma süreci henüz tam olarak 
etkilenmemiştir. 

b. Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışı  

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle ve siyasal katılımın arttığı bir ortama 
geçilmesiyle “yönetim” kavramının yerine “yönetişim” kavramı geçmiştir. Bu 
kavram yönetim açısından saydamlığı ve sorumluluğu; yurttaşlar açısından ise 
katılımcılığı ve denetimi içerir. Yönetişimde halk yönetime katılır, idare halkın 
isteklerine duyarlıdır. Yönetişim, kamu maliyesi alanındaki bütçe hakkının sahibi 
olan yurttaşların siyasal katılımını arttırarak temsili demokrasiyi belli ölçüde 
doğrudan demokrasiye yaklaştırabilir. Halkın kamu maliyesini doğrudan 
denetlemesi, yolsuzlukların ve savurganlığın önlenmesinde etkili olur. 

Bu anlayışla Türkiye’de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa, yönetişim ilkeleri olarak kabul edilen “mali 
saydamlık” ve “hesap verebilirlik” kavramlarının yanı sıra stratejik plana dayalı 
performans bütçeyi ve performans denetimini de düzenlemiştir.6 Yeni yasa ile bir 
yandan uluslararası gelişmelere ve eğilime uyulmuş, öte yandan da ülkenin kamu 
maliyesi, yurttaşların, kamuoyunun bilgisine ve denetimine daha açık hale 
getirilmiştir. 

c. Mali Saydamlık  

Mali saydamlık ilkesi, bütçenin geleneksel açıklık, aleniyet ve doğruluk 
ilkelerine yeni boyut kazandırmak ve yönetişimin bir gereği olarak ortaya 
konulmaktadır.  

Mali saydamlık, devletin mali faaliyetlerinin bütçe hedeflerinin ve 
hesaplarının kamuya açık olmasını ifade etmektedir. Buna göre, stratejik planlar, 
yıllık programlar, bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçleri, Sayıştay 
raporları, denetim verileri bilgileri kamuya açık ve ulaşılabilir olmalıdır. Böylece, 
kamu kaynaklarının kimler tarafından, nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı 
kamuoyu tarafından değerlendirilebilecek ve gözlemlenebilecektir. Mali 
saydamlık için etkili raporların ve istatistiklerin zamanında yayınlanması 
önemlidir. Mali saydamlığın sağlanması sadece yurttaşların ve kamuoyunun 

                                                           

6 Bkz: M. Kamil Mutluer-Erdoğan Öner-Ahmet Kesik. Bütçe Hukuku, 2.B., Bilgi 
Üniversitesi Yayını, İstanbul 2006, s.139 vd. 
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bilgilenmesini değil, parlamento üyelerinin de kontrol işlevlerini yerine 
getirebilmeleri için gerekli ortamı hazırlar. Parlamentonun ve toplumun hükümet 
üzerindeki denetiminin artması, yetkilileri daha sorumlu ve duyarlı davranmaya 
yöneltir. Saydamlığın bulunmadığı bir ortamda daha kolay yolsuzluk yapılır. 

Devletin mali saydamlığı sağlayarak kendi yetkilerini sınırlandırıcı 
kurallar koyması devletin hukuka bağlılığını-hukuk devleti ilkesini-güçlendirir, 
kamu mali yönetimine duyulan güven artar. Mali saydamlığın sağlanmasının yanı 
sıra, demokratik ve hukuka uygun işleyen sivil toplum kuruluşlarının ve medya 
kuruluşlarının varlığı durumunda yurttaşların ve kamuoyunun bilgiye ulaşması ve 
gözlem yapması daha ileri düzeye varır. Böyle bir ortamın bulunması durumunda 
yurttaşların bütçe haklarını doğrudan kullanabilecekleri ve siyasal katılımın 
artacağı düşünülmektedir. 

IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası mali kuruluşlar, ilişkide 
bulundukları devletlere yönetişimi ve mali saydamlığı önermektedirler. Bu 
kavramlar bu kuruluşların çıkarlarını gözettiği uluslararası alacaklıların 
yararınadır, ancak uluslararası alacaklılarla ülke yurttaşlarının çıkarları bu 
konuda özdeştir.  

d. Hesap Verme Sorumluluğu  

Hesap verme sorumluluğu da mali saydamlık gibi yönetişim ilkeleri 
arasında yer alır. Mali saydamlığın sağlanması, hesap verme sorumluluğunun ön 
koşuludur. Kamu maliyesi alanında yurttaşlar, parlamento ve hükümet arasında 
yetki devri ve sorumluluk zinciri vardır. Parlamento halka karşı, yürütme organı 
da parlamentoya karşı hesap verme sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluk 
siyasaldır. Ayrıca, yürütme organının kendi hiyerarşik yapısı içinde de idari 
sorumluluk zinciri vardır. Mali kaynakları kullananlar, bu kaynakları etkili, 
ekonomik, verimli ve hukuka uygun kullanmak konusunda sorumludur. Hesap 
verme sorumluluğu performans bütçe sistemine göre belirlenir. Buna göre, 
hükümetin mali kaynakları tahsis ederken ve kullanırken stratejik hedeflere, 
yıllık programda yer alan hedeflere ne ölçüde ulaşabildiğinin performans ölçümü 
yapılır. Faaliyet raporları, Sayıştayın değerlendirme raporları ve genel uygunluk 
bildirimi bu konuda yararlanılacak belgelerdir. Sorumluluk mekanizmasının iyi 
işlemesi için bütün belgelerin kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması gerekir. 
Kamuoyu, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar, kamu harcamalarının hedefe 
ulaşıp ulaşmadığını değerlendirebilmelidir. 

Hesap verme sorumluluğu, mali kaynakların toplum yararına 
kullanılmasının güvencesidir. Yetki kullananlar sorumluluklarının gereği olarak 
bilgi ve hesap vermek durumundadır. Sorgulanacak olan sadece hukukilik değil, 
aynı zamanda yerindeliktir. Ne var ki bu sorumluluk esas itibarıyla siyasaldır, 
yerine ve konusuna göre idari ve hukuki sorumluluk da doğal olarak söz konusu 
olabilir. 
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SONUÇ 

Temsili demokratik parlamenter rejimin kurulmasında ve gelişmesinde 
en önemli rolü oynayan “bütçe hakkı” geleneksel bütçe süreci içinde biçimsel 
varlığını korumakla birlikte zaman içinde etkisini ve önemini yitirmiştir. Pek çok 
ülkede, anayasal bütçe süreci, sadece yerine getirilmesi zorunlu bir merasime 
(ritüel) dönüşmüştür. 

Küreselleşme hareketinin gelişmesi ve bilgi toplumuna geçişle 
birlikte, temsili demokrasiler ve geleneksel kamu mali yönetimi de 
sorgulanmaya başlamıştır. Bu sorgulama çerçevesinde bir yandan 
parlamentoların kamu maliyesini kontrol gücünün arttırılması, öte yandan da 
bir kısım doğrudan demokrasi araçlarının kamu maliyesinde uygulanabilirliği 
üzerinde durulmaktadır.1980’lerden itibaren halkın kamu maliyesini 
doğrudan kontrol edebileceği önlemler ve mekanizmalar üzerinde çalışılmaya 
başlanmıştır. 

Kamu maliyesinin kontrolünde doğrudan demokrasiye yönelen mali 
saydamlık ve hesap verme sorumluluğu, bir yandan yurttaşların daha iyi 
bilgilenmesini ve kamuoyu denetiminin daha etkili olmasını hedeflerken öte 
yandan da parlamentonun hükümeti daha etkili kontrolünü sağlayabilir, çünkü 
böylece halkın parlamento üzerindeki baskısı artacak, aynı zamanda yurttaşlar 
gibi parlamento da daha iyi bilgilenecektir. Mali saydamlık ve hesap verme 
sorumluluğu bilgi teknolojisinin kullanılmasını gerektirdiği için parlamentonun, 
Sayıştayın ve özellikle Bütçe Komisyonunun nitelikli personel donanımının ve 
teknolojik donanımının arttırılması gereksinmesi ortaya çıkmıştır. 

Bununla beraber, sivil toplum kuruluşlarının baskı grupları olarak 
saptırıcı etkileri baskınsa ve medya kartelleşmişse, ticaret ve siyasetle iç içe 
geçmişse, ortaya çıkan yönetişim “iyi” değil, “kötü yönetişim” olur. Gelişmekte 
olan ülkelerin pratiği genellikle bu yöndedir. 

Kamuoyunun bilgilenmesi açısından ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren 
parlamento görüşmelerinin ve bütçe komisyonu görüşmelerinin devlet 
televizyonu tarafından canlı olarak yayınlanması çok olumlu bir adım olmuştur. 
Her şeye rağmen, yakın gelecekte doğrudan demokrasinin, temsili demokrasinin 
yerini alması söz konusu değildir, fakat doğrudan demokrasinin bir kısım 
araçlarının amaca uygun olarak kullanılmasıyla siyasal demokratik katılımın 
artması sağlanabilir. 
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Accountability of Government and Financial Transparency 

Manuela FERREIRA LEITE1 

Summary 

The importance of the role of Parliament in budgeting control has been 
recognised for a long time.  Nevertheless, there is a recent interest in promoting 
public access to information on budget and financial activities, as a means of 
ensuring that governments submit their reports about the state of public accounts.  
In order to meet such requirements, deep alterations have been introduced in the 
budgeting process and in accounting systems.  Nevertheless, there is a current 
tendency to adopt opposite procedures and Parliaments should be fully aware of 
such strategies.  In fact, the heavy pressure to reduce budget deficits has brought 
about the development of procedures leading both to a deliberate underestimate 
of public expenditure and to project finance initiatives.  The former objectively 
aim at turning the budgeting process less transparent.  The latter practises are 
decisive instruments in the structural alteration of public sector management but 
they demand a minimum knowledge of associated charges and risks, which is 
seldom the case.  In the context of present day budget control, these are the major 
challenges to which Parliaments must respond. 

I. INTRODUCTION 

Parliament is, par excellence, the institution that exercises control over a 
government, especially its financial activities. 

There has consequently been a growing movement worldwide demanding that 
political power should be exercised in an increasingly open and transparent 
manner. This movement is manifest in people’s growing desire to be able to get 
precise, detailed and up-to-date information about their governments’ financial 
activities. 

And this is hardly surprising seeing that it’s only with this information that they 
can evaluate not just a government’s political intentions and priorities but also 
how it fulfils its obligation to render accounts to parliament. 

It is obvious that people can only be in a position to understand and evaluate the 
political decisions that have an impact on their daily lives if they have timely 
access to this information. 

The issue only became really important and drew the attention of the 
international community when a series of financial crises during the 1990s made 
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it clear that a great deal of what was happening was due to a lack of transparency 
and accountability on the part of governments of countries affected by these 
crises. 

In response to these concerns, the International Budget Project-IBP emerged.  It 
was set up in 1997 in order to help a large number of organisations in civil 
society, journalists, researchers, political leaders and specialists in economic 
development, who wanted to identify and secure effective financial responsibility 
in public sectors and a better way to use society’s resources. 

In that work, attempts were made to evaluate to what degree different 
governments were willing to make budget documents known and to present 
relevant information so that policies could be examined, as well as how 
governments encouraged people and the legislative powers to participate in the 
budget debate. 

In the last few years, the IBP has worked with civil society and academic 
partners in 59 countries to collect comparative information in a questionnaire and 
analyse the feedback. 

The questionnaire consists of 122 multiple-choice questions and is the first to 
offer an independent, non-governmental view of budget transparency of the 
respective central governments. 

The questionnaire considers key documents in the budget process that 
governments should make known during the annual budget circle. 

I believe the most important of these documents to be: 

1. The macro-economic framework that underpins the planning of the 
budget.  

2. The budget proposal.  

3. The in-year report. 

4. The mid-year assessment of budget execution. 

5. The end- of-year report. 

6. The Auditor’s report. 

This work is not just restricted to examining the type of information that exists, 
but of information that is publicly available, that is to say, information that each 
and every citizen can obtain on request from the authorities that issued the 
document. 

It was seen that certain countries regularly make documents about the budget 
available and present very comprehensive information on the whole, as is the 
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case of France, New Zealand, Slovenia, South Africa, the United Kingdom and 
the United States. 

Even so, there are also countries that provide important information but could 
still improve on this, as is the case of Sweden and Norway, especially by means 
of reports relating to mid-year budget revision. 

While governments in other countries fail to provide both the public and 
parliament with information that would allow the wider public to understand the 
budgets and the policies underpinning them. 

But the most noteworthy conclusion was that improvement in transparency is 
limited in most countries and that this depended basically on the willingness of 
the government to be accountable to its citizens. 

In fact, it is always possible to improve significantly in transparency, even with 
few resources and in short periods of time.  

Apart from this, serious lacunae were found in external audit institutions.  

In many countries neither executive nor legislative powers seem inclined to use 
the means available to them to involve and inform people about the budgets 
planned for them. 

Besides, governments often fail to make information available to the public, 
although this information already exists for internal use or even for investors.  In 
other words, transparency and accountability can be improved on if existing 
information were simply made known to the public at large.  

This investigation substantiates the suspicion that when governments fail to 
provide information, it’s more a decision to withhold information than any 
impossibility or incapacity to produce it.  

Many countries now make their budget documents available on the Internet. 

The Internet has the advantage of being an efficient way for the government to 
make numerous and diverse facts known to interested parties. 

However, governments should do a great deal more in order to pass on 
information especially bearing in mind people who have no access to the 
Internet, and there are still many of them. 

In any case, budgets are very rarely explained in a way that a layperson 
understands. 
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Because of this, civil society organisations all over the world have shown a 
growing interest in laws on “the right to information”. 

This is the first essential step towards strengthening the capacity for people to 
obtain, in practice, the information they want. 

Stronger commitment to improving services is arousing people’s interest in 
getting detailed information on matters such as school fees, for instance, or the 
healthcare centre in their neighbourhood.  

This detailed information is not usually included in documents that accompany a 
country’s budget. 

II. BUDGET PROCESS REFORMS 

What I believe to be of the greatest relevance in this matter is the fact that these 
reforms, and an awareness of their importance, are now extending to less 
developed countries that weren’t receptive to these questions in the past.  Cape 
Verde is an example.  

Nowadays, there is a growing awareness that good governance is essential to 
progress, particularly in small countries with few natural resources. 

Many people now realise that it’s with this capital that they earn the trust and 
credibility that allows them to build partnerships and mobilise the human, 
financial and institutional resources that are needed for development. 

Many people have become aware that it is only when these needs are met that 
it’s possible to attract necessary foreign investments for poorer countries to 
develop. 

In fact, the international community has been looking at good governance as an 
increasingly significant key factor in development. 

This observation is becoming more and more influential and decisive in 
advancing a flow of resources from developed countries to less developed 
ones 

Today, an increasing number of developed countries and international financial 
institutions channel, or not, resources to developing countries taking into 
consideration, as one of their basic decision-making criteria, the quality of public 
management. 

Transparency in public management is one of the key components of good 
governance and is of enormous importance in fighting corruption. 
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This being the case, for countries that need foreign investment to accelerate their 
development, having a high level of good management is a comparatively 
important advantage, not only to mobilise resources for development but mainly 
to attract and promote investment. 

Consequently, the following are of special importance: 

a)  The financial regime of public services. 

b)  The chart of accounts. 

c)  Strengthening the role of the Audit Court. 

d) Public accounting legislation is based on principles of legality, transparency, 
responsibility and the separation of functions that are usually associated with 
setting up the functions of “financial comptroller”. 

e) Budget framework diplomas that allow budget regulations to be better suited 
to new accounting principles and the adaptation of new instruments and 
mechanisms of management, from the standpoint of the introduction of a 
Budget-Programme, that is to say, management by objectives. 

f) Insofar as better management of public money, it is also important to 
modernise the systems of public acquisitions and contracts and set up a 
priori and a posteriori control system, thereby reinforcing mechanisms for 
the prevention of corruption.  

g) Developing activities with an inspective role to reinforce the internal control 
of the State. 

One of the most visible results of good management is the change from the 
system of public aid by financing projects with assigned funds to a system of 
public aid by means of financing from the State Budget. 

This new mechanism of foreign financing, which can already be seen in some 
less developed countries, has substantially reduced costs linked with mechanisms 
for the prevention of corruption, usually adopted by foreign investors who worry 
that their money might disappear. 

It also ensures a more rational management of the State Treasury, avoiding 
delays in public works projects as a result of bureaucratic difficulties in paying 
back foreign investments.  

Many countries, however, have a legal framework in force which fails to ensure 
that there is transparency in the budget process, or participation, with 
accountability. 
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One of the great weaknesses in a great deal of legislation currently, in force lies 
in the excessive powers given to the government, and especially the Minister of 
Finance, without there being proper monitoring systems. 

In many cases, there is no legal framework for fiscal discipline, public tenders 
and public debt management, which leads to budget overspending and then 
obtaining parliamentary approval with the retroactive effects of extra-budgetary 
spending and the contracting of new domestic and foreign debts. 

Decisions on some expenses are taken in a rather ad hoc manner. 

Apart from this, the lack of information, or then inadequate information, about 
extra-governmental activities contributes towards the lack of transparency in the 
budget process. 

Information about additional expenses, and also about the capitalisation of 
public companies, is often made known to the public a long time after the 
event. 

For these reasons, parliament must be empowered to alter and approve 
budgets and play an active part in making decisions and supervising the 
budget. 

But the most important thing in the whole process is to realise that the 
responsibility to consolidate actions for financial reform lies in everyone’s hands, 
especially in those who are the main political actors, the deputies. 

Yet, it is undeniable that all reforms of budget processes and accounting systems 
that have been adopted in numerous countries move towards overcoming these 
questions and huge progress has been made. 

III. NEW CHALLENGES THAT BUDGET TRANSPARENCY FACE 

Despite all these indications and an awareness, which is becoming more and 
more widespread, that budgets must be presented with the greatest of 
transparency, the problem is still far from being solved. 

On the contrary, it continues in many countries and is even a growing source of 
dispute in parliaments. 
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All budget forecasts, whether medium or long term, indicate the need for the 
state to reduce significantly the weight of public spending, especially public 
consumption, so that it can deal with spending linked with the aging population, 
which inevitably increases expenditure on pensions, healthcare and support for 
Third Agers, as well as on the public debt service.  

Structures for a budget framework to include these inter-temporal factors have 
yet to be created in many countries, and this has allowed too great a rise in public 
expenditure, which reaches levels that go beyond what the economy can sustain 
in the long term.  This fact shows that current mechanisms are insufficient to 
frame and control the budget not only insofar as there is a “systematic failing to 
include certain expenditures in the budget”, but also and mainly for sustainable 
development of budgeted expenses. 

In fact, the tendency was for public services to grow above average economic 
growth during expansionist phases and reach levels that were difficult to 
lower.  

These rises eventually led to higher taxes, which, if maintained, could reach 
intolerable levels. 

As a result of efforts to frame the budget in the long term and assess the 
development of these kinds of expenses, all industrialised countries began to take 
steps to curb public expenditure. 

This development is not always taken into consideration because of the 
economical situation and structural reasons. 

Consequently, a budget framework cannot be focused exclusively on the 
technical level, with accounting that fails to honour commitments, and on the 
political level, debate cannot be restricted to short-term options about either 
revenue or expenditure. 

In fact, one of the most serious lacunae in any system of budget framework is the 
lack of fiscal responsibility in those in government, except when it’s very short 
term. 
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From this standpoint, governments are allowed to increase expenditure and 
announce tax reductions because this is always the most advantageous solution in 
political terms. 

The negative consequences only emerge in the medium term, when 
circumstances become less favourable. 

However, shedding responsibility will achieve nothing especially when faced 
with the inevitability of having to reduce public expenditure. 

Pressure to reduce expenditure has resulted in the development of different 
accounting practices, which means that parliament must ensure tougher and 
tighter control, which is absolutely essential for it to be effective. 

These practices are of two kinds. 

Some practices are merely intended to make the political decision-making 
process even less clear and are engaged in for different reasons: either 
because it puts the principles of prudent macroeconomic management at 
stake, or else there is a wish to conceal decisions that go against proper 
regulation of the economy or competition.  For instance, the accumulation of 
delayed payments by the state due to insufficient budget allocations, or 
granting public companies subsidies when it’s not very clear where the funds 
came from nor where they are going. 

Apart from this, commitments that were made are frequently not controlled. 

Other practices that are currently widely known are “project finance” and all 
forms of collaborations between the public and private sector. 

But these are essential instruments for the structural change needed for the public 
sector to abandon activities involving the direct production of goods and services, 
and concentrate on its own functions, which are related to well-being, social 
equity and the workings of the market. 

The combination of private and public initiative develops when the risk of the 
undertaking and the volume of capital to invest begin to exceed the private sector’s 
financial capacity, which makes it necessary for the public sector to step in. 
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At the same time, when the problem of deficits and public debt cannot continue 
to grow indefinitely, then it’s necessary for private funding to cooperate with the 
state. 

This association between public and private financing is based on contracts that 
establish the responsibilities of the public sector and private enterprises, as well 
as the distribution of risks between them. 

However, parliaments don’t always know about those aspects.  

In these cases, the problem of budget control would be solved if the state adopted 
an accounting system that recorded the commitments entered upon and prepared 
an annual balance of activities. 

This practice has been adopted in certain countries, but is somewhat complicated 
technically as it requires the right entities to evaluate them and these don’t 
always exist. 

What is crucial in this matter is to inform parliament about the anticipated 
commitments to be made for the entire period of life of their respective contracts, 
including the amount of annual budget charges, as well as the assembling of 
capital planned for each year and each project. 

Private-public partnerships – PPPs - can contribute greatly towards 
achieving the aim of relieving the public sector of the excessive weight it 
has taken on. 

However, this instrument is only effective if framed within a system of 
responsible budget control. 

In fact, as there has been excessive use of projects in “project finance” within the 
scope of PPPs, which allow investments to be made at no expense “there and 
then”, it could be a strategy that merely postpones the expense to a future date 
and becomes very rigid with regard to the public expense. 

For this expense to be under parliamentary control, which it often isn’t, 
governments must, in these cases, provide parliament with:  

1) Information on the benefit-cost analysis on projects in question. 
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2)   The financing model adopted for each undertaking. 

3) Foreseen planning from the invitations to tender until the start of the 
undertaking. 

4) Multi-annual payments/receipts foreseen for the period of the contract. 

5)   Criteria for risk distribution between public and private sectors. 

This question is far from being transparent in most countries where this kind of 
project exists. 

Control over PPPs is vital on the part of parliament, because companies seek to 
maximise their profits and the State doesn’t always try to get the most out of 
public money. 

It is thus necessary that parliaments don’t just control, but that they exercise more 
and more pressure on governments to govern better. 

IV. CONCLUSIONS 

In short, a budget cycle must be kept simple so that it can be easily understood by 
government institutions and civil society organisation, that is to say, by all actors 
involved in the taxation and control of public accounts. 

Find out about and examining the budget should be enough to make it possible 
for external observers to check if the distribution of resources and its application 
reflect social choices and adhere to criteria of equity and justice. 

However, the production of accessible and updated information on how public 
resources are used remains inefficient, which is rather a paradox considering the 
“information era” and Internet “explosion” of the last ten years. 

Everybody accepts that transparency is the key to good governance and 
legislation and rules have been published in many countries to fulfil this target. 

But, in practice, these principles have not been yet generally applied, and I think 
that they are more and more difficult to be implemented because the political 
constraints to the necessary reduction of public expenditure urge Governments to 
conceal the real expenditure. 

This is the biggest challenge that Parliaments have to face nowadays and their 
members have to be made fully aware of such a problem. 



 203

YÜRÜTMENİN HESAPVERME SORUMLULUĞU VE MALİ SAYDAMLIK  

Prof. Manuela FERREIRA LEITE1 

Özet 

Parlamentonun bütçe denetimindeki rolünün önemi uzun bir zamandan 
beri bilinmektedir. Ancak hükümetlerin kamu hesaplarının durumuna ilişkin 
raporlarını sunmalarını sağlamanın bir yolu olarak bütçe ve mali faaliyetler 
hakkındaki bilgiye erişimin artırılması konusu son zamanlarda ilgi çeken bir 
konu haline gelmiştir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için bütçeleme süreci 
ve muhasebe sistemlerinde ciddi değişikliklere gidilmiştir. Ne var ki günümüzde 
bu gelişmelere karşıt prosedürlerin benimsenmesine yönelik bir eğilim vardır ve 
parlamentoların bu tür stratejilerden tam olarak haberdar olmaları gerekmektedir. 
Aslında bütçe açıklarının azaltılmasına yönelik baskı, hem kamu harcamalarının 
kasıtlı olarak düşük tahmin edilmesine hem de proje finansman girişimlerine yol 
açan prosedürlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Kamu harcamalarının kasıtlı 
olarak düşük tahmin edilmesi, açıkça bütçe sürecini daha az saydam hale 
getirmeyi amaçlamaktadır. Proje finansman girişimleri ise kamu sektörü 
yönetiminin yapısal olarak değiştirilmesinde belirleyici olan araçlardır, ancak bu 
uygulamalar ilgili harcamalara ve risklere ilişkin minimum bilgi 
gerektirmektedir. Ne var ki durum genellikle böyle değildir. Günümüzdeki bütçe 
denetimi kapsamında, bunlar parlamentoların üstesinden gelmesi gereken temel 
zorluklardır.  

I. GİRİŞ  

Parlamento, hükümet üzerinde özellikle mali alanda yürüttüğü faaliyetler 
olmak üzere kontrol yetkisi olan bir kurumdur.  

Dünya genelinde siyasi yetkinin gittikçe daha açık ve saydam bir şekilde 
kullanılmasını gerektiren bir eğilim yaygınlaşmaktadır. Bu eğilim, vatandaşların 
hükümetlerinin mali alanda yürüttükleri faaliyetler hakkında doğru, detaylı ve 
güncel bilgi alma yönünde gittikçe artan isteklerinde de açıkça görülmektedir. 

Vatandaşların sadece hükümetlerinin siyasi amaç ve önceliklerini değil, 
aynı zamanda hükümetlerinin parlamentoya hesap verme sorumluluklarını nasıl 
yerine getirdiklerini de değerlendirmeleri ancak bu bilgiyle mümkün olduğunu 
görmek pek şaşırtıcı değildir.  

                                                           

1 Maliye Eski Bakanı, Portekiz  
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Vatandaşların günlük yaşamları üzerinde etkisi olan siyasi kararları 
anlayabilmeleri ve değerlendirebilmelerinin söz konusu bilgiye zamanında 
erişebilmeleriyle mümkün olduğu açıktır. 

Bu mesele 1990’larda meydana gelen bir dizi mali krizin ve bu krizde 
yaşanan olayların büyük bir kısmının krizden etkilenen ülkelerin hükümetlerinin 
saydamlık ve hesap verebilirlik alanlarındaki eksikliğinden kaynaklandığını açığa 
çıkarmasıyla gerçek anlamda önem kazanmış ve uluslararası toplumun dikkatini 
üzerine çekmiştir. 

Bütün bu endişeleri gidermek için Uluslararası Bütçe Projesi-IBP 
(Uluslararası Bütçe Ortaklığı) ortaya konmuştur. Söz konusu proje kamu 
sektöründe etkili bir mali sorumluluğun nasıl olacağını tanımlamak ve sonrasında 
bu sorumluluğu güvence altına almak ve toplumun kaynaklarının daha iyi bir 
şekilde kullanılması için daha etkin bir yol bulmak isteyen sivil toplumun, 
gazetecilerin, araştırmacıların, siyasi liderlerin ve ekonomik kalkınma alanında 
uzman kişilerin katılımlarıyla oluşturulan bir dizi örgüte yardım etmek üzere 
1997 yılında oluşturulmuştur.  

IBP kapsamında farklı hükümetlerin bütçe belgelerini bilinir hale 
getirmek ve politikaların incelenebilmesine olanak tanımak için gerekli bilgiyi 
sunmak konusunda ne ölçüde istekli olduklarını ve hükümetlerin vatandaşlarını 
ve yasama organını bütçe tartışmalarına katılmak konusunda nasıl teşvik 
ettiklerini değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

Uluslararası Bütçe Projesi son birkaç yıl içinde anketler yoluyla 
karşılaştırmalı bilgi toplamak ve geri bildirimleri analiz etmek için 59 ülkede 
sivil toplumun ve akademisyenlerin katılımıyla yürütülmektedir.  

IBP tarafından yürütülen anket 122 tane çoktan seçmeli sorudan 
oluşmaktadır ve ilgili merkezi yönetimlerin bütçe alanındaki saydamlıklarına 
ilişkin ilk bağımsız sivil toplum görüşünü sunmaktadır.  

Anket, hükümetlerin yıllık bütçe dönemi boyunca kamuoyu ile 
paylaşmaları gereken bütçe sürecindeki temel belgeleri ele almaktadır. 

Bütçe sürecindeki temel belgelerin en önemlilerinin şunlar olduğuna 
inanıyorum: 

1.  Bütçe planlamasının temelini oluşturan makroekonomik çerçeve.  
2. Bütçe tasarısı.  
3. Yıl içi rapor. 
4. Bütçe uygulamasının yıl ortası değerlendirilmesi. 
5. Yıl sonu raporu. 
6. Denetçi raporu. 
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IBP tarafından yürütülen anket çalışması yalnızca mevcut olan bilgi 
türünün incelenmesiyle sınırlı kalmamakta, kamuya açık bilginin yani her bir 
vatandaşın belgeyi yayımlayan yetkililerden talep ederek aldıkları bilginin 
incelenmesini de içermektedir.  

Belirli ülkelerin bütçeyle ilgili belgeleri düzenli olarak sağladıkları ve 
genel olarak oldukça kapsamlı bilgi sundukları görülmüştür. Fransa, Yeni 
Zelanda, Slovenya, Güney Afrika, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bu 
ülkelere örnek olarak gösterilebilir. 

Buna karşılık, Norveç ve İsveç gibi bütçeyle ilgili önemli bilgiler 
sağlayan ülkeler de mevcut olmakla birlikte, bu ülkeler özellikle yıl ortası bütçe 
revizyonlarına ilişkin raporlarını daha da geliştirebilirler.  

Bu arada, diğer ülkelerdeki hükümetler hem kamuoyuna hem de 
parlamentoya daha fazla sayıda kişinin bütçeyi ve bütçenin temelini oluşturan 
politikaları anlamalarına olanak tanıyacak bilgileri sunmak konusunda 
başarısızdırlar.  

Ancak en dikkate değer sonuç, saydamlık alanındaki iyileşmenin çoğu 
ülkede sınırlı olduğu ve bunun temel olarak hükümetlerin vatandaşlarına hesap 
vermek konusunda istekliliklerine dayandığı gerçeğidir. 

Aslında, saydamlık, kısa sürede az bir kaynak kullanarak önemli ölçüde 
geliştirilmesi mümkündür.  

Bunun dışında, dış denetim kurumlarında önemli boşluklar tespit 
edilmiştir.  

Çoğu ülkede ne yürütme organı ne de yasama organı, vatandaşlarını 
kendileri için planlanan bütçeler konusunda bilgilendirmek veya sürece dahil 
etmek için ellerinde bulunan araçları kullanma eğiliminde görünmemektedirler.  

Ayrıca kurum içi kullanım için ve hatta yatırımcılar için bilginin mevcut 
olmasına rağmen hükümetler bu bilgiyi kamuoyuna sunmak konusunda 
genellikle başarısızdır. Diğer bir deyişle, sadece mevcut bilginin büyük ölçüde 
kamuoyuna sunulmasıyla saydamlık ve hesap verebilirlik iyileştirilebilir.  

IBP araştırmasında hükümetlerin bilgi sunmada başarısız olmalarının 
bilgi üretme imkanlarının ve kapasitelerinin olmamasından değil, bilgiyi elinde 
tutma yönünde karar vermelerinden kaynaklandığı şüphesini doğrulamaktadır.  

Çoğu ülke günümüzde bütçe belgelerini İnternet üzerinde 
yayımlamaktadır.  
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İnternet çeşitli ve farklı gerçekleri ilgili taraflara sunmak açısından 
hükümetler için avantaj sağlayan etkin bir araçtır. 

Ne var ki hükümetlerin özellikle İnternet’e erişimleri olmayan 
vatandaşlarının olduğunu göz önünde bulundurarak bilgi paylaşımı için daha 
fazla çaba sarf etmeleri gerekmektedir. İnternet’e erişimi olmayan kişi sayısı hala 
oldukça fazladır. 

Her halükarda bütçeler genellikle sıradan bir vatandaşın anlayabileceği 
şekilde açıklanmamaktadır. 

Bu nedenle, dünya genelindeki sivil toplum örgütleri “bilgi edinme 
hakkına” ilişkin kanunlara gün geçtikçe daha fazla ilgi göstermektedir. 

Bu, halkın istedikleri bilgiye fiili olarak erişim kapasitesinin 
güçlendirilmesi yönünde atılacak ilk önemli adımdır. 

Hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik taahhüdün güçlendirilmesi, 
insanların okul harçları ya da çevrelerindeki sağlık merkezleri gibi konular 
hakkında detaylı bilgi alma isteklerini uyandırmaktadır.  

Bu detaylı bilgiler genellikle bir ülkenin bütçesiyle birlikte sunulan 
belgelerde yer almamaktadır.   

II. BÜTÇE SÜRECİNE İLİŞKİN REFORMLAR 

Günümüzde söz konusu reformların ve bu reformların önemine ilişkin 
bilincin geçmişte bu tür sorunlara açık olmayan az gelişmiş ülkelere doğru 
yayılmasının bu noktada çok önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Cape Verde 
Adaları Devleti2 buna verilebilecek bir örnektir.  

Günümüzde özellikle de doğal kaynakları az olan küçük ülkelerde iyi 
yönetişim alanında ilerleme kaydedilmesinin önemi konusunda gittikçe artan bir 
bilinçlenme vardır.  

Çoğu kişi günümüzde ortaklık kurmalarına ve kalkınma için gerekli olan 
beşeri, mali ve kurumsal kaynakları harekete geçirmelerine imkan tanıyan güveni 
ve itibarı bu sermaye (iyi yönetişim) ile kazandıklarını fark etmektedirler.  

Çoğu kişi, yoksul ülkelerin kalkınmaları için gerekli yabancı yatırımları 
cezbetmenin ancak bu ihtiyaçlar (güven ve itibar) giderildiğinde mümkün 
olduğunun farkına varmaktadırlar.  

                                                           

2 Atlas Okyanusu’nda, Senegal ve Moritanya açıklarındaki takımadalarda bulunan bir 
Afrika ülkesi, 10 ada ve 8 adacıktan oluşan eski bir Portekiz sömürgesi.  
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Aslında uluslararası toplum iyi yönetişimi kalkınmada önemi gittikçe 
artan temel bir faktör olarak görmektedir. 

Bu gözlem, gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere yapılan kaynak 
akışının artırılmasında gittikçe daha etkili ve belirleyici hale gelmektedir.  

Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda gelişmiş ülke ve uluslararası mali 
kuruluş kaynaklarını, en temel karar alma kriterlerinden biri olan kamu 
yönetiminin kalitesini göz önünde bulundurarak gelişmekte olan ülkelere 
aktarmaktadırlar. 

Kamu yönetiminde saydamlığın sağlanması iyi yönetişimin en temel 
bileşenlerinden biridir ve yolsuzlukla mücadelede hayati öneme sahiptir.  

Durum böyle olunca kalkınmalarını hızlandırmak amacıyla yabancı 
yatırıma ihtiyaç duyan ülkeler için yüksek seviyede, iyi bir yönetime sahip olmak 
yalnızca kalkınma için kaynaklarını harekete geçirmek açısından değil, aynı 
zamanda genel olarak yatırımı kendi ülkelerine çekmek ve artırmak açısından da 
görece önemli bir avantajdır.  

Sonuç olarak aşağıda yer alan unsurlar özel bir öneme sahiptir:  

a)  Kamu hizmetlerine ilişkin mali sistem.  

b)  Hesap planı (muhasebe sistemi). 

c)  Sayıştayın rolünün güçlendirilmesi. 

d) Kamu muhasebesine ilişkin mevzuat genellikle “mali 
kontrolörlerin” görevlerinin belirlenmesinde etkili olan kanuna 
uygunluk, saydamlık, rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi 
ilkelerine dayanmaktadır.  

e) Bütçe düzenlemelerinin yeni muhasebe ilkelerine daha iyi uyum 
sağlamasını ve bir bütçe programının getirilmesi açısından yeni 
yönetim araçları ve mekanizmalarının uyarlanmasını, yani 
hedeflerle yönetimi sağlayan bütçe çerçeve belgeleri.  

f)  Kamu parasının daha iyi yönetilmesi önemli olduğu kadar, kamu 
alımlarının ve sözleşmelerinin modernize edilmesi ve harcama 
öncesi (a priori) ve harcama sonrası (a posteriori) kontrol 
sisteminin kurulması ve böylelikle yolsuzluğu önlemeye yönelik 
mekanizmaların güçlendirilmesi de önemlidir.  

g) Devletin iç kontrolünü güçlendirmeye yönelik teftiş amaçlı 
faaliyetlerin geliştirilmesi.  
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İyi yönetimin en görünür sonuçlarından biri, projelerin tahsis edilen 
fonlarla finanse edildiği kamu yardımı sisteminden projelerin devlet bütçesiyle 
finanse edildiği kamu yardımı sistemine geçiştir. 

Şu an itibarıyla bazı az gelişmiş ülkelerde görülebilen bu yeni dış 
finansman mekanizması genellikle paralarının ortadan kaybolacağından 
endişelenen yabancı yatırımcılar tarafından benimsenen yolsuzluğu önlemeye 
yönelik mekanizmalarla ilişkili maliyetleri önemli ölçüde azaltmıştır.  

Bu mekanizma ayrıca yabancı yatırımların geri ödenmesinde yaşanan 
bürokratik zorlukların bir sonucu olarak imar projelerinde meydana gelen 
gecikmeleri önleyerek devlet hazinesinin daha rasyonel bir şekilde yönetilmesini 
de sağlamaktadır.  

Ne var ki çoğu ülkenin bütçe süreçlerinde hesap verebilirlikle birlikte 
saydamlığı ve katılımı sağlayamayan ancak hala yürürlükte olan bir yasal 
çerçevesi vardır.  

Şu anda mevzuatın büyük bir kısmındaki en büyük eksiklik hükümete, 
özellikle de Maliye Bakanlığına- uygun izleme sistemleri olmaksızın- oldukça 
geniş yetkilerin verilmesidir.  

Birçok ülkede, mali disipline, kamu ihalelerine ve kamu borç yönetimine 
ilişkin yasal bir çerçeve bulunmamaktadır. Bu da, bütçeyi aşacak harcamalar 
yapılmasına ve sonrasında da geriye dönük olarak ekstra harcamalara parlamentodan 
onay alınmasına ve yeni iç ve dış borçlanmaya gidilmesine yol açmaktadır. 

Bazı harcamalara ilişkin kararlar geçici bir şekilde alınmaktadır. 

Bunun dışında, hükümet dışı faaliyetlere ilişkin bilgi sahibi olunmaması 
veya bilginin yetersiz olması, bütçe sürecinde saydamlığın olmamasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Ek giderler ve ayrıca kamu şirketlerinin kapitalizasyonu hakkındaki bilgi 
olayın gerçekleşmesinden oldukça sonra kamuoyuna sunulmaktadır.  

Bu nedenlerden ötürü parlamentonun bütçeyi değiştirmek, onaylamak ve 
bütçeye ilişkin kararların alınmasında ve bütçenin gözetiminde etkin bir rol 
oynaması için yetkilendirilmesi gerekmektedir. 

Ancak bütün bu süreçteki en önemli unsur mali reformlara yönelik 
eylemleri güçlendirmenin herkesin, özellikle önemli siyasi aktörlerin, 
milletvekillerinin sorumluluğunda olduğunun farkına varılmasıdır. 

Çeşitli ülkelerde bütçe süreçlerine ve muhasebe sistemlerine ilişkin 
benimsenmiş olan tüm reformların bu sorunların üstesinden gelmeye yöneldiği 
ve bu alanda önemli ilerleme kaydedildiği yadsınamaz.  
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III. BÜTÇE SAYDAMLIĞININ SAĞLANMASI İLE İLGİLİ 
GÜÇLÜKLER 

Bütün bu belirtilere ve bütçelerin daha fazla saydamlık sağlanarak 
sunulması gerektiği yönünde gittikçe yaygınlaşan bilince rağmen, sorun çözüme 
kavuşturulmaktan oldukça uzaktır.  

Aksine, bu sorun çoğu ülkede devam etmekte ve parlamentolarda giderek 
büyüyen bir anlaşmazlık kaynağı olmaktadır.  

Orta veya uzun vadeli olsun bütün bütçe tahminleri devletin kamu 
harcamalarının özellikle de kamu tüketimini azaltma gerekliliğini göstermektedir. 
Devlet böylelikle emekli aylıkları, sağlık ve üçüncü kuşağa destek sunmak için 
yaptığı harcamaları ve kamu borç servisini kaçınılmaz bir şekilde artıran 
yaşlanan nüfusla bağlantılı harcamalarla baş edebilir.  

Zamanlar arası faktörleri içerecek bir bütçe çerçevesine yönelik yapılar 
çoğu ülkede henüz oluşturulmamıştır. Bu durum, kamu harcamalarında 
ekonominin uzun vadede sürdürebileceğinden daha büyük seviyelere ulaşan 
önemli bir artışa yol açmıştır. Bu gerçeklik mevcut mekanizmaların yalnızca 
“bütçeye belirli harcamaların dahil edilmesi konusunda sistematik bir 
başarısızlığın” olmasından dolayı değil, aynı zamanda ve esas olarak 
bütçelendirilen harcamaların sürdürülebilirliğinin sağlanamamasından dolayı 
bütçeyi hazırlamak ve kontrol etmek konusunda yetersiz olduklarını 
göstermektedir.  

Aslında kamu hizmetlerinin, genişleme dönemlerinde ortalama ekonomik 
büyümenin üzerine çıkması ve bu harcamaların düşürülmesi noktasında imkansız 
seviyelere ulaşması yönünde bir eğilim vardı.  

Bu eğilimin sürekli olması durumunda bu artışlar kabul edilemez 
seviyelere ulaşabilen yüksek vergilerle sonuçlanabilir. 

Bütçenin uzun vadede hazırlanmasına ve bu tür harcamaların gelişiminin 
değerlendirilmesine yönelik çabalar sonucunda, bütün sanayileşmiş ülkeler kamu 
harcamalarını azaltmak için adımlar atmaya başlamıştır.  

Bu gelişme, ekonomik durum ve yapısal nedenlerden ötürü her zaman 
göz önünde bulundurulmamaktadır. 

Sonuç olarak bütçe çerçevesi yalnızca taahhütlerin gerekli şekilde göz 
önünde bulundurulmadığı muhasebeleştirmeye dayanan teknik düzeyde ele 
alınamaz ve siyasi düzeydeki görüşmelerle ve gelir veya harcamaya ilişkin kısa 
vadeli seçeneklerle sınırlandırılamaz. 
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Aslında, herhangi bir bütçe sistemindeki en ciddi boşluklardan biri, 
hükümetin kısa süreli olması dışında, hükümetin mali sorumluluğunun 
olmamasıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, hükümetler harcamaları artırabilir ve vergi 
indirimi beyan edebilirler çünkü bu her zaman siyasi açıdan en avantajlı 
çözümdür. 

Negatif sonuçlar ancak koşulların daha az elverişli olduğu durumlarda 
orta vadede ortaya çıkmaktadır.  

Ne var ki sorumluluk üstlenilmesi özellikle kamu harcamalarını 
azaltmanın kaçınılmaz olması durumunda hiçbir başarı getirmez. 

Harcamaların azaltılması yönündeki baskı, farklı muhasebe 
uygulamalarının geliştirilmesine yol açmıştır. Bu da, parlamentonun etkin 
olabilmesi için kesinlikle vazgeçilmez olan daha sert ve sıkı bir kontrol 
gerçekleştirmesi gerektiği anlamına gelmektedir.  

Bu uygulamalar iki türdür: 

Bazı uygulamalar yalnızca siyasi karar alma süreçlerini daha da az açık 
bir hale getirmeyi amaçlamaktadır ve bu uygulamalara farklı nedenlerden ötürü 
başvurulmaktadır, ya ihtiyatlı makroekonomik yönetim ilkelerini tehlikeye 
sokmasından kaynaklanan ya da ekonominin veya rekabetin uygun bir şekilde 
düzenlenmesine ters düşen kararları gizleme isteğinden kaynaklanan nedenlerden 
dolayı. Örneğin, yetersiz bütçe tahsisatından dolayı geciken ödemelerin birikmesi 
veya fonların nereden geldiği veya nereye gittiğinin açık olmadığı durumlarda 
kamu şirketlerine sübvansiyon verilmesi.  

Bunun dışında, taahhütler genellikle kontrol edilmemektedir. 

Şu an itibarıyla oldukça bilinen diğer uygulamalar “proje finansmanı” ve 
kamu ile özel sektör arasındaki her tür iş birliğidir. 

Ancak bu uygulamalar kamu sektörünün mal ve hizmetlerin doğrudan 
üretilmesini içeren faaliyetlerini terk edebilmesi ve refah, sosyal eşitlik, 
piyasaların işleyişi ile alakalı asli görevlerine odaklanabilmesi için gerekli olan 
yapısal değişim için önemli araçlardır.  

Teşebbüs riski ve yatırım için gerekli sermaye ihtiyacı özel sektörün mali 
kapasitesini aşmaya başladığında, ki bu durum kamu sektörünün müdahalesini 
gerekli kılar ve kamu ve özel sektör arasında ortak girişimler gelişmeye başlar.  



 211

Aynı zamanda bütçe açığı ve kamu borcu sorunları süresiz olarak 
büyümeye devam edemeyeceğinden, özel sektör finansmanının kamu ile iş 
birliğine girmesi gereklidir. 

Kamu ve özel sektör finansmanı arasındaki bu ortaklık, kamu ve özel 
sektör teşebbüslerinin sorumluluklarının yanı sıra risklerin iki sektör arasında 
dağılımını da belirleyen sözleşmelere dayanmaktadır.  

Ne var ki parlamentolar her zaman durumun bu yönlerini bilmezler.  

Bu tür durumlarda bütçeyi kontrol etme sorunu devletin üstlenilen 
yükümlülüklerini kaydeden ve yıllık bir faaliyet dengesi hazırlayan bir muhasebe 
sistemi benimsemesi durumunda çözüme kavuşturulabilir.  

Bu uygulama belirli ülkelerde benimsenmiştir ancak uygulama doğru 
kurumların değerlendirme yapmasını gerektirdiği ve bu kurumlar her zaman 
mevcut olmadığı için teknik açıdan belirli ölçüde karmaşık olabilir.  

Bu konu hakkındaki en önemli şey, parlamentoyu her bir yıl ve her bir 
proje için kullanılması planlanan sermayenin toplanmasının yanı sıra yıllık bütçe 
gideri miktarını da içeren ilgili sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca 
üstlenilecek sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.  

Özel sektör – kamu sektörü ortaklıkları kamu sektörünün üstlenmiş 
olduğu aşırı yükü hafifletme hedefinin ulaşılmasına katkı sağlayabilir.  

Ne var ki bu araç ancak güvenilir bir bütçe kontrolü sistemi çerçevesinde 
oluşturulursa etkili olabilir.  

Aslında, yatırımların masrafsız “orada ve o zaman” yapılmasına olanak 
tanıyan özel sektör-kamu sektörü ortaklıkları kapsamında “proje finansmanıyla” 
gereğinden fazla sayıda projeye başlandığı için, gideri gelecek bir tarihe 
erteleyen ve kamu harcaması konusunda oldukça katı olan bir strateji 
benimsenebilir.  

Bu harcamanın parlamentonun kontrolünde olması için, aslında 
genellikle kontrolü altında değildir, hükümetlerin bu tür durumlarda 
parlamentoya şunları sağlaması gerekmektedir:  

1.  Söz konusu projelere ilişkin fayda-maliyet analizleri hakkında 
bilgi. 

2.  Her bir teşebbüs için benimsenen finansman modeli.  

3.  İhale davetinden işin başlamasına kadar öngörülen planlama.  

4.  Sözleşme süresi için öngörülen çok yıllı ödemeler/tahsilatlar.  

5.  Riskin kamu ve özel sektör arasında dağılımına ilişkin kriterler.  
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Bu sorun, bu tür projelerin mevcut olduğu ülkelerin çoğunda 
saydamlıktan oldukça uzaktır.  

Özel sektör–kamu sektörü ortaklıklarının kontrolü, parlamento açısından 
hayati bir önem taşımaktadır çünkü şirketler karlarını maksimize etmeye 
çalışırlar ve devlet çoğu zaman en fazla payın kamu parasından alınmaması için 
uğraşır. 

Bu nedenle, parlamentonun yalnızca kontrollerle sınırlı kalmaması aynı 
zamanda hükümetlere daha iyi bir yönetim sergilemeleri için sürekli baskı 
yapması gereklidir.  

IV. SONUÇ 

Kısacası, bir bütçe döngüsü basit olmalı ki devletin kurumları ve sivil 
toplum örgütleri tarafından, yani kamu hesaplarının kontrolüyle ve 
vergilendirmeyle ilgili olan bütün aktörler tarafından kolaylıkla anlaşılabilsin. 

Bütçeye ilişkin bulguların ve incelemelerin, kurum dışından inceleme 
yapanların, ilgililerin kaynakların dağılımının ve kullanımının sosyal tercihleri 
yansıtıp yansıtmadığını ve eşitlik ve adalet ilkelerine uygun olup olmadığını 
kontrol etmelerine olanak sağlamak için yeterli olması gerekmektedir.  

Ne var ki kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin erişilebilir ve 
güncel bilgiler yeterli ölçüde üretilmemektedir. Bu da, son on yılın belirgin 
özelliği olan “bilgi çağı” ve “İnternet  patlamasına” ilişkin bir paradokstur. 

Herkes saydamlığın iyi yönetişim için oldukça önemli olduğunu kabul 
etmektedir ve çoğu ülkede bu hedefe ulaşmak için mevzuat ve kurallar 
yayımlanmıştır. 

Ancak bu ilkeler genel olarak henüz uygulamaya geçirilmemiştir. Kamu 
harcamalarının yeterli ölçüde azaltılmasına ilişkin siyasi kaygılar, hükümetleri 
gerçek harcamaları gizlemeye zorladığı için, bu ilkelerin uygulamaya 
geçirilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. 

Bu, parlamentoların günümüzde karşı karşıya kaldıkları en büyük 
zorluktur ve parlamenterlerin bu sorunun varlığından tamamen haberdar 
edilmeleri gerekmektedir. 
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Scrutiny and monitoring functions of Parliament: the British experience 

Richard BACON1 

Summary 

In the British system, Parliament has a unique constitutional role in providing 
authority for the government to raise money through taxes; to approve the 
government’s spending plans; and to hold the government to account for the 
way money is spent. The legislature’s role in holding ‘the power of the purse’ 
over the government is of great historical importance and there is still 
considerable rhetorical, political and even cultural resonance in the idea that 
the government cannot extract taxes without allowing people a say in the 
running of the country. 

However, the reality today is that Parliament’s financial scrutiny role has been 
emptied of much of its meaning. The government normally gets exactly the 
taxation and budgetary proposals it wants, in the form it wants them, and in the 
British system the impact of the legislature on taxation and on the budgetary 
process is one of the weakest among developed countries. An IMF index of the 
budgetary powers of national legislatures put the United Kingdom almost at the 
bottom. There are some steps which could improve this situation. 

On the other hand, the British system for ‘ex post’ scrutiny of public expenditure 
is one of the better systems in the world, although there are some steps which 
could further strengthen it. The UK’s Supreme Audit Institution is the National 
Audit Office (NAO), which has been a pioneer in the field of value-for-money 
and performance audit work. The NAO was awarded the Jörg Kandutsch Award 
by other members of the International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) in recognition of its important role. The NAO produces 
50 to 60 detailed value-for-money reports each year on different aspects of UK 
government performance, on which the Public Accounts Committee in 
Parliament takes evidence from the legally responsible Accounting Officer in 
each government department. This work is in addition to the NAO’s core 
financial audit function across the whole of UK central government. 

Other countries have relatively little to learn from the British system in terms of 
the role of the legislature in taxation and budgetary control, although there is 
much that we could learn from overseas. The British experience will be of more 

                                                           

1  Member of Parliament and Member of the Public Accounts Committee, House of 
Commons, United Kingdom 
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interest to other countries in the field of performance audit by the legislature 
working together with the Supreme Audit Institution. 

Scrutiny and Monitoring Functions of Parliament 

The historical background 

In the British system, the role of the House of Commons in controlling the 
government’s access to money is a venerated part of our history and traditions. 
As one walks through the public entrance to the House of Commons, there is an 
enormous painting of Cardinal Wolsey, who was Lord Chancellor to Henry VIII, 
together with Sir Thomas More and other Members of the House of Commons. 
The caption reads:  

‘Sir Thomas More, as Speaker of the Commons, in spite of Cardinal Wolsey's 
imperious demand, refuses to grant King Henry VIII a subsidy without due 
debate’ (my emphasis) .  

The history of the struggle of the House of Commons for greater power over the 
government has largely been the struggle to ensure that the people could not be taxed 
without their consent, and that the very means of governing - money - would not be 
available unless those who were governed could call their government to account. 
There are two houses in the British Parliament, the House of Commons and the 
House of Lords – and, in order to become law, a Bill must pass through both houses 
of Parliament and then receive the assent of the Monarch.   

The primacy of the democratic lower house, the House of Commons, stems 
directly from achieving exclusive power over decisions about money and tax, 
rather than sharing this power with the House of Lords or the Monarch. To this 
day, all Money Bills (i.e. legislation concerning tax or government spending) 
must start in the House of Commons, not the House of Lords, as a reminder of 
the primacy of the Commons. 

The legislature’s role in holding ‘the power of the purse’ over the government is 
thus of great historical importance. The idea that the government cannot extract 
taxes without allowing people a say in the running of the country still has 
considerable political resonance and rhetorical power and is in some ways a 
central aspect of British political culture. Indeed, it was Britain’s failure to 
observe its own principles in this respect which spurred on the American 
Revolution and led to the great cry: ‘No taxation without representation’. 

Parliament retains its unique constitutional role in providing authority for the 
government to raise money through taxes; to approve the government’s spending 
plans; and to hold the government to account for the way money is spent. The 
theoretical position is one of great power. 
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The modern reality 

Yet the modern reality is that “Parliament often seems at its weakest in the control 
and scrutiny of public money. Taxes and duties are raised, and public money is spent, 
with formal parliamentary authority. However, such authority is almost invariably 
granted in the form proposed by the government”.2 In the British system, the impact 
of the legislature on taxation and on the budgetary process is one of the weakest 
among developed countries. The index of the budgetary powers of national 
legislatures drawn up by the International Monetary Fund (IMF) measures various 
factors on a scale of 1 to 10 (10 is the highest possible score) including: 

 whether the legislature approves an annual budget strategy; 

 the extent of its powers to amend draft budgets; 

 the time for discussion of the annual budget within the legislature; 

 the technical support received by the legislature for scrutinising the 
budget; and  

 the government’s ability to modify the budget once it has been approved. 

Only the United States3 has the highest possible score of 10. The UK scores 1, in 
common with Australia and Canada, with only one country, New Zealand, scoring zero: 

IMF index of budgetary powers of national legislatures 
Country Index of budgetary powers (out of 10) 
United States 10 
Sweden 9 
Italy 7 
Japan 7 
Austria 6 
Finland 6 
Netherlands 6 
Norway 6 
France 4 
Germany 4 
Spain 3 
Australia 1 
Canada 1 
United Kingdom 1 
New Zealand 0 

 

                                                           

2 Parliament and Public Money by J. McEldowney and C. Lee in The Future of Parliament: 
Issues for a New Century edited by P. Giddings. Palgrave Macmillan 2005. 

3   I. Lienert, Who Controls the Budget: The Legislature or the Executive? June 2005 IMF 
Working Paper No. 05/115 
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There are many reasons for the weakness of Parliament in exercising effective 
control of finance, despite Parliament’s theoretically powerful position. At the 
heart of the problem lies the very weak form of the Separation of Powers 
between the Executive and the Legislature. In the British system the Executive is 
in effect a subset of the Legislature. The Prime Minister is the person who can 
command a majority in the House of Commons4 and he or she must be a Member 
of the House of Commons. The Prime Minister must also appoint other ministers 
from among the ranks of Members of Parliament, mostly members of the House 
of Commons. In a limited number of cases, the Prime Minister can appoint 
outsiders as ministers but even they must immediately be appointed as members 
of the (non-elected) House of Lords, to fulfil the expectation that all ministers 
shall be Members of one House or the other. 

The result is that most financial scrutiny, for example of the government’s 
spending plans and priorities, is considered as just another part of the 
government’s political programme and is almost entirely subject to 
considerations of partisanship and party voting.  Even where financial scrutiny is 
very detailed, such as for the government’s tax proposals, it does not normally 
lead to any changes of significance. 

The main areas5 where Parliament exercises financial scrutiny are as follows: 

1. the Budget and Financial Legislation 

2. Tax and Tax Administration 

3. Government Spending Plans and Priorities 

4. Public Expenditure Evaluation (‘ex post’) 

1. Parliamentary Scrutiny of The Budget and Financial Legislation 

The Budget  

Budget Day is one of the ‘high days’ of the parliamentary calendar. It attracts 
enormous attention from politicians and the media. The Chancellor of the 

                                                           

4 This person will normally be the Leader of the political party with the largest number of 
elected Members of Parliament in the House of Commons, but this is not always the 
case. Winston Churchill was not party leader when he became Prime Minister in 1940, 
but he was the only person who could command a majority in the House.  

5 See The Fiscal Maze: Parliament, Government and Public Money by Alex Brazier and 
Vidya Ram. Hansard Society 2006, published following a seminar in which this author 
participated. 
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Exchequer (finance minister) delivers a Budget Statement to Parliament in 
which he sets out the government’s economic and financial forecasts, and overall 
plans for spending and taxation. This usually takes place in March or April. 

There follows a parliamentary debate over several days during which Members 
of Parliament are permitted to discuss almost any issue, ranging from broad 
issues of macro-economic policy such as the balance of state spending, interest 
rate policy and the performance of the economy, to the effectiveness and 
efficiency of specific tax proposals, the difficulties faced by individual taxpayers 
in filing their tax returns, as well as broader issues connected with the 
government’s priorities for  spending. 

The House of Commons Treasury Select Committee6 – a permanent parliamentary 
committee which shadows the work of the Treasury (finance ministry) – also takes 
oral evidence from the Chancellor of the Exchequer and Treasury officials, as well as 
from outside experts, and publishes its own report to the House. 

By tradition, the Budget is kept secret until the Chancellor of the Exchequer’s 
statement on Budget Day. Even members of the Cabinet will only learn about the 
full contents of the Budget shortly before it is delivered.  

The tradition of secrecy was taken much more seriously in the past, but nowadays the 
government carefully leaks selected parts of the Budget to newspapers in the months 
prior to Budget Day, in order to influence political and economic commentators. This 
process can conceal as much as it reveals, especially about unpopular details to 
which the government does not wish to draw attention.  

It also means that Parliament as a whole has very little input and influence over the 
government’s thinking, although Members of Parliament of the governing party who 
wish to see their favourite proposals included in the Budget will privately lobby 
ministers, sometimes with success. In common with other aspects of parliamentary 
scrutiny, one is more likely to influence the government before a policy (or 
legislative proposal) is announced publicly and the formal process has started. 

In addition, the Government now produces a Pre-Budget Report (PBR) three months 
or so beforehand, in the November or December preceding the Budget. This provides 
                                                           

6 In the British system, a ‘Select Committee’ is a permanent parliamentary committee 
which exists for the entire duration of a particular Parliament, usually 4 to 5 years, with 
in most cases a specific task to shadow one government department, for example, 
Transport, Health, or Treasury. Some of the older Select Committees, such as the 
Public Accounts Committee, have broader cross-cutting responsibilities.   
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the latest available information on the government’s own finances as well as updated 
economic forecasts. The PBR has often given a fairly accurate indication of the shape 
of the forthcoming Budget, further weakening the case for Budget secrecy. 

The PBR contains an outline of the intended direction of macro-economic policy 
and also some indication of provisional tax measures. It would therefore provide 
a good starting point for much greater parliamentary involvement. There is 
actually considerable scope and time for parliamentary input and debate on these 
different and crucial elements of the Budget process. 

As the Hansard Society has suggested, “in the period between the Pre-Budget 
and the main Budget, parliamentary committees should take expert and public 
evidence on the government’s plans, make a case for the priorities it wishes 
government to consider, and ensure the government provides full information 
and explanation for its proposals. There should also be more opportunities to 
debate and question government spending proposals7”. 

Timing of the Budget 

The timing of the Budget also raises issues for effective scrutiny. The Budget is 
normally presented to Parliament just before the Easter parliamentary recess, 
which leaves little opportunity for parliamentary debate. The Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) has issued guidelines8 on 
Budget transparency, which state that: 

“The government’s draft budget should be submitted to Parliament far enough in 
advance to allow Parliament to review it properly. In no case should this be less 
than three months prior to the start of the fiscal year….The Budget is the 
government’s key policy document. It should be comprehensive, encompassing 
all government revenue and expenditure, so that the necessary trade-offs between 
different policy options can be assessed”. 

The Finance Bill  

After the parliamentary debate, and usually after the Easter Recess, the House of 
Commons considers the legislation – the ‘Finance Bill’ – which is required to 
implement the government’s Budget. First, the more controversial aspects of the 
Finance Bill are considered by a Committee of the Whole House for two or three days.  
                                                           

7 The Fiscal Maze: Parliament, Government and Public Money by Alex Brazier and 
Vidya Ram. Hansard Society 2006. 

8  OECD Best Practices for Budget Transparency May 2001.  
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After this, a Finance Bill standing committee9 is established, which considers 
each clause in detail. This committee will have a government majority and 
members from each political party in proportion to their strength in Parliament.  
The committee is usually made up of 30 to 40 members, which is  double the 
membership used for most legislation. The Treasury is also guaranteed 
parliamentary time for its annual Finance Bill, whereas other departments must 
compete for space in the parliamentary timetable.  

Treasury ministers have the responsibility for steering the Finance Bill 
through the standing committee, but this often consists in little more than 
setting out precisely why they believe that the government’s proposals are 
correct in every respect and that any suggestions to the contrary from the 
Opposition are ill-conceived or based on misunderstandings. Amendments from 
Opposition parties are invariably resisted and even suggestions from the 
government’s own backbench Members of Parliament are not welcome. The 
government will rarely admit that proposed amendments might actually have merit, 
even when it privately believes that they do. Instead the government will avoid 
openly agreeing with any criticisms. Occasionally a minister, while refusing consent 
to an amendment to the Finance Bill, will agree to reflect on the situation and then 
will wait until later in the legislative process, when the government will bring 
forward its own amendments to the Bill to achieve the same results. 

The Finance Bill is many hundreds of pages in length and sometimes non-
controversial measures will be agreed without debate. Nonetheless, the 
increasingly complex and lengthy nature of the Finance Bill presents a challenge 
to effective scrutiny. Edward Davey MP has described the defects in the scrutiny 
of the Finance Bill: 

“There are a number of serious structural and technical problems with the 
Finance Bill procedure. These… prevent the process from having a more positive 
effect on the resulting tax legislation. The most frustrating part of the Finance 
Bill process is that the sub-standard tax legislation it produces could be avoided 
at no political cost or loss of Executive control. …. This arises from the fact that 
the vast bulk of every Finance Bill is made up of technical changes that are not 

                                                           

9 In the British system, a ‘Standing Committee’ is the opposite of what one might expect 
from its title: it does not exist permanently; on the contrary, a Standing Committee is 
established purely to consider one piece of legislation. The title of the committee will 
reflect the Bill under consideration, for example the “Finance Bill Standing 
Committee” or the “Health and Safety at Work Standing Committee” – and when the 
Bill has become law, the committee ceases to exist.  
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politically contentious. However, partly because of time constraints and partly 
because of the endemic partisan nature of Standing Committees, even non-
contentious changes proposed by Opposition MPs have come to be seen as 
political attacks which must be repelled”10. 

The House of Lords also takes an interest in economic and financial issues, 
notwithstanding the constitutional primacy of the House of Commons in financial 
matters.  The House of Lords is forbidden by statute from amending Money 
Bills, but the rules governing this do allow the Lords to express their opinion 
both in debate and by resolution. However, as a non-democratic body, the House 
of Lords is careful not to encroach on the prerogatives of the elected House of 
Commons. In relation to the Finance Bill, the House of Lords would seek to 
consider issues such as tax administration and clarifying proposals in the Bill 
rather than debating the level of taxation. 

Following the work of a group within the House of Lords in 2002 to review new 
procedures, the House has established a permanent sub-committee within the 
Economic Affairs Committee, with the remit to consider the Finance Bill. This House 
of Lords sub-committee has considered such issues as small business taxation; and 
indications from MPs in the House of Commons are that its work is highly regarded.  

2. Parliamentary Scrutiny of Tax and Tax Administration 

The detailed scrutiny of taxation itself raises separate issues. These include: 

 The overall revenue settlement and how the total is raised through 
different taxes and duties; 

 the impact of specific taxes on individuals, families, and businesses; and 

 the way in which the tax system is administered and how individuals and 
companies are affected by the tax system. 

The remit to undertake detailed work on tax administration lies with the Treasury 
Select Committee, which does indeed do some work in this area. However, the 

                                                           

10 Making MPs work for our Money: Reforming Parliament’s Role in Budget Scrutiny E. Davey. 
Centre for Reform: London 2000. 
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committee is already overburdened and therefore issues such as tax legislation and 
tax administration are not given high priority.  David Laws MP has commented: 

“Having served on the Treasury Committee, I am not convinced that it has been able 
in the past to give enough attention to specific tax measures, as opposed to the 
macro-economic impact of Budgets. Therefore, it has not been able to inform the 
debates that we have in this place, especially by taking evidence from outside bodies. 
For that reason, I welcome the fact that the House of Lords Committee has again 
prepared a report on the Finance Bill and I hope that we shall be able to learn from 
some of its assessments, often made by people with much expertise in the area who 
have considered the issues in a non-party political and non-partisan way”11. 

The Finance Bill Standing Commitee is even less suitable for this work. The 
procedure during the Standing Commitee stage is to debate each of the clauses of 
the Finance Bill, one by one, or sometimes in groups of clauses. In this context 
there is simply no space or place to have detailed discussion of the overall 
balance of the revenue settlement. Although it is true that the impact of a specific 
tax change will be discussed if it falls within the scope of a particular clause of 
the Bill, there would be no room for a general analysis of the improvements 
required in tax administration.   

Yet it is clear that many aspects of tax policy and administration would benefit 
from more detailed scrutiny. It has been estimated12 that fraud and error on value 
added tax (the UK national sales tax) by itself leads to losses to the government 
of at least £11.9 billion (US$21 billion). HM Revenue and Customs (HMRC), the 
principal UK tax authority, is seeking to recover £7.3 billion (US$13 billion) in 
overpayments of tax credits13.  It is believed that mistakes in personal income tax 
returns could be costing the government £2.8 billion (US$5 billion)14. 

A number of suggestions have been made to improve the scrutiny of taxation.  Given 
that the Treasury Select Committee does not have the time to give sufficent attention 
to tax and that the Finance Bill Standing Commitee is not a suitable venue to discuss 
tax administration, one obvious way forward would to establish a separate Tax Select 

                                                           

11 House of Commons Hansard Official Report, 6 July 2004, column 778 
12 Report by the Comptroller and Auditor General, Tackling VAT Fraud, HC 357 Session 

2003-2004: 3 March 2004 
13 Report by the Comptroller and Auditor General, HM Revenue and Customs 2007-08 

Accounts. 
14 Public Accounts Committee Filing of Income Tax Self Assessment Returns, HC 681 

2005-06. 
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Committee. Such a committee would be able to examine aspects of tax law and 
practice in the great detail which is normal for subject-related Select Committees. An 
alternative would be to establish a departmental Select Committee specifically to 
shadow the government department with responsibility for collecting all taxes and 
duties, i.e. HM Revenue and Customs (HMRC). At present this work is undertaken 
by a sub-committee of the Treasury Select Committee, which does not solve the 
problem of over-stretch since the same Members of Parliament are having to cover 
this work in addition to the other responsibilities of the Treasury Committee. A 
separate HMRC Select Committee with separate membership would offer a 
reasonable solution.   

Other ideas include setting up a Tax Administration Select Committee jointly with 
the House of Lords, to take advantage of the technical expertise in the Upper House, 
or the establishment of a Tax Law Commission. It has also been suggested that the 
Finance Bill itself should be split into two separate pieces of legislation each year: 
one containing changes to tax legislation and the other to tax administration. 

3. Parliamentary Scrutiny of Government Spending Plans and Priorities 

The government obtains approval from Parliament for its spending plans through 
what is known as the Supply Process15. A few weeks after the Budget Day, the 
government puts requests to Parliament in the form of ‘Supply Estimates’ which 
set out the estimated money required for government departments to finance their 
programmes. There will have already been Votes on Account in the preceding 
November, which are requests for interim spending power to tide the government 
over until the main Estimates are finally approved the following July. Any 
changes to the Estimates within the financial year are made through 
Supplementary or Revised Estimates. 

The House of Commons has the right to debate, vote on and even to refuse 
Supply Estimates, but not to increase them. The failure by a government to 
obtain Supply from the House of Commons would signal the instant fall of that 
government, and so it becomes simply unthinkable for Members of Parliament of 
the governing party not to support their government, at least in normal 
circumstances. As a result, the Supply Process does not attract any attention from 

                                                           

15 See Getting and Spending by L. Pliatzky, Blackwell, Oxford 1984; and ‘The Supply 
Process’ in Inside the Counting House: A Discussion Paper on Parliamentary Scrutiny 
of Government Finance by Alex Brazier and Vidya Ram, Hansard Society 2005 
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either the media or from most Members of Parliament. Indeed, most members of 
the political class would actually struggle to explain the intricacies of the process 
without consulting reference materials.   

Legislative authority for the appropriation of money is granted by Parliament through 
two Appropriation Acts and one Consolidated Fund Act each year. The two 
Appropriation Acts start as Consolidated Fund (Appropriations) Bills which, when 
enacted, release money from the Consolidated Fund – the government’s account at 
the Bank of England. Consolidated Fund (Appropriations) Bills also ‘appropriate’ 
supply which was authorised in Supplementary Estimates and in earlier Acts. Main 
estimates are enacted in the summer Appropriations Act, while Supplementary 
Estimates laid before Parliament in the summer, autumn and winter are embodied in 
both Appropriations Acts. The Consolidated Fund Act authorises a single sum for 
cash and resource supply and is passed by Parliament in November or December. 
The House of Lords cannot block or amend any of this legislation.  

During the year, three days are set aside (so-called ‘Estimate Days’) on which 
strictly speaking the debate should be confined to the request for resources, 
though in practice the link between the subject of the debate and the resource 
request is rather artificial and the financial content of the debate may be neglible. 
When the authorising legislation comes before Parliament it is passed without 
debate in the House of Commons, since this debate is deemed to have occurred 
already on the Estimate Days.  

In reality, 99.9 per cent of government spending is passed without even the 
pretence of formal debate. Even within a parliamentary system which is not 
particularly well suited to detailed financial scrutiny, the provisions for 
Parliament to scrutinise and approve the government’s spending plans and 
priorities are particularly weak and cursory. The whole process is essentially the 
triumph of form over substance. 

4. Parliamentary Scrutiny of Public Expenditure (‘ex post’): the role of the 
National Audit Office (NAO) and the Public Accounts Commitee (PAC) 

Parliament’s function in undertaking financial scrutiny has been more notable in 
analysing the success or otherwise of public expenditure programmes ‘ex post’, i.e. 
after they have occurred: “In reality such success as Parliament has achieved in 
relation to public money has come not in exerting formal control, but in exercising 
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influence, the main vehicles for which have been the select committees of the House 
of Commons generally, and the combination of the NAO and the PAC.”16 

National Audit Office 

In the last 150 years there have been numerous changes to the system of 
government audit and scrutiny of public money, most notably the replacement of 
the government’s old Exchequer and Audit Department in 1983 by the National 
Audit Office (NAO) . The majority of the NAO’s 850 staff are professionally 
qualified accountants but it also employs statisticians, economists, experts in 
social policy and in project management, business analysts and subject experts. 
The NAO is better resourced and more independent than its predecessor and in 
the last 25 years it has established a reputation as one of the world’s leading 
Supreme Audit Institutions. The NAO was awarded the Jörg Kandutsch Award 
by other members of the International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) in recognition of its important role.  

The work of the NAO continues to embrace the core financial audit functions across 
the whole of British central government, previously undertaken by the old Exchequer 
and Audit Department, and this occupies the majority of NAO staff. In addition, the 
NAO has also been a pioneer in the field of value-for-money and performance audit. 
Some 200 staff work now work on value-for-money studies which examine the 
efficiency, effectiveness and economy with which public money is spent. 

The NAO now produces 50 to 60 detailed and rigorous value-for-money reports 
each year on different aspects of UK government performance. The studies are 
produced to high standards, taking up to a year to research, write and publish, 
and costing approximately £200,000 to £300,000 each (US$350,000 to 
US$500,000), mostly in terms of staff time. 

The NAO’s value-for-money studies are not actually about the financial 
accounts. Rather, they consist of detailed examinations of specific individual 
spending programmes within the relevant government department in order to 
weigh up how efficiently, effectively and economically the government has used 
public money to achieve its aims. 

 

                                                           

16 J. McEldowney and C. Lee Parliament and Public Money in The Future of Parliament: 
Issues for a New Century edited by P. Giddings. Palgrave Macmillan 2005. 
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Public Accounts Committee (PAC) 

The Public Accounts Committee (PAC) was set up by Prime Minister William 
Gladstone in 1861 after agitation by the Treasury, which had failed for years to 
get proper control of the Royal Navy Estimates.  Originally, the main work of the 
Committee was to examine the financial accounts of government departments 
and report to Parliament.  

As recently as the 1970s the PAC met in private and spent most of its time 
examining financial accounts prepared by the NAO. Today, PAC meetings take 
place in public and the committee is now much more occupied with value-for-
money and performance audit, also based on the work of the NAO. 

The Public Accounts Committee meets twice a week in the House of 
Commons to take evidence in public on NAO reports. The Committee has 16 
members, nine of whom are from the governing party and seven of whom are 
from Opposition parties. By strict convention, the Chairman of the PAC is 
always a member of the largest Opposition party. This convention does not 
apply to other committees. 

Also unlike most other Select Committees, the PAC does not take evidence 
from ministers.  Instead, the chief witness is normally the senior civil servant 
in the relevant government department, the Permanent Secretary, who is in 
charge of running the department under the Minister. The Permanent 
Secretary, a non-political figure, is also known as the ‘Accounting Officer’, 
because he or she has legal responsibility for ensuring that public money is 
spent for the purposes intended by Parliament17. At PAC meetings the 
committee members question the Permanent Secretary closely on the NAO’s 
report and then the committee produces a separate report containing its own 
conclusions and recommendations.  

Depending on which report is being examined, the PAC will also take evidence from 
managers of the executive agencies which actually deliver most of the government 
services provided to the public, for example: the Driver and Vehicle Licensing 
Agency, the Highways Agency, the Rural Payments Agency, the Child Support 
Agency, the Passport Service, the Criminal Records Bureau and many others, as well 

                                                           

17 If a Permanent Secretary believes that a Minister wishes to spend public money 
unlawfully, he can seek a ‘Direction’ from the Minister, which triggers a processs 
whereby the NAO is informed and the Permanent Secretary will be exonerated if it 
transpires that the spending should not have occurred. 
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as hospital bosses, university heads, and senior military officers. Other witnesses 
who appear regularly include the chairman of HM Revenue and Customs, the chief 
executive of the National Health Service and the director-general of the BBC. 

Some of the committee’s work still involves the financial audit side. Although 
this work would have occupied most of the committee’s time in past years, it is 
now a much less common activity for the committee. The PAC relies on the 
NAO to draw to the committee’s attention any issues on the financial audit side 
which are important enough to require a parliamentary hearing, for example 
where there has been fraud or irregularity. 

What makes the PAC interesting for the media and politicians is the huge range 
of topics examined, which are nothing less than a lexicon of the public sector. 
Nearly all government activity involves spending public money – and thus nearly 
all government activity is subject to the committee’s scrutiny. 

A small sample of subjects covered include: agricultural payments; government 
support for the Arts; accommodation for asylum seekers; child support; the 
London 2012 Olympic Games; coal miners’ compensation; fishery protection;  
road maintenance; hospital-acquired infection; operations of the armed forces in 
Iraq and Kosovo; Jobcentres; the management of magistrates’ courts; the Land 
Registry; nuclear energy; pension regulation; the passport service; prisoners’ 
food; the Royal Family’s accounts; cigarette smuggling; urban development; 
youth crime. And much more.  

Non-political role 

None of this, strictly speaking, is about the policies the government should be pursuing 
– that is to say, the nature of most politics as reported in the media. It is an ongoing 
study of how the government actually spends public money on government 
programmes to achieve its aims. In some ways it is profoundly non-political. The PAC 
takes the government’s stated policy as a given, as the starting point, and then considers 
how well the government has used taxpayers’ money to deliver this stated policy.  

Other select committees on, say, transport or education, will examine what 
policies the government should be pursuing, recognising that all governments 
have to make choices: for example: should the government be putting more 
public money into roads or into rail? Should the government prioritise pre-school 
education or adult education? Instead, following the example of the National 
Audit Office, the PAC asks a different set of questions, about how efficiently, 
effectively and economically the government has used public money to achieve 
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its aims, whatever those aims are. It is less a study of what government says it is 
going to do than a study what government actually does. 

As a result of the nature of its work, the PAC is much less party political than 
other select committees and it does not divide on party lines, which sometimes 
occurs in other committees. The government is obliged to provide a response to 
the PAC’s reports and an assessment by the NAO indicates that the government 
accepts 95 per cent of the committee’s recommendations.   

However, there is some concern that the government’s apparent agreement with 
most of what the committee recommends may conceal inaction. There is 
important work to do in following up recommendations to ensure that suggested 
improvements are actually put into effect. The NAO and the PAC are becoming 
more systematic in this respect.  

In a number of cases the NAO and the PAC have returned to topics which have 
previously been considered, sometimes finding worthwhile improvements, such 
as in pension regulation, and sometimes finding that the lessons have not been 
learnt, as with hospital-acquired infection. There is further work to do in making 
the follow-up process more systematic and automatic.  

An interesting augury of future developments may be the studies undertaken 
by the NAO in relation to the London 2012 Olympic Games. These studies 
have already led to several PAC reports and they are a significant departure 
from the normal ‘ex post’ model, where programmes are assessed and 
evaluated after they have been more established. It remains to be seen 
whether the advent of value-for-money reporting earlier in the spending cycle 
will be a forerunner of how the British system for parliamentary financial 
scrutiny may change in years to come, or whether it is an exception given the 
unusual nature of the Olympic Games. 

Conclusion 

The British system for financial scrutiny is one which in many respects other 
countries would be wise not to copy: 

 The method for seeking parliamentary approval of the Budget is 
itself in need of serious improvement. There is scope to achieve this if 
the government is more open and allows more informed debate between 
the Pre-Budget report and the Budget itself, which should result in the 
government’s producing a more coherent and defensible case for the 
initiatives it wishes to bring forward. 
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 The method for seeking parliamentary approval of the government’s 
authority to levy taxation also needs to improve. Even non-
contentious tax changes often become the subject of party political 
disputes and the Finance Bill Standing Committee is usually the wrong 
venue for detailed and technical consideration of possible improvements 
to the tax system. There would be merit in creating an alternative forum 
to examine these questions, such as a Tax Select Committee. 

 The method for approving the government’s spending proposals and 
priorities is the least satisfactory aspect of the British system of 
parliamentary financial scrutiny. It is in effect a ‘rubber stamp’ 
exercise, perhaps inevitably in a parliamentary system with a fused 
Executive and Legislature but nonetheless a wholly unsuitable vehicle 
for informed and detailed discussion of how to choose between 
competing government spending priorities. 

However, the British value-for-money and performance audit system, based 
on very close co-operation between a parliamentary committee (PAC) and a 
Supreme Audit Institution (NAO), has distinct advantages and can stand 
reasonably well in terms of comparison with other systems interntionally: 

 It produces high quality analysis using the resources of the Supreme 
Audit Institution;  

 the PAC, the parliamentary committee which examines the Supreme 
Audit Institution’s value-for-money work, has a culture which is 
remarkably non-party political, which is a consequence of leaving policy 
questions to other parliamentary committees; 

 most of the PAC’s recommendations are accepted by the government; 

 the use of follow-up work to check and audit whether the recommended 
and expected improvements have been delivered is increasingly taking 
place, although there is more to do in this respect; and  

the system does not preclude a focus on traditional financial audit issues where 
they raise issues of fraud or irregularity which deserve Parliament’s attention. 
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PARLAMENTONUN DENETİM VE İZLEME FONKSİYONLARI: 
İNGİLTERE DENEYİMİ       
    

Richard BACON1 

Özet 

İngiliz sisteminde, vergiler yoluyla gelir elde etmek, hükümetin harcama 
planlarını onaylamak ve hükümetin paranın nasıl harcandığı konusunda hesap 
vermesini sağlamak amacıyla, parlamento hükümetin yetkilendirilmesinde eşi 
benzeri olmayan bir anayasal rol üstlenmiştir. Yasama organının “bütçe hakkını” 
elinde bulundurmasının tarihi açıdan büyük bir önemi vardır ve hükümetin 
vatandaşlarına ülkenin yönetiminde söz hakkı vermeksizin vergi koyamayacağı 
yönündeki görüşe ilişkin dikkate değer retorik, siyasi ve hatta kültürel 
yansımaları hala varlığını korumaktadır. 

Ne var ki günümüzde parlamentonun mali denetim rolünün anlamını 
büyük ölçüde yitirdiği bir gerçektir. Hükümet, genel olarak vergilendirme ve 
bütçeye ilişkin istediği teklifleri istediği formatta alır ve İngiliz sisteminde 
yasama organının vergilendirme ve bütçe süreci üzerindeki etkisi gelişmiş ülkeler 
arasında en düşük seviyededir. Ulusal yasama organlarının bütçe yetkisine ilişkin 
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan endekse göre, Birleşik 
Krallık, neredeyse en alt sırada yer almaktadır. Ancak bu durumun iyileştirilmesi 
için atılacak bazı adımlar vardır.  

Diğer taraftan, kamu harcamalarının “harcama sonrası” denetimi 
açısından İngiliz sistemi, durumun güçlendirilmesi için atılacak bazı adımlar 
olmasına rağmen dünyadaki en iyi sistemlerden biridir. Birleşik Krallık’ın 
Yüksek Denetim Kurumu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
ve performans denetimine ilişkin çalışmalarda öncü olan Ulusal Denetim Ofisidir 
(NAO). Ulusal Denetim Ofisine, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları 
Örgütünün (INTOSAI) diğer üyeleri tarafından Jörg Kandutsch Ödülü 
verilmiştir. Böylelikle, Ulusal Denetim Ofisi’nin üstlendiği rolün önemi kabul 
edilmiştir. Ulusal Denetim Ofisi, Birleşik Krallık hükümet performansının farklı 
yönlerine, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin her yıl 50–
60 tane detaylı denetim raporu hazırlamaktadır. Parlamentodaki Kamu Hesapları 
Komisyonu, her bakanlığın sorumlu muhasebe yetkilisinden hükümet 
performansına ilişkin veri toplamaktadır. Ulusal Denetim Ofisi, Birleşik Krallık 
                                                           

1 Milletvekili, Kamu Hesapları Komisyonu Üyesi, Avam Kamarası, Birleşik Krallık. 
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merkezi yönetiminin bütününü kapsayan temel mali denetim fonksiyonuna ek 
olarak bu görevi de yerine getirmektedir. 

Diğer ülkelerin, yasama organlarının vergilendirme ve bütçenin 
kontrolündeki rolleri bağlamında İngiliz sisteminden öğrenecekleri nispeten çok 
az zaruridir. Ne var ki bizim diğer ülkelerin deneyimlerinden çıkaracağımız 
dersler oldukça fazladır. İngiltere’nin, yasama organının Yüksek Denetim 
Kurumu ile birlikte gerçekleştirdiği performans denetimi alanında sahip olduğu 
deneyim diğer ülkeler için daha dikkate değerdir. 

Parlamentonun Denetim ve İzleme Fonksiyonları  

Tarihçe  

İngiliz sisteminde, Avam Kamarasının yürütme organının paraya 
erişimini kontrol etmek konusunda üstlendiği rol, tarihimizin ve geleneklerimizin 
saygı duyulması gereken bir parçasıdır. Avam Kamarasına giden kamuya açık 
yolda yürüyen birisi, Sör Thomas More ve Lordlar Kamarasının diğer üyelerinin 
resimlerinin yanı sıra VIII. Henry döneminde Lordlar Kamarası Başkanı olan 
Cardinal Wolsey’in büyük bir resmi ile karşılaşmaktadır. Resmin altında şöyle 
bir yazı vardır:  

Avam Kamarasının Başkanı olan Sör Thomas More, Cardinal Wolsey’in 
verdiği emre rağmen vergi görüşmeleri olmaksızın Kral VIII. Henry’e devlet 
desteği vermeyi reddeder.” (benim üzerinde durduğum nokta da burasıdır.) 

Avam Kamarasının yürütme organı üzerinde daha fazla yetki sahibi olma 
konusundaki mücadelesi, büyük ölçüde halkın kendi rızası olmaksızın 
vergilendirilememesi ve halka hesap vermedikleri durumlarda, yönetenlere 
yönetim aracını – para – vermemeye yönelik bir mücadele olmuştur. İngiliz 
Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki meclisten 
oluşmaktadır. Bir kanun tasarısının kanun haline gelebilmesi için tasarının 
Parlamentodaki iki meclisten de geçmesi ve daha sonra Kraliçe tarafından 
onaylanması gerekmektedir.  

Avam Kamarasının demokrasideki birincil konumu, doğrudan, harcama ve 
vergileme ile ilgili kararlar üzerinde ayrıcalıklı bir yetki elde etmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. Avam Kamarası, söz konusu yetkiyi Lordlar Kamarası veya 
Kraliçe ile paylaşmamaktadır. Günümüzde, mali nitelikteki kanun tasarılarının 
hepsinin kanunlaşma sürecinin ilk olarak (bir başka deyişle, vergi veya hükümet 
harcamalarına ilişkin kanunlar), Avam Kamarasının önceliğini anımsatacak şekilde, 
Lordlar Kamarasında değil, Avam Kamarasında başlatılması gerekmektedir. 
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Yasama organının “bütçe hakkını” elinde bulundurması nedeniyle, bu 
konu tarihi bir öneme sahiptir. Yürütme organının vatandaşlara ülkenin 
yönetiminde söz hakkı tanımaksızın vergi koyma hakkının olmadığı görüşü, 
siyasi açıdan oldukça kabul gören ve retorik gücü olan bir görüştür ve bir bakıma 
İngiliz siyasi kültürünün temel unsurudur. Aslında, İngiltere’nin kendi ilkelerini 
uygulamak konusundaki başarısızlığı, Amerikan Devrimine ilham kaynağı olmuş 
ve şu tarihsel sloganı ortaya çıkarmıştır: “Temsil olmaksızın vergi olmaz.” 

İngiliz sisteminde, vergiler yoluyla gelir elde etmek, hükümetin harcama 
planlarını onaylamak ve hükümetin paranın nasıl harcandığı konusunda hesap 
vermesini sağlamak amacıyla, Parlamento hükümetin yetkilendirilmesinde eşi 
benzeri olmayan bir anayasal rol üstlenmiştir. Parlamentonun teorik açıdan 
konumu, sahip olduğu en büyük güçtür. 

Günümüz gerçekliği 

Günümüzde geçerli olan gerçeklik şudur: “Parlamentonun en zayıf 
göründüğü nokta, kamu parasının kontrolü ve denetimidir. Vergilerin toplanması ve 
kamu parasının harcanması parlamentonun verdiği resmi yetki dâhilinde 
gerçekleştirilir. Ancak, söz konusu yetki neredeyse her zaman hükümetin önerdiği 
biçimde verilir.”2 İngiliz sisteminde yasama organının vergilendirme ve bütçe süreci 
üzerindeki etkisi, gelişmiş ülkeler arasında en düşük seviyededir. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) tarafından hazırlanan, ulusal yasama organlarının bütçe yetkisine ilişkin 
endeks, 1–10 aralığını kapsayan bir puanlama temelinde (10 olası en yüksek puandır) 
çeşitli faktörleri ölçmektedir. Bu faktörlerden birkaçı şu şekildedir: 

 Yasama organının yıllık bütçe stratejisini onaylayıp onaylamaması, 

 Yasama organının taslak bütçede değişiklik yapma yetkisinin 
kapsamı, 

 Yıllık bütçenin yasama organında görüşülme süresi, 

 Yasama organının bütçenin denetimi için aldığı teknik destek ve  

 Hükümetin, onaylandıktan sonra bütçeyi değiştirebilme imkanları. 

 

                                                           

2 Parliament and Public Money, J. McEldowney and C. Lee in The Future of Parliament: 
Issues for a New Century edited, P. Giddings. Palgrave Macmillan 2005. 
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Olası en yüksek puana (10 puan) sahip tek ülke Amerika Birleşik 
Devletleri’dir.3 Avustralya ve Kanada ile aynı puan sahip Birleşik Krallık’ın 
puanı 1’dir. Puanı sıfır olan tek ülke de Yeni Zelanda’dır. 

IMF’nin ulusal yasama organlarının bütçe yetkisine ilişkin endeksi  

Ülke Ülke 

ABD ABD 
İsveç İsveç 
İtalya İtalya 
Japonya Japonya 
Avusturya Avusturya 
Finlandiya Finlandiya 
Hollanda Hollanda 
Norveç Norveç 
Fransa Fransa 
Almanya Almanya 
İspanya İspanya 
Avustralya Avustralya 
Kanada Kanada 
Birleşik Krallık Birleşik Krallık 
Yeni Zelanda Yeni Zelanda 

 

Teorik açıdan konumu güçlü olmasına rağmen, Parlamentonun etkin bir 
mali kontrol yapmakta yetersiz olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bu sorunun temel 
nedeni, yasama ve yürütme organı arasındaki güçler ayrılığının zayıf olmasıdır. 
İngiliz sisteminde, yürütme organı, yasama Organının bir alt kümesidir. Başbakan, 
Avam Kamarası’nda çoğunluğu yönetebilen kişidir4 ve Başbakanın Avam 
Kamarası’nın üyesi olması gerekmektedir. Başbakanın diğer bakanları da 
milletvekillerinin arasından, çoğunlukla da Avam Kamarası üyelerinden ataması 
gerekmektedir ve oldukça sınırlı durumda dışarıdan birilerini bakan olarak atayabilir 
ancak bütün bakanların iki kamaradan birinin üyesi olması gerektiği yönündeki 
beklentinin karşılanması için bakan olarak atanan bu kişilerin hemen Lordlar 
Kamarasının (seçilmeyen) üyeleri olarak atanması gerekmektedir. 

                                                           

3  I. Lienert, Who Controls the Budget: The Legislature or the Executive? June 2005 IMF 
Working Paper No. 05/115 

4 Bu kişi, genellikle Avam Kamarası’ndan en fazla sayıda milletvekiline sahip siyasi 
partinin lideri olacaktır. Ancak bu her zaman geçerli olan bir durum değildir. Winston 
Churchill, 1940 yılında Başbakan olduğunda herhangi bir partinin lideri değildi ancak 
Avam Kamarası’nda bir çoğunluğu yöneten tek kişi kendisiydi.  
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Bunun sonucunda, örneğin hükümetin harcama planlarının ve 
önceliklerinin denetimi gibi mali denetimin büyük bir kısmı, hükümetin siyasi 
programının diğer bir bölümü olarak görülmekte ve neredeyse tamamen parti 
yandaşlığı ve parti oylamasına maruz kalmaktadır. Hükümetin vergi teklifleri için 
yapılan denetim gibi mali denetimin oldukça detaylı olduğu yerlerde bile, bu 
durum genel olarak herhangi bir önemli değişikliğe yol açmamaktadır. 

Parlamentonun mali denetim yaptığı temel alanlar 5şunlardır: 

1) Bütçe ve Mali Mevzuat  

2) Vergi ve Vergi İdaresi 

3) Hükümet Harcama Planları ve Öncelikleri  

4) Kamu Harcamalarının Değerlendirilmesi (harcama sonrası) 

1. Parlamentonun Bütçe ve Mali Mevzuata İlişkin Denetimi  

Bütçe  

Bütçe Günü, parlamentonun takvimindeki “önemli günlerden” biridir. 
Siyasetçiler ve medya, bugüne büyük ilgi göstermektedirler. Maliye Bakanı, 
Parlamentoya hükümetin ekonomik ve mali tahminleri ile genel harcama ve 
vergilendirme planlarını içeren bir bütçe raporu sunmaktadır. Bütçe raporu 
genellikle mart veya nisan ayında sunulmaktadır. 

Bunun ardından, milletvekillerinin makroekonomik politikaların 
kapsamında yer alan kamu harcama dengesi, faiz oranına ilişkin politika, 
ekonominin performansı gibi çeşitli konulardan vergi tekliflerinin etkinliği ve 
verimliliğine, vergi mükelleflerinin vergi beyannamesini doldururken 
karşılaştıkları zorluklara, hükümetin harcama önceliklerine kadar neredeyse her 
konuyu tartışabildikleri, birkaç gün süren bir parlamento görüşmesi 
gerçekleştirilmektedir. 

Avam Kamarası Hazine Komisyonu6, – Hazinenin (Maliye Bakanlığı) 
çalışmalarını izleyen daimi bir parlamento komisyonu – Maliye Bakanından, 

                                                           

5 Bakınız: The Fiscal Maze: Parliament, Government and Public Money by Alex Brazier 
and Vidya Ram. Hansard Society 2006, bu yazarın da katıldığı bir seminerin ardından 
yayımlanmıştır. 

6  İngiliz sisteminde, “Seçilmiş Komite” belirli bir parlamentonun görev süresince genellikle 
4-5 yıl için var olan, genellikle Ulaştırma, Sağlık veya Maliye gibi bir bakanlığı izleme 
görevini üstlenen daimi bir parlamento komitesidir. Kamu Hesapları Komitesi gibi eski 
Daimi Komitelerinin bazılarının daha geniş ortak sorumlulukları bulunmaktadır.  
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Hazine yetkililerinden ve ayrıca dış uzmanlardan sözlü veriler toplar ve Avam 
Kamarasına kendi hazırladığı raporu sunar. 

Gelenek olarak, Maliye (Hazine) Bakanı Bütçe Gününde raporunu 
sunana kadar bütçe gizli tutulur. Kabine üyeleri dâhil, bütçenin tam içeriğini 
parlamentoya sunulmasından kısa bir süre önce öğrenebilirler.  

Bütçenin gizli tutulması geleneği, eskiden daha çok ciddiye alınıyordu 
ancak günümüzde hükümet siyasi ve ekonomik yorumlarda bulunanları 
etkilemek için Bütçe Gününden önceki aylarda Bütçenin bazı bölümlerini 
gazetelere dikkatli bir şekilde sızdırmaktadır. Bu süreç, bütçenin bazı bölümlerini 
açığa çıkardığı kadar Hükümetin bütçenin özellikle dikkat çekmesini istemediği 
detaylarını gizleyebilir.  

Bu durum aynı zamanda bir bütün olarak Parlamentonun, hükümetin 
düşüncelerine çok az katkı sağladığı veya bunlar üzerinde çok az etkisi olduğu 
anlamına gelmektedir. Ancak kendi istedikleri tekliflerin bütçede yer aldığını 
görmek isteyen iktidar partisi milletvekilleri, bazen başarılı bir şekilde, gizlice 
bakanlara lobi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Parlamentonun denetimine ilişkin 
diğer özelliklerle birlikte, bir politika (veya yasal teklif) kamuya ilan edilmeden 
ve resmi süreç başlamadan önce hükümetin etkilenmesi daha olasıdır. 

Buna ek olarak, Hükümet bütçenin nihai olarak hazırlanmasından üç ay önce 
veya daha önce, kasım veya aralık ayında ön bütçe raporu hazırlamaktadır. Bu rapor, 
güncel ekonomik tahminlerin yanı sıra hükümetin kendi gelirlerine ilişkin en son 
bilgiyi sunmaktadır. Ön bütçe raporu, bütçenin nasıl olacağına dair oldukça doğru bir 
ön bilgi sağlamakta ve böylelikle Bütçe gizliliğini zayıflatmaktadır. 

Ön bütçe raporu, geçici vergi tedbirlerine ilişkin bazı göstergelerin yanı 
sıra, makro ekonomik politika hedeflerine dair bir taslak içermektedir. Bu 
nedenle, söz konusu rapor Parlamentonun sürece daha fazla katılımını sağlamaya 
yönelik bir çıkış noktasıdır. Bütçe sürecinin, bu farklı ve önemli unsurlarına 
ilişkin Parlamentonun yapacağı katkı ve tartışmalar için fiilen makul bir kapsam 
ve zaman sunmaktadır. 

Hansard Society’nin de belirttiği gibi, “Ön Bütçe ile esas Bütçenin 
hazırlanması arasında geçen sürede, parlamento komisyonu hükümetin 
planlarına dair uzmanlardan ve kamuoyundan veri toplamalı, hükümetin göz 
önünde bulundurmasını istediği öncelikleri gerekçelendirmeli ve hükümetin 
teklifleri için tam bilgi sunmasını ve açıklama yapmasını sağlamalıdır. Ayrıca 
hükümetin harcama tekliflerini görüşmek ve tartışmak için daha fazla fırsat 
yaratılmalıdır.7” 

                                                           

7 Bakınız: The Fiscal Maze: Parliament, Government and Public Money by Alex Brazier 
and Vidya Ram. Hansard Society 2006. 
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Bütçe sürecinin takvimlendirilmesi 

Bütçe zamanlaması etkin bir denetim için önemlidir. Bütçe genellikle 
Parlamentoya, Parlamentonun paskalya tatilinden hemen önce sunulmaktadır. 
Bu durum, bütçenin Parlamento tarafından görüşülmesine neredeyse hiç 
imkân tanımamaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
bütçe saydamlığına ilişkin bir kılavuz8 yayımlamıştır. Bu kılavuzda şu 
belirtilmektedir: 

“Hükümetin bütçe taslağı, Parlamentonun bütçeyi düzgün bir şekilde 
incelemesi için yeterli süre verecek bir tarihte Parlamentoya sunulur. Her halükarda 
bütçe, mali yılın başlangıcından üç ay önceye kadar Parlamentoya sunulmalıdır. 
Bütçe, hükümetin temel politika metnidir. Farklı politika seçenekleri arasından 
hangisine karar verileceğinin değerlendirilebilmesi için Bütçenin hükümet gelir ve 
giderlerinin hepsini içeren kapsamlı bir belge olması gerekmektedir”. 

Bütçe Kanunu Tasarısı 

Bütçenin parlamento tarafından görüşülmesinin ve genellikle Paskalya 
tatilinin ardından Avam Kamarası, hükümetin bütçesinin uygulamaya konması 
için gerekli olan mevzuatı –Bütçe Kanunu Tasarısı – ele alır. İlk olarak, Bütçe 
Kanunu Tasarısının üzerinde anlaşmaya varılamayan özellikleri iki ya da üç gün 
boyunca Avam Kamarasının bir komisyonu tarafından ele alınır. 

Akabinde, bütçe kanunu tasarısından sorumlu geçici (daimi) bir komisyon9 
kurulur ve söz konusu komisyon kanun tasarısının her bir hükmünü detaylarıyla ele 
alır. Bu komisyonun içinde bir hükümet çoğunluğu ve Parlamentodaki güçleriyle 
orantılı olarak her bir siyasi partinin üyeleri yer alır. Komisyon, 30 ile 40 arasında 
üyeden oluşmaktadır. Bu rakam, çoğu mevzuat için geçerli olan üye sayısının iki 
katına tekabül etmektedir. Maliye Bakanlığına yıllık bütçe kanunu Tasarısı için 
parlamento tarafından belirli bir zaman verilirken, diğer bakanlıklar parlamentonun 
zaman çizelgesinde bir vakit yaratmak için birbiriyle yarışmaktadır. 

Maliye bakanlarının, geçici komisyon aracılığıyla bütçe kanunu tasarısını 
yönlendirme sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak bu sorumluluk, bakanların 

                                                           

8  OECD Best Practices for Budget Transparency Mayıs 2001. 
9 İngiliz sisteminde, “Daimi Komite” adından anlaşılanın tam aksidir: bu komite daimi 

olarak var olmaz, aksine Daimi Komite sadece mevzuatın bir bölümünü ele almak 
üzere oluşturulur. Komitenin adı ele alınan Kanun Tasarısını yansıtmaktadır. Örneğin, 
“Bütçe Kanunu Tasarısı Daimi Komitesi” veya “Sağlık ve İş Güvenliği Daimi 
Komitesi”. Kanun tasarısı kanunlaştığında komitenin varlığı sona erer. 
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neden hükümet tekliflerinin her yönüyle doğru olduğuna ve muhalefetin yaptığı 
karşı tekliflerin eksik planlanmış olduğuna ya da yanlış anlamalara dayandığına 
inandıklarının kesin bir şekilde ortaya konulmasından genellikle fazla öteye 
gitmez. Muhalefet partilerinin önerdiği değişikliklere her zaman direnç gösterilir 
ve hatta hükümetin kendi milletvekillerinin yaptığı öneriler dahi hoş karşılanmaz. 
Hükümet, önerilen değişikliklerin faydalı olduğuna gizliden gizliye inandığı 
durumlarda dahi bu değişikliklerin faydalı olduğunu nadir olarak kabul eder. 
Bunun yerine, hükümet herhangi bir eleştiriye açıkça katılmaktan kaçınır. Bazen, 
bir bakan bütçe kanunu tasarısına ilişkin bir değişikliğe rıza göstermeyi 
reddederken konuyu detaylarıyla düşünmeyi kabul eder ve yasama sürecinde 
hükümetin aynı sonuçlara ulaşmak için kanun tasarısına ilişkin kendi 
değişikliklerini ortaya koyduğu tarihe kadar bekler. 

Bütçe kanunu tasarısı yüzlerce sayfadan oluşmaktadır ve bazen 
tartışmaya yol açmayan tedbirler üzerinde, görüşme yapılmaksızın mutabakata 
varılabilir. Yine de bütçe kanunu tasarısının gittikçe karmaşıklaşması ve sayfa 
sayısının artması etkin bir denetim gerçekleştirmek açısından zorluk 
çıkarmaktadır. Milletvekili Edward Davey, bütçe kanunu tasarısının 
denetimindeki eksiklikleri açıklamıştır: 

“Bütçe Kanunu Tasarısı sürecine ilişkin bir dizi ciddi yapısal ve teknik 
sorunlar mevcuttur. Bu sürecin, vergi mevzuatının üzerinde daha olumlu bir etkiye 
sahip olmasını engellemektedir. Bütçe Kanunu Tasarısı sürecinin en kötü tarafı, 
siyasi bir maliyeti olması veya Yürütme Organının kontrolünün kaybolması pahasına 
kanunun ortaya koyduğu vergi mevzuatının standardın altında olmasının 
önlenememesidir. Bu durum, Bütçe Kanunu Tasarısının büyük bir bölümünün siyasi 
açıdan tartışmalı olmayan teknik değişikliklerden oluşuyor olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ne var ki, kısmen zaman kısıtından kaynaklı olarak kısmen de 
Geçici Komisyonların herhangi bir partiye taraf olma özelliğinden kaynaklı, 
muhalefet milletvekilleri tarafından önerilen tartışmalı olmayan değişiklikler bile, 
püskürtülmesi gereken siyasi saldırılar olarak görülmeye başlanmıştır.”10 

Lordlar Kamarası, Avam Kamarasının mali konularda anayasal bir 
üstünlüğü olmasına rağmen ekonomik ve mali meselelere ilgi duymaktadır. 
Lordlar Kamarasının mali nitelikli Kanun Tasarılarında değişiklik yapması 
hukuken (anayasa hükmündeki mevzuat) mümkün değildir. Ancak bu konuyla 
ilgili kurallar Lordların hem görüşmeler esnasında hem de karar süreçlerinde 

                                                           

10 Making MPs work for our Money: Reforming Parliament’s Role in Budget Scrutiny E. 
Davey. Centre for Reform: London 2000. 
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kendi görüşlerini paylaşmalarına engel değildir. Ne var ki demokratik olmayan 
bir organ olan Lordlar Kamarası seçilmiş Avam Kamarasının ayrıcalıklarına 
tecavüz etmemek konusunda dikkatlidir. Bütçe kanunu tasarısı ile ilgili olarak, 
Lordlar Kamarası vergilendirme düzeyini tartışmaktan ziyade, kanun 
tasarısındaki teklifleri açıklamaya çalışmakta ve vergi idaresi gibi meseleleri ele 
almaya çalışmaktadır.  

Lordlar Kamarası bünyesindeki bir grubun yeni usulleri gözden 
geçirmeye yönelik 2002 yılında gerçekleştirdiği çalışmaların ardından, Lordlar 
Kamarası Ekonomik İlişkiler Komisyonu bünyesinde bütçe kanunu tasarısını ele 
alma yetkisine sahip bir alt komisyon kurmuştur. Bu alt komisyon, küçük 
işletmelerin vergilendirilmesi gibi meseleleri ele almıştır ve Avam 
Kamarasındaki milletvekillerinden alınan izlenimler bu komisyonun oldukça 
dikkate alındığı yönündedir.  

2. Vergileme ve Vergi İdaresinin Parlamento Tarafından Denetimi 

Vergilendirmenin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi farklı konuları 
ortaya çıkarmaktadır. Bu konular şu şekildedir:  

 Toplam bütçe gelirleri sistemi ve bu toplamın, farklı vergi ve 
harçlarla nasıl artırıldığı,   

 Vergilerin bireyler, aileler ve işletmeler üzerindeki etkisi ve 

 Vergi sisteminin yönetilme biçimi ve bireyler ile şirketlerin vergi 
sisteminden nasıl etkilendikleri.  

Vergi idaresine ilişkin detaylı bir çalışma üstlenme sorumluluğu, bu 
alanda gerçek anlamda çalışma yapan Hazine Komisyonuna aittir. Ne var ki 
komisyonun iş yükü hâlihazırda oldukça fazladır ve bu nedenle vergi mevzuatı 
ve vergi idaresi gibi meselelere büyük bir öncelik verilmemektedir. Milletvekili 
David Laws konuya ilişkin şöyle bir yorumda bulunmuştur: 

“Hazine Komisyonunda görev yapmış bir kişi olarak, geçmişte 
Komisyonun Bütçelerin makroekonomik etkisi karşısında, belirli vergi 
tedbirlerine yeterli dikkati gösterdiğini düşünmüyorum. Bu nedenle, Komisyon, 
özellikle dış organlardan veri toplayarak, burada yaptığımız görüşmeler için bilgi 
sağlamıyordu. Bu yüzden, Lordlar Kamarası Komisyonunun tekrar Bütçe 
Kanunu Tasarısına ilişkin bir rapor hazırlamasını olumlu karşılıyorum ve bu 
alanda uzman olan ve meseleleri tarafsız ve siyasi partilerden bağımsız olarak ele 
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alan kişiler tarafından gerçekleştirilen bazı Komisyon değerlendirmelerinden 
birtakım dersler çıkartabileceğimizi umuyorum”11. 

Bütçe kanunu tasarısı geçici komisyonu, bu iş için daha da az uygundur. 
Geçici komisyon aşamasında, Bütçe kanunu tasarısının her bir hükmü teker teker 
veya bazı durumlarda grup halinde görüşülmektedir. Bu bağlamda, gelirlerin 
genel dengesine ilişkin ayrıntılı bir görüşme yapmak için gerekli hareket alanı 
bulunmamaktadır. Belirli bir vergi değişikliği bütçe kanunu tasarısının belirli bir 
hükmü kapsamında yer alıyorsa, bu değişikliğin etkilerinin tartışıldığı doğrudur, 
ancak vergi yönetiminde ihtiyaç duyulan iyileşmelerin genel bir analizini yapmak 
için gerekli hareket alanı bulunmamaktadır. 

Buna karşın, ayrıntılı bir denetimin vergi politikası ve yönetimi için pek 
çok yönden faydalı olacağı açıktır. Katma değer vergisindeki (BK ulusal satışlar 
vergisi) hata ve suistimallerin tek başına hükümetin en azından 11,9 milyar 
sterlin (21 milyar ABD doları) kaybetmesine yol açtığı tahmin edilmektedir12. 
Birleşik Krallık’ın önde gelen vergi idaresi olan Gelir ve Gümrük İdaresi 
(HMRC), fazla vergi iadesi ödemelerinde 7,3 milyar sterlin (13 milyar ABD 
doları) iyileşme sağlamayı amaçlamaktadır13. Şahsi gelir vergisi beyanındaki 
hataların hükümete 2,8 milyar sterline (5 milyar ABD doları) mal olduğu 
düşünülmektedir14. 

Vergilendirme denetiminin iyileştirilmesine yönelik birtakım önerilerde 
bulunulmuştur. Hazine Komisyonunun vergi konusuna odaklanmak için yeterli 
zamanının bulunmadığı ve Bütçe Kanunu Tasarısı Geçici Komisyonunun vergi 
yönetiminin tartışılması için uygun bir yer olmadığı düşünülürse ayrı bir vergi 
komisyonunun oluşturulması bu durumdan bir çıkış yolu olarak görülebilir. Bu 
tür bir komisyon, belirli bir alandan sorumlu bir komisyondan beklendiği üzere, 
vergi hukukunu çeşitli yönleriyle ele alabilir ve oldukça ayrıntılı çalışmalar 
gerçekleştirebilir. Buna alternatif olarak, tüm vergilerin ve gümrük vergilerinin 
toplanmasından sorumlu hükümet birimini, diğer bir deyişle Gelir ve Gümrük 
İdaresini, izlemek amacıyla, bir bakanlık komisyonu oluşturulabilir. Şu anda, bu 
çalışmalar Hazine Komisyonunun bir alt komisyonu tarafından yürütülmektedir. 

                                                           

11 House of Commons Hansard Official Report, 6 July 2004, column 778 
12 Report by the Comptroller and Auditor General, Tackling VAT Fraud, HC 357 Session 

2003-2004: 3 March 2004 
13 Report by the Comptroller and Auditor General, HM Revenue and Customs 2007-08 

Accounts. 
14 Public Accounts Committee Filing of Income Tax Self Assessment Returns, HC 681 

2005-06. 
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Ne var ki, bu çalışmanın Hazine Komisyonu tarafından yerine getirilmesi aşırı iş 
yükü sorununu çözmemektedir çünkü Parlamento üyeleri bu çalışmaları Hazine 
Komisyonundaki diğer sorumluluklarına ek olarak yürütmektedir. Farklı 
üyelerden oluşan ayrı bir Gelir ve Gümrük İdaresi Komisyonu bu duruma makul 
bir çözüm getirebilir. 

Bunun yanı sıra, Lordlar Kamarası ile birlikte bir Vergi Yönetimi 
Komisyonu kurulması; Lordlar Kamarasının sahip olduğu teknik uzmanlıktan 
yararlanılması veya bir Vergi Hukuku Komisyonu kurulması da diğer öneriler 
arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, bütçe kanunu tasarısının her yıl iki 
ayrı mevzuat oluşturacak şekilde ayrılması da önerilmektedir. Buna göre, birinci 
bölümde vergi mevzuatındaki değişiklikler ele alınırken, ikinci bölüm vergi 
yönetimini içerecektir. 

3. Hükümetin Harcama Planlarının ve Önceliklerinin Parlamento 
Tarafından Denetlenmesi 

Hükümet, Bütçe Süreci olarak bilinen süreçte harcama planlarına ilişkin 
olarak Parlamentonun onayını alır15. Bütçe Gününden birkaç hafta sonra, 
hükümet Parlamentoya bakanlıkların programlarını finanse etmeleri için ihtiyaç 
duyulan tahmini tutarı gösteren “Bütçe Tahminleri” formatındaki ödenek 
taleplerini iletir. Esas Tahminler Temmuz ayında nihai olarak onaylanana kadar 
hükümete yardımcı olmak amacıyla, Kasım ayında geçici harcama yetkisi verilir 
(Votes on Accounts). Mali yıl içerisinde Bütçe Tahminlerinde yapılan her türlü 
değişiklik, Ek veya Revize Tahminler yoluyla gerçekleştirilir. 

Avam Kamarası, Bütçe ödenek tahminlerini görüşme, oylama ve hatta 
reddetme hakkına sahiptir, ancak Bütçe ödenek tahminlerini yükseltemez. 
Hükümetin Avam Kamarası’ndan bütçe onayı alamaması, hükümetin derhal düşmesi 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, en azından normal koşullarda, iktidar partisine 
mensup Parlamento Üyelerinin kendi hükümetlerini desteklememeleri düşünülemez. 
Bu nedenle, Bütçe Süreci ne medyanın ne de Parlamento Üyelerinin çoğunun 
dikkatini çekmektedir. Hatta siyasi sınıfın pek çok üyesi, sürecin karmaşıklığını 
referans belgelere başvurmadan açıklamaya çalışmaktadır. 

Ödenek tahsisine ilişkin yasama yetkisi, Parlamento tarafından her yıl iki 
Ödenek Kanunu ve bir Konsolide Fon Kanunu yoluyla verilir. Ödenek Kanunları, 

                                                           

15 Bakınız: Getting and Spending by L. Pliatzky, Blackwell, Oxford 1984; and ‘The Supply 
Process’ in Inside the Counting House: A Discussion Paper on Parliamentary Scrutiny of 
Government Finance by Alex Brazier and Vidya Ram, Hansard Society 2005 
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ilk olarak Konsolide Fon (Ödenekler) Kanunu Tasarısı olarak sunulur ve bunlar 
yürürlüğe girdiğinde Konsolide Fondan – hükümetin İngiltere Merkez 
Bankası’ndaki hesabı – ödenek tahsisi gerçekleştirilir. Konsolide Fon 
(Ödenekler) Kanunu Tasarısı, Ek Ödenek Tahminlerinde ve daha önceki 
Kanunlarda onaylanan bütçe ödeneğini de ‘tahsis etmektedir’. Esas tahminler yaz 
Ödenek Kanununda yürürlüğe konurken, yazın, sonbaharda ve kışın 
Parlamentoya sunulan Ek Tahminler her iki Ödenek Kanununda da yer alır. 
Konsolide Fon Kanunu nakit ve kaynak tahsisi için tek bir toplam miktarı onaylar 
ve Kasım veya Aralık aylarında Parlamentodan geçer. Lordlar Kamarası, bu 
yasaları reddedemez veya değiştiremez. 

Yıl süresince, görüşmenin konusu ile kaynak talebi arasındaki bağın 
uygulamada oldukça yüzeysel olmasına ve görüşmenin mali içeriğinin ihmal 
edilebilir olmasına rağmen, kelimenin tam anlamıyla kaynak talebine odaklanılan 
görüşmeler için üç gün ‘Tahmin Günleri” (Estimate Days)ayrılmaktadır. Tahsis 
miktarını onaylayan mevzuat, Avam Kamarası’nda görüşülmeden Parlamentodan 
geçer çünkü söz konusu görüşmenin Tahmin Günlerinde zaten gerçekleştirilmiş 
olduğu varsayılmaktadır. 

Aslında, hükümet harcamalarının yüzde 99,9’u göstermelik resmi 
görüşmelere bile ihtiyaç duyulmadan onaylanır. Ayrıntılı mali denetim için pek 
de uygun olmayan parlamenter bir sistemde bile, Parlamentonun hükümetin 
harcama planlarını ve önceliklerini denetleme ve onaylamasına ilişkin hükümler 
oldukça zayıf ve yüzeyseldir. Bir bütün olarak bu süreç aslında biçimin içerik 
üzerindeki galibiyetini ortaya koymaktadır. 

4. Parlamentonun Kamu Harcamalarını Denetlemesi (‘harcama 
sonrası’): Ulusal Denetim Ofisinin (NAO) ve Kamu Hesapları 
Komisyonunun (PAC) Rolü 

Parlamentonun mali denetim fonksiyonu, kamu harcama programlarının 
başarı elde edip etmediğinin harcama sonrası analizinde göze çarpmaktadır. 
“Aslında, Parlamento, kamu parasına ilişkin bu başarıyı, gerçekleştirdiği resmi 
kontrollerle değil, genel olarak Avam Kamarası’nın seçilmiş komisyonları ve 
NAO ve PAC’nin bir araya gelmesi sonucunda elde ettiği nüfuzla 
sağlamaktadır.”16 

 
                                                           

16 J. McEldowney and C. Lee Parliament and Public Money in The Future of Parliament: 
Issues for a New Century edited by P. Giddings. Palgrave Macmillan 2005. 
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Ulusal Denetim Ofisi 

Son yüz elli yıl içerisinde, kamu parasını denetleme ve inceleme 
sisteminde birtakım değişiklikler yapılmıştır. En çok göze çarpan değişiklik, 
1983 yılında hükümetin eski Sayıştayının yerine Ulusal Denetim Ofisinin 
(NAO) getirilmesi olmuştur. NAO’nun 850 çalışanının büyük bir bölümü, 
profesyonel kalifiye muhasebecilerden oluşmaktadır, ancak NAO’da bunun 
yanı sıra istatistikçiler, ekonomistler, sosyal politika ve proje yönetimi 
alanlarında uzman kişiler, iş analistleri ve konuya göre ilgili uzmanlar da 
görev yapmaktadır. NAO, Sayıştay ile karşılaştırıldığında, daha iyi 
kaynaklara sahiptir ve daha bağımsızdır ve son yirmi beş yıl içerisinde 
dünyanın önde gelen yüksek denetim kurumlarından birisi olarak itibar 
kazanmıştır. NAO, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü’nün 
(INTOSAI) diğer üyeleri tarafından üstlendiği rolün önemi dikkate alınarak 
Jörg kandutsch Ödülü’ne layık görülmüştür. 

NAO, önceden Sayıştay tarafından üstlenilen, İngiliz merkezi 
yönetiminin bütününü kapsayan temel mali denetim fonksiyonlarını da yerine 
getirmektedir ve NAO personelinin büyük bir bölümü bu fonksiyonların yerine 
getirilmesinden sorumludur. NAO, bunun yanı sıra, kaynakların etkili, ekonomik 
ve verimli kullanıma ilişkin denetimler (value-for-money audit) ve performans 
denetimlerinde de öncülük etmektedir. Yaklaşık 200 çalışan, kamu parasının 
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının incelendiği 
denetimlerden sorumludur. 

NAO her yıl Birleşik Krallık hükümetinin performansının farklı 
yönlerden ele alındığı ayrıntılı ve iddialı 50 – 60 adet performans denetim raporu 
hazırlamaktadır. Bu raporlar için araştırma yapılması, bu raporların yazılması ve 
yayımlanması bir yıl kadar bir süre almaktadır. Yapılan çalışmaların standardı 
oldukça yüksektir ve her bir raporun maliyeti, büyük ölçüde personelin bu 
raporlar için harcadığı zaman açısından, yaklaşık 200 bin sterlin ile 300 bin 
sterlin (350 bin – 500 bin ABD doları) arasındadır. 

NAO’nun kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanıma ilişkin 
denetimleri aslında mali hesaplar ile ilgili değildir. Bu denetimler, hükümetin 
amaçlarına ulaşmak için kamu parasını ne derece etkili, ekonomik ve verimli 
kullandığını ölçmek amacıyla ilgili bakanlık bünyesindeki belirli harcama 
programlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden oluşmaktadır. 
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Kamu Hesapları Komisyonu (PAC) 

Kamu Hesapları Komisyonu (PAC), Maliye Bakanlığının yıllarca 
Kraliyet Donanması’nın ödenek tahminlerini düzgün şekilde kontrol etmeyi 
başaramamasının süreci tetiklemesiyle 1861 yılında Başbakan William Gladstone 
tarafından kurulmuştur. Başlangıçta, Komisyonun başlıca görevi bakanlıkların 
mali hesaplarını incelemek ve Parlamentoya rapor sunmaktı. 

1970’ler gibi yakın bir tarihe kadar, PAC kamuya açık olmayan toplantılarda 
bir araya geliyordu ve zamanının büyük bir bölümünü NAO tarafından hazırlanan 
mali hesapları incelemek ile geçiriyordu. Bugünse, PAC toplantıları kamuya açık bir 
şekilde gerçekleştiriliyor ve Komisyon NAO’nun çalışmalarından da yararlanarak, 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıma ilişkin denetimler ve performans 
denetimlerine daha fazla zaman ayırıyor. 

Kamu Hesapları Komisyonu, NAO raporlarına ilişkin kanıtları kamuya 
açık bir şekilde toplamak için Avam Kamarasında haftada 2 defa bir araya 
gelmektedir. Komisyon, dokuz tanesi iktidar partisinden ve 7 tanesi muhalefet 
partilerinden olmak üzere 16 üyeden oluşmaktadır. PAC Başkanının her zaman 
en büyük muhalefet partisinin üyesi olması gerektiği konusunda sıkı bir gelenek 
vardır. Bu gelenek diğer komisyonlar için geçerli değildir. 

Bunun yanı sıra, diğer Komisyonlardan farklı olarak, PAC bakanlardan 
veri toplamamaktadır. Bunun yerine, baş tanık genelde, ilgili bakanlıkta görev 
yapan üst düzey memur, diğer bir deyişle bakanlığın yönetilmesinden sorumlu 
olan, Bakanın emrindeki müsteşardır. Herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan 
müsteşar, aynı zamanda ‘Muhasebe Yetkilisi’ olarak da bilinmektedir çünkü 
müsteşar yasal olarak, kamu parasının Parlamentonun amaçlarına hizmet edecek 
şekilde harcanmasını sağlamaktan sorumludur17. PAC toplantılarında, komisyon 
üyeleri NAO’nun raporuna ilişkin olarak müsteşarı ayrıntılı bir şekilde 
sorgulamaktadır ve bunun ardından Komisyon kendi görüşleri ve yorumlarını 
içeren ayrı bir rapor hazırlamaktadır. 

Hangi raporun incelendiğine bağlı olarak, PAC hükümet tarafından 
kamuya sunulan hizmetlerin büyük bölümünü sağlayan icrai kurum 
yöneticilerinden de kanıt toplamaktadır: Sürücü ve Araç Tescil Kurumu, 

                                                           

17 Müsteşar, Bakanın kamu parasını kanuna aykırı olarak harcamak istediğine inanırsa, 
Bakandan ‘Açıklama’ talebinde bulunabilir. Bu şekilde, NAO’nun durumdan haberdar 
edileceği ve harcamanın yapılmaması gerektiğinin ortaya çıkması halinde Müsteşarın 
bu durumdan sorumlu tutulamayacağı bir süreç başlatılmış olur. 



 243

Karayolları Teşkilatı, Kırsal Ödemeler Kurumu, Çocuklara Yardım Kurumu, 
Pasaport Servisi, Sabıka Kaydı Kurumu ve diğer pek çok kuruluşun yanı sıra 
hastane yöneticileri, rektörler ve üst düzey askeri yöneticiler. Düzenli olarak 
görüşülen diğer tanıklar, Gelir ve Gümrük İdaresi’nin başkanı, Ulusal Sağlık 
Servisinin başkanı ve BBC’nin genel müdürüdür. 

Komisyon çalışmalarının bazılarında mali denetime hala yer 
verilmektedir. Geçmişte bu çalışmaların Komisyonun zamanının büyük 
bölümünü almasına rağmen, bugün bunlar Komisyonun çok daha az 
gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. PAC, suiistimal veya yolsuzluğun söz konusu 
olduğu durumlar gibi bir parlamento görüşmesinin yapılmasını gerektirecek 
kadar önemli bir mali denetim meselesi olduğu durumlarda, Komisyonun 
dikkatini çekebilmek için NAO’dan yardım almaktadır. 

PAC’yi medya ve politikacılar için ilginç yapan şey, incelenen konuların 
tıpkı bir kamu sektörü sözlüğü gibi çok çeşitlilik göstermesidir. Hükümet 
faaliyetlerinin neredeyse tümü kamu parasının harcanmasını içermektedir – bu 
nedenle hükümet faaliyetlerinin neredeyse tümü Komisyonun denetimine tabidir. 

Komisyon çalışmaları kapsamındaki konulardan bazıları şunlardır: 
Tarımsal ödemeler, sanat için hükümet desteği, sığınmacılara kalacak yer 
sağlanması, çocuklara yardım, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları, maden 
işçilerinin tazminatları, balıkçılığı koruma, yol bakımı, hastane enfeksiyonu, 
silahlı kuvvetlerin Irak ve Kosova’daki operasyonları, iş ve iş bulma merkezleri, 
sulh hukuk mahkemelerinin yönetimi, Tapu Kadastro İdaresi, nükleer enerji, 
emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeler, pasaport hizmeti, hapishane yemekleri, 
Kraliyet Ailesi’nin hesapları, sigara kaçakçılığı, kentsel gelişim, gençlik suçları 
ve daha pek çok konu. 

PAC’nin Siyasi Olmayan Rolü 

Açıkça söylemek gerekirse, bunlardan hiçbirisi hükümetin takip 
etmesi gereken politikalar ile alakalı değildir. Amaçlarına ulaşmak amacıyla, 
hükümetin kamu parasını hükümet programları için gerçekte nasıl harcadığına 
ilişkin çalışmalar hala devam etmektedir. Bu çalışmalar büyük ölçüde siyasi 
partilerden bağımsızdır. PAC başlangıç olarak hükümetin belirtilen 
politikasını ele almakta ve ardından hükümetin vergi mükelleflerinin parasını 
bu belirtilen politikayı gerçekleştirmek için ne derece iyi bir şekilde 
kullandığını dikkate almaktadır. 
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Örneğin ulaşım veya eğitim gibi alanlardan sorumlu diğer seçilmiş 
komisyonlar, bütün hükümetlerin birtakım seçimler yapmak zorunda 
olduklarını kabul ederek hükümetin hangi politikaları takip etmesi gerektiğini 
inceleyeceklerdir. Örneğin, hükümet kara yoluna mı yoksa demiryoluna mı 
daha fazla para harcamalıdır? Hükümet okul öncesi eğitimine mi yoksa 
yetişkin eğitimine mi öncelik vermelidir? Bunun yerine Ulusal Denetim Ofisi 
örneğini takip eden PAC, daha farklı sorular sormaktadır. Bunlar hükümetin 
amaçları ne olursa olsun kamu parasını ne kadar etkili, ekonomik ve verimli 
kullandığına ilişkin sorulardır. Bu çalışma, hükümetin yapacağını söylediğini 
şeylere ilişkin bir çalışmadan çok, hükümetin gerçekte neler yaptığına ilişkin 
bir çalışmadır. 

Çalışmanın böyle bir yapıda yürütülmesi, PAC’nin diğer seçilmiş 
komisyonlara nazaran daha az siyasi bir yapıda faaliyet göstermesini 
sağlamaktadır ve bazı durumlarda diğer komisyonlarda olduğu gibi siyasi 
bölümlere ayrılmasını engellemektedir. Hükümet PAC’nin raporlarına cevap 
vermekle yükümlüdür ve NAO tarafından hazırlanan bir değerlendirme, 
hükümetin komisyon tavsiyelerinin yüzde 95’ini kabul ettiğini 
göstermektedir. 

Buna karşın, hükümetin komisyon tavsiyelerinin büyük bölümünü açık 
bir şekilde kabul etmesinin, hükümetin ataletinin üzerini örteceğinden 
endişelenilmektedir. Önerilen iyileştirmelerin gerçekten hayata geçirilmesini 
sağlamak amacıyla, tavsiyelerin takip edilmesine özellikle önem verilmesi 
gerekmektedir. PAC ve NAO bu bağlamda daha sistematik bir şekilde 
çalışmaktadır. 

Bazı durumlarda, NAO ve PAC daha önceden ele alınmış konulara 
geri dönerek örneğin emekli aylığına ilişkin düzenlemeler gibi bazı alanlarda 
kayda değer bir iyileşme sağlandığını ve hastane enfeksiyonu gibi bazı 
alanlarda ise gerekli derslerin alınmadığını ortaya çıkarmıştır. Takip sürecinin 
daha sistematik ve otomatik bir hale getirilmesi için daha fazla çalışma 
yapılması gerekmektedir. 

Gelecek gelişmelere ilişkin ilginç bir işaret, NAO’nun Londra 2012 
Olimpiyat Oyunları’na ilişkin çalışmaları olabilir. Bu çalışmalara ilişkin birkaç 
PAC raporu hazırlanmıştır ve bu raporlar programların uygulanmasından sonra 
değerlendirildiği normal ‘harcama sonrası’ modelden büyük ölçüde 
uzaklaşıldığını göstermektedir. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanıma ilişkin raporlamanın harcama dönemi öncesinde gerçekleştirilmesi, 
parlamentonun mali denetim fonksiyonuna ilişkin İngiliz sisteminin gelecek 
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yıllar içerisinde nasıl bir değişim göstereceğinin habercisi mi olacak yoksa 
Olimpiyat Oyunları’na özgü bir istisna mı göreceğiz. 

Sonuç 

İngiliz mali denetim sistemi, diğer ülkelerin pek çok yönden model 
almayı tercih etmeyecekleri bir sistemdir: 

 Bütçenin Parlamento tarafından onaylanmasına yönelik 
yöntemde ciddi bir iyileştirmeye gidilmesi gerekmektedir. 
Hükümetin daha açık olması ve ön bütçe raporu ile esas bütçe 
arasında daha bilinçli görüşmeler yapılmasına olanak tanıması 
halinde söz konusu iyileştirmenin gerçekleştirilmesi için gerekli 
kapasite bulunmaktadır. Bu durum, hükümetin hayata geçirmeyi 
arzuladığı politikalar için daha tutarlı ve savunulabilir bir sav 
ortaya koymasını sağlar. 

 Hükümetin vergilendirme yetkisinin Parlamento tarafından 
onaylanmasına yönelik yöntemin de iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Tartışmaya yol açmayacak vergi değişiklikleri 
bile çoğu zaman siyasi tartışmaların konusu haline gelmektedir 
ve Bütçe Kanunu Tasarısı Daimi Komisyonu genellikle vergi 
sisteminde yapılacak olası iyileştirmelere ilişkin ayrıntılı ve 
teknik görüşmelerin yapılması için uygun bir yer değildir. Bu tür 
meselelerin ele alınması için Vergi Seçilmiş Komisyonu gibi 
alternatif bir forumun oluşturulması faydalı olabilir. 

 Hükümetin harcama tekliflerinin ve önceliklerinin 
onaylanmasına yönelik yöntem, Parlamentonun mali 
denetim fonksiyonuna ilişkin İngiliz sisteminin en az tatmin 
edici parçasıdır. Bu aslında gelişigüzel bir onaylama 
eyleminden başka bir şey değildir. Bu uygulama yasama organı 
ile yürütme organının birleştiği parlamenter bir sistemde 
kaçınılmaz olabilir, ancak hükümetin birbiriyle rekabet eden 
harcama öncelikleri arasında nasıl seçim yapılacağının bilinçli ve 
ayrıntılı bir şekilde görüşülmesi açısından kesinlikle uygun 
olmayan bir araçtır. 

Buna karşın, İngiltere’nin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanıma ilişkin denetim ve performans denetimi sistemi çeşitli avantajlara 
sahiptir ve bir Parlamento Komisyonu (PAC) ile bir Yüksek Denetim 
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Kurumu (NAO) arasındaki oldukça yakın işbirliği üzerine kurulu bu sistem, 
uluslararası düzeyde diğer sistemler ile karşılaştırıldığında oldukça iyi bir 
performans sergilemektedir: 

 Bu sistemde Yüksek Denetim Kurumunun kaynakları kullanılarak 
kalitesi yüksek bir analiz üretilmektedir. 

 Yüksek Denetim Kurumunun kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli kullanıma ilişkin çalışmalarını inceleyen parlamento 
komisyonu olan PAC, büyük ölçüde siyasi partilerden bağımsız bir 
kültüre sahiptir. Bu durum, politika meselelerinin diğer parlamento 
komisyonlarına bırakılması ile mümkün olmuştur. 

 PAC’nin tavsiyelerinin çoğu hükümet tarafından kabul edilmektedir. 

 Tavsiye edilen ve beklenen iyileşmelerin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğini kontrol etme ve denetlemeye yönelik takip 
çalışmaları gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Yine de bu alanda 
daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. 

 Bu sistem, suiistimal veya yolsuzluk meseleleri gibi Parlamentonun 
dikkatini çekecek kadar önemli geleneksel mali denetim meselelerine 
odaklanılmasını engellememektedir. 
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The Parliament and the Budget: Enhancing Its Capacity for Oversight 

Daniel TARSCHYS1 

Summary 

Performance budgeting is sweeping the globe. What role can legislatures play as 
agencies of monitoring and oversight? Observers are none too optimistic. “There is 
very little direct evidence that performance information in budgets and annual reports 
is directly used by members of parliament in their oversight”, concludes one recent 
comparative study.2 Most parliaments have limited amending competence in 
budgetary decisions and exercise scant control and monitoring over the execution of 
budgets. There seems to be general agreement that MPs pay little attention to the 
formal reporting on administrative performance. But there are several ways in which 
parliaments can get involved in decisions on public policy and public finance. 
Enhancing their contribution to boosting government performance requires attention 
to the analytical resource base as well as to parliamentary procedure.   

Introduction 

”The power over the purse” is one of the legendary functions of legislatures, first 
defined in the Federalist papers.3 With a composition varying from one occasion 
to the other, early parliaments were summoned whenever rulers had an urgent 
need for supplementary levies or aids from their vassals or subjects. What ensued 
was often a protracted round of negotiations in which conditions were set and 
concessions were made. Sacrifices were traded against pledges. For a long time 
this form of high-level consultation was not embodied in a permanent  legislative 
institution but rather in a process malleable to the circumstances of shifting 
situations and balances of power. Apart from the large councils that eventually 
crystallised into regularly convened parliaments, there were also small councils 
around the rulers prefiguring our present cabinets. The tensions between these 
two types of political body eventually led not only to agreements on particular 
issues but also to procedural arrangements, laid down in constitutions and quasi-
constitutional legislation (in some countries called “organic laws”).  

                                                           

1  Professor, University of Stockholm, Sweden 
2  Miekatrien Sterck & Geert Bouckaert, “The impact of performance budgeting on the 

role of parliament: a 
four-country study”, Paper presented at the 2nd Transatlantic Dialogue, Leuven, June 
1-3, 2006. 

3  The Federalist Papers, 58. 
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The modern budgetary process is a product of this long and vexed development, 
involving governments as the key decision-makers on most issues but  also 
parliaments as keepers of the ultimate seal of approval. While the government’s 
superior command of information and political support in all legislatures 
operating under the principle of parliamentarism gives it a very strong hand, 
legislators have learnt to make increasingly sophisticated use of the potential veto 
powers at their disposal.4 

There are different stages in the budgetary process: requests, central priority-
setting, legislation, execution, auditing and scrutiny. The formal parliamentary 
involvement is normally concentrated to two of these stages, the legislative phase 
including examination of the budget proposal and the retrospective scrutiny of 
the public accounts. But this does not necessarily give a full picture of the 
influence that parliaments and parliamentarians may wield on public finance. As 
budgets are to a large extent summative documents recording the effects of 
previous decisions, a great deal of policy-making with economic implications 
takes place outside the budgetary process.  

This brief paper will first present an overview of parliamentary involvement in 
the (1) legislative and (2) retrospective phases of budgeting, and then (3) discuss 
the various functions of parliamentary control in budgetary matters. It will 
furthermore (4) distinguish different types of question that may be asked about 
governmental performance and focus on (5) the design of parliamentary control 
procedures and (6) its the analytical resource base. A final section emphasises (7) 
the importance of scenography, dramaturgy and mediatic reach-out to enhance 
the role of parliaments in budgetary monitoring.  

1. Parliamentary involvement in the legislative phase 

Parliaments differ in their deliberations and decisions on the government’s 
budget proposals along two principal dimensions. First, to what extent can and do 
legislatures amend the budget? Second, how do they organise their examination 
of the government’s proposal?5  

                                                           

4 For evidence of increasing legislative activism, see OECD, Role of the Legislature, 
PUMA/SBO(98)4, Paris, 1998. 

5 For a survey of OECD member states, see “The OECD Budgeting Database”, The 
OECD Journal on Budgeting, vol. 1, no 3. See also Allen Schick , “Can National 
Legislatures Regain an Effective Voice in Budget Policy?”, ibid.  
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1. At one end of the spectrum, the United States Congress takes an active 
part in the budgetary process by cutting out and adding items or by stipulating 
conditions to particular expenditures. Local interests are frequently served by 
earmarking. At the other end of the spectrum, many parliaments have virtually no 
amending power at all. The last occasion on which the British Parliament made 
an adjustment to the budget was the famous 1919 decision by which the Lord 
Chancellor was denied a second bathroom. In Europe, changes are occasionally 
undertaken in some parliaments (Czech Republic, Denmark, Hungary) but in 
most countries the government’s proposal is adopted with insignificant 
amendments only, or none at all.  

Several mechanisms are used to tip the balance of power in favour of the 
government. One is an outright ban on any proposed amendments, or a 
stipulation that any such proposals must be accompanied by fresh revenues. 
Another technique is to entitle the either government or the parliamentary 
majority to request a bundling of the vote, so that specific budgetary amendments 
cannot be passed separately. In this way the adoption of the budget will become a 
vote of confidence in the government.   

2. The examination of the budget proposal takes place either in a finance or 
budget committee, in the various specialised committees, or in a combination of 
both models. In the latter case, the specialised committees normally make their 
observations to the finance or budget committee which will then prepare its 
consolidated report to the whole house. While the former model may facilitate 
the defence of fiscal discipline, the latter may promote broader policy 
perspectives but also give sectoral interests more opportunities to influence the 
budget. Some budget committees operate with specialised sub-committees.  

The time spent on the budget varies from about one month to around four months 
or more, as in the case of the US Congress which deals with budgetary matters 
throughout most of the year. Plenary discussions are kept relatively brief in many 
parliaments, but this is compensated for by open hearings in the committees. The 
parliamentary majority is not always in charge of the agenda: in the United 
Kingdom, the choice of topics for the plenary discussions on government 
expenditures (“supply days”) is in the hands of the opposition.  

2. Parliamentary involvement in the phase of scrutiny 

In comparison to their relatively extensive and vivid ex ante discussions on the 
budget, legislatures spend very modest amounts of their time and energy on the 
ex post examination of public accounts.  
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Many legislatures are, however, involved in the appointment of national auditors. 
In some states, this function is constitutionally placed under parliament. 
Traditions differ: while Anglo-Saxon countries normally have a comptroller-
general reporting to parliament, political systems rooted in the Napoleonic 
tradition have conferred this task on a court of audit. In Northern and Central 
Europe, there is often a national board of audit more reminiscent of a normal 
administrative agency. In many cases reports are addressed both to the 
government and the parliament, but few legislatures are well equipped to deal 
with them. This works best in countries where there is a specialised Public 
Accounts Committee examining the auditors’ reports and summoning ministers 
or senior civil servants to respond to the observations conveyed in them. 
Parliaments that have entrusted this responsibility to the specialised sectoral 
committees tend to be less efficient in this regard, as their main focus will always 
be on forward-oriented issues. 

3. The importance of legislative control 

There may be widely divergent different assessments of the parliamentary ex 
ante examination of the budget in various countries, but there is little doubt that 
the ex post examination is generally quite weak. Why should this be a matter of 
concern? This question must be approached from a normative point of view. 
Besides legislating and discussing matters of common interest, holding the 
executive accountable is a key function of any Parliament.6 This mission is 
crucial for at least four reasons: 

 Parliamentary scrutiny is important to build and maintain morale and 
motivation in the executive branch and among those involved in policy 
implementation at different levels. Many of these persons have a high 
commitment to their tasks out of professional pride, sense of duty, personal 
engagement and empathy with clients or beneficiaries. But unless there is 
constant external attention to the results attained, their energy may nevertheless 
be flagging. Lethargy is contagious and spreads easily in organisations where few 
questions are asked about costs and achievements. 

 A second argument for parliamentary scrutiny is the need the build 
confidence and legitimacy. Citizens and tax-payers are forever suspicious of 
public resources being wasted, and sometimes rightly so. The different forms of 

                                                           

6 The International Parliamentary Union (IPU) has organised a large number of conferences 
on budgetary oversight by parliaments. For links, see http://www.ipu.org 
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parliamentary dialogue, ranging from in-depth inquiries with written answers to 
oral exhanges at hearings and plenary sessions, are indispensable in the pursuit of 
public trust. 

 A third reason to engage is parliamentary scrutiny is the need to 
enhance policy learning and policy innovation. Examining the implementation 
of established policies and learning from experience is important to improve the 
quality of future decisions. Open encounters between politicians and practitioners 
may also yield valuable information for the public discussion. This makes 
scrutiny procedures essential elements in any form of representative democracy. 
Besides shedding light on whether the decisions were carried out in the way 
originally intended,  

 observations obtained through parliamentary scrutiny may also give 
food for further reflections among the parliamentarians. Were the goals set and 
the instruments chosen judicious? Weak implementation cannot always be 
blamed on the executive bodies. Sometimes the main lesson will be that the 
mandate given to the public agencies was ill-conceived and in need of correction.  

A fourth case for the parliamentary scrutiny of the executive can be derived from 
the theory of deliberative democracy. Open policy discussions serve the purpose 
of boosting common concerns and altruistic perspectives at the expense of self-
centred and group-oriented aspirations.7 By appealing to shared interests, 
participants in parliamentary discussions are themselves drawn towards broader 
conceptions of the common good. When the government is obliged to defend its 
record in terms of values acceptable to the general public and the opposition 
attacks it on similar grounds, open discord will paradoxically contribute to social 
consensus. 

4. The power of questions 

When measured by the magnitude of actual changes to government proposals, the 
influence of legislatures in budgetary decision-making seems very modest 
indeed. With the exception of United States Congress, the modifications attained 
by Parliaments vary from none to insignificant. But there are several reasons why 
this observation underestimates the legislative impact.  

First of all, the fact that many policy decisions with considerable economic 
effects are made outside the budgetary process. The new elements in a budget 
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proposal are only the tip of the iceberg. Although the media, the government and 
the opposition all tend to focus their attention on this highly visualised and 
visible part of the government’s bill, the lion’s share of the budget deals with 
expenditures and revenues related to entrenched and on-going programmes, 
entitlements and levies. The one-year budget encapsulates and synthesises many 
years of policy accumulation.  

Second, influence is exercised in many other ways than voting on formal 
proposals. Legislatures, pressure groups and the media affect the parameters of 
governmental action through the framing of issues and the mobilisation of public 
opinion. Putting ministers under pressure to explain and justify their action gives 
both the opposition and individual members of parliament a great deal of political 
leverage. It also enhances rationality in policy-making and helps reduce the risks 
of public corruption. 

Third, legislatures enjoy a certain authority by their very position in the 
constitutional organigram. In preparing their various contributions to the 
elaboration of the budget, officials in agencies and ministries are well aware of 
the risk that if certain lines are overstepped, questions may be raised in 
Parliament. Thus legislatures wield power not only by acting but also by their 
stand-by capacity to act.   

Apart from placing its the stamp of approval on the budget and on the accounts 
presented by the government for the discharge of responsibility, Parliament 
therefore plays an important part in the budgetary process through its power to 
ask questions. What issues can be raised in the context of budgetary monitoring 
and control? Leaving revenue aside, it might be helpful to distinguish between 
three types of question about expenditure:  

(i) Questions about disbursements 

Several fundamental control issues revolve around the legality and regularity of 
administrative action. In a society based on the rule of law, there are many standards 
that all agencies entrusted with public resources and the implementation of public 
regulations must meet. A recurrent issue in audits and parliamentary control is 
whether procedural norms and eligibility criteria have been observed.  

(ii) Questions about output  

A second group of issues refers to the results of public spending in the form of 
investments made, goods purchased or services rendered. As many government 
expenditures are used not for the full payment but merely to stimulate or part-
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finance various activities, sometimes in the form of contributions combined with 
matching payments by others, such controls often involve the pursuit of public 
money into private domains.   

Output inquiries often raise the problems of effectiveness, efficiency and 
quality:  

 Whether an operation has been effective may easy to establish if it 
merely involves the observation and the counting of visible traces. Is there a 
bridge at the end of the money? This is a question about whether the investment 
has had its intended effect.  

 Whether the same operation was efficient is trickier to find out since it 
requires a consideration of the resources used and, in most cases, a comparison 
with other similar undertakings. Was the bridge twice as expensive as other 
comparable bridges? Efficiency questions typically require a broader information 
base than questions merely concerning effectiveness.   

 Further difficulties emerge when the issue of quality is addressed. Is the 
bridge sustainable? Inspectors may be able to give good preliminary answers to 
that question, but in many cases only time will tell.  

 (iii)  Questions about outcomes or impact 

A third cluster of issues concerns the secondary effects of investments made or 
actions taken. How will a new bridge affect the local economy? By helping 
isolated villages to bring their produce to the market, or by making it easier for 
their inhabitants to seek employment elsewhere and giving large distributors a 
chance to squeeze local enterprises out of the market? Economists, economic 
geographers, economic historians and econometricians have much to tell us about 
the effect of infrastructural investments on regional growth and employment, but 
the evidence in particular cases is often far from conclusive.   

5. The design of parliamentary control procedures 

Can parliamentary budget control cover all these types of scrutiny? Not with 
equal success. Its comparative advantage is at any rate in the two former areas, 
where reasonably reliable information may be obtained from implementing 
agencies, audit institutions, anti-fraud bodies and studies undertaken in-house by 
the committees themselves. When it comes to the outcomes and wider impact of 
public policy programmes, implementing agencies may deliver cheerful reports 
but their vision and perspectives are often both partisan and limited. The more 



 256

comprehensive evidence required to assess such matters must cover more than 
one single sector and must generally be sought from the academic sphere, and 
there from several disciplines. It may furthermore take considerable time before 
such information is available. Good impact studies can seldom be completed 
within the time span of particular legislatures, governments or, in the case of the 
European Union, commissions.  

This makes it important to differentiate the control activities of parliaments. While 
public accounts committees can make useful contributions by examining audit 
reports and raising pertinent questions about the way in which public money has 
been spent and public revenue collected, they are less well placed to deal with the 
wider ramifications of government action. Specialised committees have more in-
depth knowledge to examine such aspects and engage in evidence-based policy 
learning. But they often evade this task. Occasional scandals apart, parliamentary 
work tends to be future-oriented rather than retrospective. The problem in many 
countries is therefore how specialised committees can be persuaded to shift their 
agendas from an exclusive focus on inputs towards a more balanced perspective 
where output, outcomes and impact are also taken into account. Procedural 
adjustments may be helpful to attain this objective, such as the creation of 
particular sub-committees for inquiries or the appointment of specially designated 
rapporteurs for the evaluation of specific programmes and policies.  

6. The analytical resource base for parliamentary scrutiny 

Crucial instruments to enhance legislative control are the analytical resources 
inside and outside of parliaments. In-house, the three types of staff assisting 
parliamentarians to carry out this function are normally (i) their own political 
assistants or the assistants employed by the various party groups, (ii) the 
committee secretariats, and (iii) the specialised research services or budget 
offices serving all members of parliament. Some legislatures have established 
close links between the latter two categories.  

While impressive support staffs have been assembled in some Parliaments, their 
capacity to undertake first-hand inquiries remains very limited. The comparative 
advantage of parliamentary secretariats and research bodies lies in collating, 
digesting, summarising and synthesising research and studies undertaken elsewhere. 
Information from various affected interests serves some functions in this respect, but 
even more important are studies from audit agencies, statistical authorities, 
evaluation bodies and academic institutes. International organisations supply a 
growing share of these analytical materials. Faced with an avalanche of unsolicited 
information, any legislature needs procedures for selection, scanning and screening.    
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Beefing up the analytical resource base of legislatures is a standard prescription 
in strategies to enhance the Parliament’s capacity to monitor and control the 
performance of the executive branch. But in this effort, conscious choices must 
be made between the development of internal competence and the improved use 
of external information. Many legislatures lack adequate procedures for dealing 
with audits and evaluation reports. Inventing better procedures to make use of the 
existing external knowledge base may sometimes be a worthwhile alternative to 
staff expansion. Some countries have particularly impressive external resources 
to supply parliamentarians with reliable information, such as the Netherlands 
with its Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 

7. Designing control procedures: scenography, dramaturgy and mediatic 
reach-out 

To make good use of both internal and external materials, parliaments need well-
designed structures and procedures for presentations, contestations and 
deliberations. The age of television and internet opens up many new 
opportunities for discussions on public affairs in front of huge audiences. But in a 
world of plentiful entertainment, will the audience stay tuned? That depends very 
much on the architecture, scenography, dramaturgy and general framing of 
parliamentary debates. These discussions have moved from the agora to the 
chamber, but in the 21st century there may emerge new settings.  

The new parliamentary balcony is the living-room. When legislatures televise 
their proceedings they all too often show tedious sessions in solemn but empty 
plenary halls instead of lively altercations in adequately-sized rooms or studios. 
In going electronic, parliaments have yet to discover the difference between 
“filmed theatre” and dialogues adapted to the new media.    

8. Conclusion  

A key notion in performance budgeting is the emphasis on results. Politicians are 
expected set the objectives and allocate resources whereupon the governments and 
their agencies should take care of implementation and then report back on their 
achievements, with supplementary information gleaned from auditors and evaluators.  

Unfortunately, the politicians are not always eager to follow the script and assume 
the functions assigned to them in this model. When governments present their 
ambitions they still tend to emphasise inputs rather than in outputs, and when the 
opposition dwells on outputs it often focuses on particular alleged scandals rather 
than broad performance indicators. The difficulty of assigning credit and blame in a 
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world where it is well understood that domestic government actions determine only 
fractions of the economic, social and other developments will make it difficult to 
discuss political achievements solely in terms of administrative results.   

But this should be seen as a challenge rather than a reason for pessimism. 
Parliaments have a great potential to contribute to greater rationality and greater 
transparency in public policy-making. Several institutional innovations adopted 
by the Turkish Grand National Assembly in recent years appear to be promising 
steps in this direction.  

In considering further efforts, two aspects calling for attention are (1) the 
analytical resource base of parliamentary scrutiny and monitoring, consisting 
both of in-house capacity and materials supplied by external sources, and (2) the 
possibility of enhancing the resonance of parliamentary discussions on budgetary 
matters and evaluation through procedural reforms. 
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PARLAMENTO VE BÜTÇE: PARLAMENTONUN GÖZETİM 
KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI 

      Prof. Daniel TARSCHYS1  

 Özet  

 Son yıllarda, performans esaslı bütçeleme anlayışı dünyada yaygınlık 
kazanmıştır. Yasama organları izleme ve gözetim kurumları olarak hangi rolü 
üstlenebilir? Gözlemcilerin hiçbiri bu konuda fazla iyimser değildir. Son 
dönemlerde yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada şu sonuca varılmıştır2: 
“Gözetim sürecinde, parlamento üyelerinin bütçeler ve yıllık raporlardaki 
performans bilgilerini doğrudan kullandığına ilişkin çok fazla kanıt yoktur.” 
Parlamentoların çoğu, bütçe ödenekleri üzerinde sınırlı bir değişiklik yetkisine 
sahiptir ve bütçelerin uygulama sürecini de etkisiz bir şekilde izler ve kontrol 
eder. Parlamento üyelerinin idari performanslara ilişkin resmi raporlara çok 
dikkat etmediği yönünde genel bir kanı var gibi görünmektedir. Ancak 
parlamentoların kamu politikası ve kamu maliyesine ilişkin karar sürecine dahil 
olabilmesinin çeşitli yolları vardır. Kamu performansının yükseltilmesine 
sağlanan katkının arttırılması için, parlamento usullerinin yanı sıra analitik 
araştırma kapasitesinin oluşturulmasına da dikkat etmek gerekir.   

Giriş 

İlk defa Federalistik makalelerde tanımlanan “Bütçe Hakkı” (the power 
over the purse) yasama organlarının efsanevi (tarihsel) fonksiyonlarından 
birisidir3. Duruma göre değişiklik gösteren bir yapıya sahip eski parlamentolar, 
siyasal iktidar sahipleri ne zaman ek vergilere veya tebaalarının ve kölelerinin 
yardımına ihtiyacı olsa toplanma çağrısı yapılırdı. Toplantı çağrısının ardından 
ise genellikle, koşulların belirlendiği ve imtiyazların verildiği uzun görüşme 
turları gelirdi. Taahhütler karşılığında, fedakarlıklarda bulunulurdu. Uzun süre, 
daimi yasama kurumu bünyesine girmemiş olan bu üst düzey istişare biçimi, 
değişen durumlara ve güç dengelerine göre şekillendirilebilir bir süreç olarak 
kendisini göstermiştir. Sonrasında düzenli olarak toplanan parlamentolara ayrılan 
büyük konseylerden başka, iktidar sahiplerinin çevresinde bugün sahip 
olduğumuz bakanlar kurulu şeklinde küçük konseyler de vardı. Bu iki siyasi 
organ arasındaki gerilimler, belirli konularda varılan uzlaşmaların yanı sıra 
anayasalarda ve yarı anayasal mevzuatta (bazı ülkelerde “organik kanunlar” 
olarak adlandırılmaktadır) ortaya konulan usul düzenlemelerini de getirmekteydi.  

                                                           

1  Stockholm Üniversitesi, İsveç 
2  Miekatrien Sterck & Geert Bouckaert, “The impact of performance budgeting on the 

role of parliament: a four-country study”, 1-3 Haziran 2006 tarihinde Leuven’de 
gerçekleştirilen 2. Transatlantik Diyalogu toplantısında sunulmuştur.  

3  The Federalist Papers, 58. 
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Bu uzun ve şiddetli mücadeleler sonucu ulaşılan gelişmelerin ürünü olan 
modern bütçe sürecinde, pek çok konuda temel karar verici olarak hükümetler 
(siyasal iktidar) ve nihai onaya ilişkin mührün sahipleri olarak parlamentolar yer 
almaktadır. Yürütme organları, parlamentarizm ilkesi kapsamında işleyen tüm 
yasama organlarına verilen bilgi ve siyasi destek üzerindeki üstün hakimiyeti ile 
elini güçlendirirken, yasama organları da sahip oldukları potansiyel veto 
yetkilerini giderek daha bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmiştir4.   

Bütçe süreci, (toplumsal) talepler, temel önceliğin belirlenmesi, yasama, 
yürütme, denetim ve kontrol gibi farklı aşamalardan oluşmaktadır. 
Parlamentonun, bütçe sürecine resmen katılımı normalde bu aşamaların ikisinde 
yoğunlaşmaktadır. Bunlar, bütçe tasarısının incelenmesini içeren yasama ve 
kamu hesaplarının geriye dönük olarak kontrol edilmesi olan denetim 
aşamalarıdır. Ancak, bu iki aşama parlamentonun ve parlamenterlerin kamu 
maliyesi alanında sahip olacakları etkileri tam olarak yansıtmamaktadır. Bütçeler 
büyük ölçüde önceki kararların etkilerini kaydeden ve sonuçları ortaya koyan 
belgeler olduğundan, ekonomik etkileri (yansımaları) olan kamu politikalarının 
önemli bir kısmı bütçe süreci dışında gerçekleşmektedir. 

Bu özet çalışmada, ilk olarak parlamentonun, bütçeleme sürecinin (1) 
yasama ve (2) geriye dönük kontrol aşamalarına katılımına ilişkin genel bilgi 
sunulacak, daha sonra (3) bütçe meselelerinde parlamento kontrolünün çeşitli 
fonksiyonları tartışılacaktır. Çalışmada ayrıca, (4) kamu performansına ilişkin 
sorulabilecek farklı soru türleri ortaya konulacak ve (5) parlamento kontrol 
usulleri ve (6) parlamentonun analitik kaynakları üzerine odaklanılacaktır. Son 
bölümde ise, parlamentoların bütçe gözetiminde üzerine düşen rolün 
geliştirebilmesinde, perspektif kullanma sanatının (skenografi), dramaturjinin ve 
medyatik uzantının önemi vurgulanacaktır. 

1. Parlamentonun yasama aşamasına katılımı 

Parlamentolar, hükümet bütçe tasarıları üzerinde yaptıkları 
değerlendirme ve aldıkları kararlara göre iki temel noktada farklılaşır. Birincisi, 
yasama organları bütçeyi ne ölçüde değiştirebilir veya değiştirir? İkincisi, yasama 
organları hükümetin bütçe tasarısına ilişkin inceleme sistemini nasıl organize 
ederler?5 

                                                           

4 Yasama aktivizmin arttığına ilişkin kanıt için bakınız OECD, Role of the Legislature, 
PUMA/SBO(98)4, Paris, 1998 

5  OECD ülkelerine ilişkin bir anket için bakınız, “The OECD Budgeting Database”, The 
OECD Journal on Budgeting, vol. 1, no 3. Ayrıca, bakınız Allen Schick, “Can National 
Legislatures Regain an Effective Voice in Budget Policy?”, a.g.e.  
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1- Mevcut tablonun bir ucunda, Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresinin, ödenek tertiplerinde ekleme çıkarma yapabilme 
veya belirli harcamalara yönelik kullanım koşulları getirebilme 
yetkisi nedeniyle bütçe sürecinde aktif bir rolü vardır. Yerel 
çıkarlar (ihtiyaçlar) genellikle önceden tahsis edilmiş ödenekler 
ile karşılanmaktadır. Mevcut tablonun diğer ucunda ise 
ödenekler üzerinde fiilen hiçbir değişiklik yapma yetkisi 
olmayan parlamentolar bulunmaktadır. Örneğin, İngiltere 
Parlamentosu’nda bütçede yer alan düzenlemelerle ilgili yapılan 
son değişiklik, Lordlar Kamarası başkanının ikinci bir banyo 
yapılmasını reddettiği 1919 tarihli ünlü kararıdır. Avrupa’daki 
bazı parlamentolarda (Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan) 
çok sık olmamakla birlikte arada sırada bütçede değişiklikler 
yapılabilmektedir, ancak pek çok ülkede hükümetin bütçe 
tasarısı, yalnızca önemsiz değişikliklerle veya hiçbir değişiklik 
yapılmaksızın kabul edilmektedir.  

Yetki dengesinde hükümet lehine küçük değişiklikler 
yapılabilmesi için çeşitli mekanizmalar kullanılmaktadır. Bu 
mekanizmalardan birisi, teklif edilen değişiklik önergelerine 
ilişkin doğrudan bir yasaklama getirilmesi veya bu gibi 
tekliflerle birlikte yeni gelir önerilerinde bulunulması koşulu 
konmasıdır. Başka bir teknik de hükümete veya parlamentoda 
çoğunluğuna, bütçenin tümünün tek bir oylama (oyların 
gruplanması) ile yapılmasını talep etme hakkının verilmesidir, 
böylece belirli bütçe ödenek değişiklikleri ile ilgili olarak 
parlamentoda ayrı ayrı oylama yapılamamaktadır. Neticede, 
bütçenin kabulü, hükümete ilişkin bir güvenoyu halini 
almaktadır. 

2- Bütçe tasarısına ilişkin inceleme ya bir maliye komisyonu (bütçe 
komisyonunda) ya çeşitli alanlarda uzmanlaşmış komisyonlarda 
ya da her iki modelin birleştirilmesiyle oluşturulan 
komisyonlarda yapılabilmektedir. Her iki modelin birleştirilmesi 
halinde, belirli bir alanda uzmanlaşmış komisyonlar normalde 
gözlemlerini maliye komisyonuna veya bütçe komisyonuna 
bildirmekte; bu komisyonlar da parlamento için konsolide bir 
rapor hazırlamaktadır. İlk model (tek komisyon) mali disiplinin 
savunulmasını kolaylaştıracakken, diğer model (sektörel 
komisyonlar) kamu politikalarının daha kapsamlı ele alınmasını 
teşvik eder, ancak aynı zamanda sektörel yaklaşımların bütçeyi 
daha fazla etkileme fırsatı sağlar. Bazı bütçe komisyonları 
uzmanlaşmış alt komisyonlarla çalışır. 
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Parlamentolarda bütçe için harcanan süre bir ay ile dört ay 
arasında değişiklik gösterebilir veya yılın çoğunu bütçe 
meseleleri ile ilgilenerek geçiren ABD Kongresinde olduğu gibi 
bu süre daha uzun olabilir. Genel kurul tartışmaları birçok 
parlamentoda oldukça kısa tutulur ancak bu durum 
komisyonlarda gerçekleştirilen açık görüşmeler ile telafi edilir. 
Gündemin belirlenmesi her zaman parlamento çoğunluğunun 
sorumluluğunda değildir: Örneğin İngiltere Parlamentosunda 
kamu harcamalarına ilişkin yapılan genel kurul tartışmalarında 
(bütçe günleri)6 görüşülecek konuların belirlenmesi muhalefetin 
sorumluluğu altındadır. 

2. Parlamentonun denetim aşamasındaki konumu 

Yasama organları, oldukça kapsamlı ve hareketli geçen harcama öncesi 
bütçe görüşmelerine kıyasla, kamu hesaplarının harcama sonrası 
incelemelerinde daha az zaman ve enerji harcamaktadır.  

Buna rağmen, birçok yasama organı ulusal denetçilerin atanması sürecine 
dahil olmaktadır. Bazı ülkelerde, bu fonksiyon anayasal olarak parlamentoya 
aittir. Bu konuya ilişkin gelenekler ise farklılık göstermektedir: Anglo-Sakson 
ülkelerinde normalde parlamentoya rapor veren bir baş kontrolör varken, 
kökleri Napolyon geleneğine dayanan siyasi sistemlerde bu görev Sayıştaya 
verilmiştir. Kuzey ve Orta Avrupa’da, genellikle, daha çok normal bir idari 
kurumu anımsatan bir ulusal denetim kurulu vardır. Birçok ülkede, raporlar 
hem hükümete hem de parlamentoya sunulur, ancak çok az sayıda parlamento bu 
raporları değerlendirecek donanıma sahiptir. Bu uygulamanın en iyi işlediği 
ülkeler, denetçilerin raporlarını inceleyen ve kendilerine aktarılan gözlemlere 
yanıt vermek üzere bakanlara veya üst düzey memurlara çağrıda bulunan 
uzmanlaşmış bir Kamu Hesapları Komisyonu bulunan ülkelerdir. Bu 
sorumluluğu uzmanlaşmış sektörel komitelere vermiş olan parlamentolar, bu 
anlamda daha az etkin olma eğilimindedir, çünkü bu parlamentoların temel odak 
noktaları daima ileriye dönük meseleler olacaktır.  

3. Yasamanın kontrol etme fonksiyonunun önemi  

Parlamentonun harcama öncesi bütçe incelemesine, bir çok ülkede farklı 
açılardan yaklaşılabilmektedir. Ancak, harcama sonrası incelemenin genellikle 
daha zayıf olduğu hususu pek şüphe götürmemektedir. Bu durum niçin endişe 
vericidir? Bu soruya normatif bir bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Yasa çıkarılması 
ve ortak çıkar meselelerinin tartışılmasının yanı sıra, parlamentoların temel 

                                                           

6  “Supply days” 
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fonksiyonlarından birisi de yürütme organının hesap verebilirliğini 
sağlamaktır7. Bu misyon en az dört nedenle hayati önem taşımaktadır: 

 Parlamento denetimi, yürütme organının ve kamu 
politikalarının uygulanması sürecine farklı seviyelerde dahil olan 
kişilerin moralinin ve motivasyonunun sağlanması ve 
sürdürülmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bireylerin 
birçoğu; mesleki itibar, görev bilinci, sürece birebir dahil 
olmaları ve müşteri ve yararlanıcılarla kurdukları empati 
nedeniyle görevlerini büyük bir bağlılıkla yerine getirmektedir. 
Ancak elde edilen sonuçlara gösterilen kurum dışı ilginin sürekli 
olmaması halinde, bu kişilerin enerjileri azalabilir. Uyuşukluk 
bulaşıcıdır ve maliyetler ve elde edilen başarılara ilişkin fazla 
soru sorulmayan kurumlarda kolayca yayılabilir.  

 Parlamento denetimine ilişkin ikinci argüman güven ve 
meşruiyet tesis edilmesi ihtiyacıdır. Vatandaşlar ve vergi 
mükellefleri kamu kaynaklarının israf edildiğinden daima şüphe 
duyar ve bazen bu şüphelerinde de haklıdırlar. Yazılı yanıtların 
verildiği derinlemesine soruşturmalardan, görüşmelerde ve genel 
kurullarda gerçekleştirilen sözlü fikir alışverişlerine kadar çeşitli 
parlamento diyalogları kamu güveninin temin edilmesi sürecinin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. 

 Parlamento kontrolünün sürece dahil edilmesinin üçüncü nedeni, 
politikalardan öğrenilenlerin ve politika yeniliklerinin 
arttırılması için parlamento denetimine ihtiyaç duyulmasıdır. 
Gelecekte verilecek kararların kalitesini arttırmak için, mevcut 
politika uygulamalarının incelenmesi ve deneyimlerden yeni 
dersler çıkarılması önemlidir. Politikacılar ile uygulayıcıların 
açık bir şekilde yüzleştirilmesi de kamu politikaları müzakereleri 
açısından değerli bilgiler sağlayabilir. Bu durum, denetim 
usullerini temsili demokrasi biçimleri için temel unsur haline 
getirmekte, ayrıca kararların gerçekten amaçlarına uygun bir 
şekilde uygulanıp uygulanmadığına ışık tutmaktadır.  

 Parlamento denetimi aracılığıyla elde edilen gözlemler aynı 
zamanda parlamenterlere üzerinde ciddi bir şekilde 
düşünebilecekleri fikirler vermektedir. Belirlenen amaçlar ve 
seçilen enstrümanlar akıllıca mıydı? Uygulamanın yetersiz 
olması her zaman yürütme organlarının suçu olmayabilir. Bazen 
alınması gereken temel ders, kamu kurumlarına verilen yetkinin 
yanlış anlaşıldığı ve değiştirilmesi gerektiğidir.  

                                                           

7 Uluslararası Parlamento Birliği (IPU), parlamentoların yerine getirdiği bütçe gözetimine 
ilişkin çok sayıda konferans düzenlemiştir. Gerekli linkler için, bakınız 
http://www.ipu.org  
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Parlamentonun yürütme organını denetlemesine ilişkin dördüncü 
argüman, müzakereci demokrasi kuramından çıkarılabilir. Açık politika 
tartışmaları, ortak kaygıların daha da artmasına ve ben merkezli ve grup odaklı 
istekler pahasına fedakar bakış açıları oluşmasına yol açar. Parlamento 
görüşmelerine katılanlar, ortak çıkarlara dikkat çekerek, kendilerini daha 
kapsamlı bir “kamu yararı” kavramına doğru yöneltirler. Hükümet, kayıtlarını 
kamuoyu tarafından kabul edilebilir değerler açısından savunma 
yükümlülüğünde olduğunda ve muhalefet hükümete benzer bir zeminde 
saldırdığında, bu iki taraf arasındaki açık ihtilaf, paradoksal bir şekilde 
toplumsal oybirliğine katkıda bulunacaktır. 

4. Soruların gücü 

Hükümet bütçe tasarılarında yapılan değişikliklerin kapsamına 
bakıldığında, yasama organlarının bütçeye ilişkin karar verme sürecindeki 
etkisinin gerçekten çok az olduğu görülür. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 
haricinde, parlamentolar sunulan tasarıda ya hiç değişiklik yapmamakta ya da 
çok önemsiz değişiklikler yapmaktadır. Ancak, bu gözlemin yasama organlarının 
etkisini olduğundan az gösterdiğine ilişkin bazı nedenler öne sürülebilir. 

Bu nedenlerden birincisi, önemli ekonomik etkileri olan birçok politika 
kararının bütçe süreci dışında alındığı gerçeğidir. Bütçe tasarısındaki yeni 
unsurlar buzdağının yalnızca suyun üstünde kalan kısmıdır. Medyanın, 
hükümetin ve muhalefetin tüm dikkatini hükümetin sunduğu yasa tasarısının 
görsel ve gözle görülen kısmına vermesine rağmen, bütçenin aslan payı yerleşmiş 
ve sürdürülen programlar, yükümlülükler ve vergilere ilişkin gelir ve giderlerle 
ilgilidir. Bir yıllık bütçe, yılların politika birikimini içermekte ve 
sentezlemektedir. 

İkincisi, parlamentonun etkisi, değişiklik önergelerinin oylanması dışında 
farklı şekillerde de ortaya çıkmaktadır. Yasama organları, baskı grupları ve 
medya; meselelerin şekillendirilmesi ve kamuoyunun harekete geçirilmesi 
yoluyla hükümet eylemlerinin parametrelerini etkileyebilmektedir. Bakanların 
eylemlerini açıklamaları ve gerekçelerini savunmaları için baskı altına alınması, 
hem muhalefete hem de her bir parlamento üyesine önemli bir siyasi kaldıraç 
sağlamaktadır. Bu aynı zamanda politika üretme sürecindeki rasyonelliği 
arttırmakta ve kamu kaynaklarının kullanımındaki yolsuzluk riskinin 
azaltılmasına yardımcı olmaktadır. 

Üçüncüsü, yasama organları anayasal hiyerarşideki konumlarına göre 
belirli bir yetkiyi kullanmaktadır. Kamu kurumlarında ve bakanlıklardaki 
yetkililer, bütçe ödeneklerini detaylandırılırken yapacakları katkıları planlarken, 
bazı sınırları aşmaları halinde, parlamentoda kendilerine soru yöneltileceği 
riskinin farkındadırlar. Bu nedenle yasama organları yalnızca eylemleri ile değil, 
aynı zamanda eyleme geçmek için hazır bekleyen kapasiteleri ile de güç 
kullanmaktadır. 
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Parlamento, hükümet tarafından onaya sunulan bütçeyi ve kamu 
hesaplarını onaylamanın yanı sıra soru sorma yetkisi ile de bütçe sürecinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Bütçenin izlenmesi ve kontrolü bağlamında ne gibi 
sorular yöneltilebilir? Gelirler bir kenara bırakıldığında, harcamalara ilişkin 
soruları üç gruba ayırmak faydalı olacaktır: 

(i) Kamu harcamalarına ilişkin sorular 

Kontrole ilişkin sorulabilecek çok sayıda temel soru, idari eylemin 
meşruiyeti ve usule uygunluğu etrafında dönmektedir. Hukukun üstünlüğü 
ilkesine dayalı bir toplumda, kamu kaynakları tahsis edilen ve kamu 
politikalarının uygulanmasından sorumlu tüm kurumların karşılaması gereken 
çok sayıda standart vardır. Denetimler ve parlamento kontrolüne ilişkin sıkça 
sorulan bir soru da; usule ilişkin normlara ve yeterlilik kriterlerine riayet edilip 
edilmediği sorusudur. 

(ii) Sonuçlara ilişkin sorular 

İkinci soru grubu, yapılan yatırımlar, satın alınan mallar ve sunulan 
hizmetler şeklindeki kamu harcamalarının sonuçlarına ilişkin olarak yöneltilir. 
Kamu harcamalarının birçoğu tam ödeme şeklinde değil, çeşitli faaliyetlerin 
teşvik edilmesi veya kısmen finanse edilmesi için kullanıldığından ve bu 
harcamalar bazen diğerleri tarafından yapılan uygun ödemelerle birleştirilen 
katkılar şeklinde olduğundan, bu gibi kontrollerde genellikle kamu parası kamu 
kurumları dışında özel alanlarda da izlenmektedir. 

Sonuçlara ilişkin yapılan soruşturmalar genellikle etkililik (effective), 
verimlilik (efficient) ve kalite (quality) problemlerini ortaya çıkarmaktadır: 

 Yalnızca gözle görülebilir izlerin gözlenmesi veya sayılmasını 
içeriyorsa, bir işlemin etkili olup olmadığına karar verilmesi 
oldukça kolaydır. Para kullanıldıktan sonra ortada bir köprü var 
mı? Bu soru yatırımın amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığına 
ilişkin bir sorudur. 

 Aynı işlemin verimli olup olmadığı ise ortaya çıkarılması daha 
zor bir sorudur, çünkü bu soruyu yanıtlayabilmek için kullanılan 
kaynakların dikkate alınması ve pek çok durumda diğer benzer 
teşebbüslerle karşılaştırılması gerekmektedir. Köprü diğer benzer 
köprülerle karşılaştırıldığında iki kat daha fazla mı pahalıdır? 
Verimlilikle ilgili sorular, etkililik ile ilgili sorulara kıyasla daha 
kapsamlı bir bilgi tabanı gerektirmektedir.  

 Kalite sorunu ele alındığında ise daha fazla zorlukla 
karşılaşılmaktadır. Köprü sürdürülebilir mi? Müfettişler bu 
soruya iyi bir ön yanıt verebilecektir ancak birçok durumda bu 
sorunun cevabını yalnızca zaman verecektir. 



 266

(iii) Sonuçlara veya etkiye ilişkin sorular 

Üçüncü soru grubu ise yapılan yatırımın veya gerçekleştirilen eylemin ikincil 
etkileri ile ilgilidir. Yeni bir köprü yerel ekonomiyi nasıl etkileyecektir? Dış dünyadan 
yalıtılmış köylerin ürettiklerini pazarlara getirmelerine yardım ederek mi, bu köylerde 
yaşayanların başka bir yerde iş aramalarını kolaylaştırarak mı yoksa büyük dağıtıcılara 
yerel işletmeleri piyasanın dışına çıkarma fırsatı vererek mi? Ekonomistler, ekonomik 
coğrafyacılar, ekonomi tarihçileri ve ekonometriciler altyapı yatırımlarının bölgesel 
büyüme ve istihdam üzerindeki etkileri hakkında çok şey söyleyebilir, ancak bazı 
durumlarda, kanıtlar sonuca yönelik olmaktan çok uzaktır.  

5. Parlamentonun kontrol usullerinin tasarımı 

Parlamentonun bütçe kontrolü tüm bu denetim türlerini kapsayabilir mi? 
Aynı başarıyla değil. Parlamentonun, ilk iki alanda, her halükarda karşılaştırmalı 
bir üstünlüğü söz konusudur. Bu iki alanda uygulayıcı kurumlardan, denetim 
kurumlarından, yolsuzlukla mücadele organlarından ve komisyonlar tarafından 
parlamento içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan oldukça güvenilir bilgiler 
elde edilebilir. Kamu politikası programlarının sonuçları ve geniş etkileri söz 
konusu olduğunda, uygulayıcı kurumlar memnuniyet verici raporlar sunabilir 
ancak bu kurumların vizyonları ve bakış açıları genellikle hem yanlı hem de 
sınırlıdır. Bu gibi meselelerin değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulan kapsamlı 
bulgular, tek bir sektörden fazlasını kapsamalı, genellikle akademik çevrelerce 
araştırılmalı ve çeşitli disiplinler açısından ele alınmalıdır. Diğer yandan, bu 
bilgilerin elde edilmesi oldukça uzun bir süre alabilmektedir. Elde edilen etkiye 
ilişkin yapılacak sağlıklı çalışmaların belirli yasama organları, hükümetler veya 
Avrupa Birliği söz konusu olduğunda komisyonlar tarafından belirlenen zaman 
aralığında tamamlanabilmesi pek mümkün olmamaktadır.  

Bu durum parlamentoların kontrol faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini 
önemli kılmaktadır. Kamu hesapları komisyonları, denetim raporlarını 
inceleyerek ve kamu parasının nasıl harcandığına ve kamu gelirlerinin nasıl 
toplandığına ilişkin gerekli soruları sorarak faydalı katkılarda bulunabilmektedir. 
Ancak, kamu hesapları komisyonları hükümet eylemlerinin geniş çaplı 
sonuçlarının ele alınmasında çok etkili bir yere sahip olamamaktadırlar. Bu 
açıdan uzmanlaşmış komisyonlar incelemeler yapmak için çok daha 
derinlemesine bilgiye sahiptirler ve somut verilere dayalı politikaları öğrenme 
sürecine katılabilirler. Ancak, komisyonlar genellikle bu görevi yerine 
getirememektedir. Ara sıra ortaya çıkan skandallar dışında, parlamento 
çalışmaları genellikle geriye dönük olmaktan ziyade geleceğe yöneliktir. Bu 
nedenle, birçok ülkede, asıl sorun, uzmanlaşmış komisyonların gündemlerini 
yalnızca girdi odaklı bir yaklaşımdan, çıktıların, sonuçların ve etkilerin de 
dikkate alındığı daha dengeli bir bakış açısına taşımaları için nasıl ikna 
edilebileceğidir. Soruşturmalar için belirli alt komisyonların oluşturulması veya 
belirli program ve politikaların değerlendirilmesi için ayrı raportörlerin atanması 
gibi, usule ilişkin düzenlemeler dengeli bir bakış açısına ulaşılmasına yardımcı 
olabilir.  
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6. Parlamento denetimine yönelik analitik kaynaklar 

Parlamentoların kurumsal ve kurum dışı analitik kaynakları, yasama 
organının kontrol fonksiyonunu arttırmada çok önemli araçlardır. Parlamento 
içinde milletvekillerine denetim fonksiyonunu yerine getirebilmelerinde yardımcı 
olan üç tür personel vardır. Bunlar; (i) kendi siyasi danışmanları veya çeşitli parti 
grupları tarafından istihdam edilen danışmanlar, (ii) komisyon ofisi ve (iii) 
uzmanlaşmış araştırma servisleri veya tüm parlamento üyelerine hizmet veren 
bütçe ofisleridir. Bazı yasama organları, son iki kategori arasında yakın bağlar 
kurmaktadır.  

Bazı parlamentolar etkili bir destek personeline sahip olsa da, bu 
parlamentoların birinci elden soruşturma yapma kapasiteleri oldukça sınırlı 
kalmaktadır. Parlamento sekretaryalarının ve araştırma organlarının diğerlerine 
göre avantajlı olması, herhangi bir yerde yürütülen araştırmaları ve çalışmaları 
derlemeleri, özümsemeleri, özetlemeleri ve sentezlemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili çeşitli çıkar gruplarından gelen bilgiler, bu 
bağlamda bazı işlevlere hizmet etmektedir; ancak denetim kurumları, istatistik 
kurumları, değerlendirme organları ve akademik enstitülerden gelen çalışmalar 
çok daha önemlidir. Uluslararası örgütlerin bu analitik materyallere yaptıkları 
katkı giderek artmaktadır. Talep edilmediği halde gönderilen çığ gibi bilgi 
olduğundan, parlamentolar bilgilerin taranması, seçilmesi ve elenmesi için bir 
takım kurumsal mekanizma ve süreçlere ihtiyaç duyar. 

Yasama organlarının analitik kaynaklarını güçlendirmek, parlamentonun 
yürütme organının performansını izleme ve kontrol etme kapasitesini arttırmaya 
yönelik olarak uygulanan, stratejiler açısından standart bir yoldur. Ancak, bu 
yönde çaba sarf ederken, parlamento içi yeterliliğin geliştirilmesi ile parlamento 
dışı bilgilerin kullanımının iyileştirilmesi arasında bilinçli bir seçim yapılmalıdır. 
Birçok parlamento, denetim ve değerlendirme raporlarını ele alacak yeterli 
kurumsal kapasiteye sahip değildir. Bazen mevcut parlamento dışı bilgi 
tabanından yararlanılması için daha iyi mekanizmaların oluşturulması, personel 
sayısının arttırılmasına kıyasla daha faydalı bir alternatif olabilmektedir. Bazı 
ülkelerde, Hollanda’daki Ekonomik Politika Analiz Bürosu (CPB) gibi, 
parlamentolara güvenilir bilgi sağlayan, oldukça etkili dış kaynaklar da vardır. 

7. Kontrol prosedürlerinin tasarlanması: Skenografi, dramaturji ve 
medyatik uzantı 

Hem kurum içi hem de kurum dışı materyalleri iyi bir şekilde 
kullanabilmek için, parlamentoların sunumlar, tartışmalar ve görüşmeler için iyi 
tasarlanmış yapılara ve prosedürlere ihtiyacı vardır. Televizyon ve internet çağı, 
kamu meselelerine ilişkin tartışmaların büyük izleyici kitleleri karşısında 
yapılabilmesi için yeni fırsatlar sunmaktadır. Ancak, eğlence dolu televizyon ve 
internet dünyasında, izleyicilerin ilgisini korumak mümkün müdür? Bu, daha çok 
parlamento görüşmelerinin mimarisine, skenografisine, dramaturjisine ve genel 
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çerçevesine bağlıdır. Bu tartışmalar, zaman içerisinde, agora’dan meclise 
taşınmıştır, ancak 21’inci yüzyılda yeni bir sahne ortaya çıkabilir.  

Parlamento balkonu, oturma odamıza taşınmıştır. Yasama organlarında 
gerçekleştirilen oturumlar televizyonda yayımlanırken; oldukça büyük bir oda 
veya stüdyoda canlı olarak gerçekleştirilen ağız kavgaları yerine, genellikle, 
gayet resmi ancak boş genel kurul salonlarında yapılan sıkıcı oturumlar 
gösterilmektedir. Elektronik ortama geçişte, parlamentolar “sinemalaştırılmış 
tiyatro” ile yeni medyaya uyarlanmış diyaloglar arasındaki ayrımı fark etmelidir. 

8. Sonuç 

Performans bütçelemede temel husus sonuçlara yapılan vurgudur. 
Politikacıların hedefleri belirlemesi ve kaynakları tahsis etmesi beklenmektedir. 
Bu süreçte hükümetler ve kamu kurumları uygulamayı izlemeli ve sonrasında 
denetçiler ve değerlendirmecilerden alınan ek bilgilerle birlikte elde ettikleri 
başarılara ilişkin raporlar sunmalıdır. 

Maalesef, politikacılar her zaman yapılan planları izleme ve bu modelde 
kendilerine verilen fonksiyonları üstlenme konusunda istekli olmamaktadır. 
Hükümetler taleplerini sunarken hala çıktılardan çok girdileri vurgulamaktadır ve 
muhalefet, çıktılar üzerinde durduğu zaman da; kapsamlı performans 
göstergelerinden ziyade, belirli skandal iddialarına odaklanmaktadır. Hükümet 
eylemlerinin ekonomik, sosyal ve diğer gelişmelerin yalnızca küçük bir kısmını 
belirlediğinin çok iyi anlaşıldığı bir dünyada, taraflara güvenmenin ve tarafları 
suçlamanın zorluğu, siyasi başarıların yalnızca idari sonuçlar açısından 
tartışılmasını güçleştirecektir.  

Ancak bu durum karamsarlığa yol açmaktan ziyade aşılacak bir engel 
olarak görülmelidir. Parlamentolar, kamu politikası üretme sürecini daha 
rasyonel ve saydam kılmak üzere katkıda bulunma konusunda önemli bir 
potansiyele sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından son yıllarda 
benimsenen birtakım kurumsal yenilikler bu yönde umut vadeden adımlar olarak 
görülmektedir. 

Bu yönde daha fazla neler yapılabileceği göz önünde 
bulundurulduğunda, dikkat edilmesi gereken iki husus (1) parlamento denetimi 
ve gözetiminin analitik kaynaklarının ve (2) usule ilişkin yapılacak reformlar 
aracılığıyla parlamentonun bütçe meselelerine ilişkin tartışmalarının ve 
değerlendirmelerinin kalitesini arttırma olasılığıdır.  
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BÜTÇE UYGULAMA AŞAMASINDA PARLAMENTONUN 
İZLEME/GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE 
BÜTÇE ANALİZ KAPASİTESİ 

                                            Doç. Dr. Erdoğan ÖNER1 

Ben burada daha çok parlamentonun izleme fonksiyonu ve denetiminin 
Türkiye’deki gelişimi ve uygulaması üzerinde duracağım. Değerli arkadaşım 
Doç. Dr. Ahmet KESİK de yabancı ülke uygulamaları ve bu konudaki teorik 
görüşleri sizlere sunacaktır. 

Konuya ülkemiz açısından bakıldığında, Parlamentomuz ilk açıldığı günden 
yakın tarihe kadar bütçe üzerindeki denetim yetkisini komisyonlar ve Genel Kurulda 
bütçe kanun tasarılarını görüşmek, daha sonra da  kesinhesap kanun tasarısını ele 
almak suretiyle yerine getirmekte ve bunu yeterli görmekte idi. 

 Ne oldu da parlamentomuz bütçe ile ilgili bu sınırlı görüşme ve 
denetimini, ayrıca bütçe uygulamasını da yıl boyunca izleyerek genişletmek, 
buna göre ilgili komisyonları ve idari yapısını güçlendirmek ihtiyacını duyuyor?  

Bunun cevabını, özellikle 1980 sonrasında küreselleşme başta olmak 
üzere dünyadaki gelişmelerde ve Türkiye’de çağdaş bir kamu mali yönetimi 
kurmak için, yüz yıla yakın bir süredir uygulanan MUK yerine, 2003 yılı 
sonunda 5018 sayılı Kanun’la getirilen yeni esaslarda aramak uygun olur.  

Bütçe uygulama aşamasında TBMM’nin izleme/gözetim fonksiyonunu ve 
komisyonların rolünü değerlendirebilmek için önce topluca bir durum tespiti yapmak 
ve belirli sorulara cevap vermek yararlı olacaktır. Böylece TBMM’nin özellikle 5018 
sayılı Kanun’dan sonra bütçe uygulamalarını izlerken ve denetimini yürütürken 
değerlendireceği bilgi, belge, raporlar ve karşılacağı iş yükü ile izleme ve denetim 
için ihtiyaç duyacağı idari yapının özellikleri sanırım daha iyi ortaya çıkacaktır. 

Konu ele alınırken üç hususun cevaplandırılmasında yarar vardır: 

 Parlamento denetiminin kapsamı nedir? Kapsama giren kuruluş 
ve işlemler nelerdir?   

 TBMM’nin bütçeyi izlemesi ve gözetimine yardımcı olacak 
denetim türleri nelerdir? Denetim ve uygulama ile ilgili olarak 
TBMM’ye sunulan ve izleyeceği belge ve bilgiler nelerdir?  

 TBMM ve komisyonların kuruluşu ve yapısı nasıldır? Mevcut yapı 
bütçe uygulamasını izleme ve teknik analiz için yeterli midir?    

                                                           

1 Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maliye Bakanlığı Eski Müsteşarı. 
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1. Parlamento Denetiminin Kaynağı 

Bilindiği gibi, Parlamento denetiminin kaynağı bütçe hakkıdır. 
Demokratik ülkelerde bütçe yapmak, yani kamu gelirlerinin toplanması ile 
toplanan gelirlerin kullanımına izin vermek, o ülkede yaşayan halkın kendisine 
aittir.  Buna kamu maliyesinde “bütçe hakkı” denilir. Halk bu hakkını bizzat 
kendisi kullanamadığı için bütçe yapma hakkını kendi seçtiği kişilere bırakır. Bu 
bakımdan bütçe hakkı parlamentolar tarafından kullanılır.  

Bütçe hakkı ve demokrasinin gelişiminde, büyük mücadeleler sonucunda 
önce vergileme hakkı, diğer bir ifade ile millet temsilcilerinin izni olmadan vergi 
alınmaması ilkesi, daha sonraları yavaş yavaş kamu harcamalarının ve dolayısı 
ile kamu hizmetlerinin de Parlamento tarafından tespit edilmesi, son olarak da 
gelecek bir yıl için hükümet tarafından giderlerin yapılmasına ve gelirlerin 
toplanmasına onay verilmesi ile bütçe hakkı günümüzdeki şeklini almıştır. 

Bütçe yapmak bu hakkın sadece bir parçasını meydana getirir. Bütçe 
hakkının kullanımının tamamlanması için, sonucun da parlamentolarca 
denetlenmesi gerekir. Yani gelirlerin bütçede ifade edildiği gibi toplanıp 
toplanmadığının ve kamu harcamalarının olması gereken şekilde harcanıp 
harcanmadığının parlamentolar tarafından denetlenmesi gerekir. Bu, esasında 
bütçe yapmak kadar ve hatta ondan daha da önemlidir.  

Son otuz yıldır gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
bütçeler devamlı olarak büyük açıklarla bağlanmış ve borçlanma seviyeleri 
yükselmiştir. Ülkemizde de benzer gelişmeler yaşanmıştır. Bu nedenle sorunun 
giderilebilmesi ve sürdürülebilir bir mali yapının oluşması için, klasik mali 
yönetimin yerine yeni yaklaşımlar getirilmeye çalışılmıştır. Yeni kamu yönetimi 
olarak adlandırılan bu yönetim şekli Türkiye dahil bir çok ülkeyi etkilemiş ve bu 
ülkelerde uygulamaya konulmuştur. 

Yeni kamu yönetimi anlayışı hesap verme sorumluluğu ve mali 
saydamlık ilkelerini de getirmiş ve bunun sonucunda bütçe hakkı sadece 
temsilciler aracılığıyla değil doğrudan kamu tarafından da kullanılabilir hale 
gelmiştir. 

2.  Türkiye’de Parlamento Denetiminin Kapsamı 

 Ülkemizde bütçe hakkı ve Parlamentonun denetimi ilk olarak 
1876 Anayasası ile getirilmiştir. Kesinhesap kanun tasarısının en 
geç dört yıl sonra Meclise sunulması ve devlet gelirlerinin 
toplanması ve sarfına memur olanların işlemlerini incelemek ve 
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denetlemek için bir Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) kurulması 
öngörülmüştür. Ancak toplanan Parlamentonun ömrü çok kısa 
olmuş ve 1295 (1877) bütçesini kabul etmiş ancak denetimini 
yapamadan dağılmıştır. 

 Bütçe hakkının uygulanmasında esas adım II. Meşrutiyet 
döneminde atılmıştır. II. Meşrutiyet ile birlikte, milletin 
denetiminin yalnızca yasama organının bütçedeki rakamları 
görüşmesi, incelemesi, değiştirmesi ve yıllar sonra incelenecek 
kesinhesap kanunlarında görülecek hataların sorumlularını 
genellikle faydasız aramak şeklinde olmaması için bütçe usulleri 
bazı kurallara dayandırılmıştır. Bu amaçla, ilk çağdaş bütçe olan 
1909 yılı bütçesinden sonra, önce 1910 daha sonra 1912 yılında 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu kabul edilmiştir. 

 1924 Anayasası ile II. Meşrutiyet dönemindeki hükümler 
tekrarlanmış ve MUK bazı ilavelerle 1927 yılında yeniden 
yürürlüğe konulmuştur. Bu düzenleme sırasında, merkezi 
idarenin yanı sıra, belediyeler ile il özel idarelerinin hesap ve 
işlemleri de MUK kapsamına alınarak TBMM’ne bağlı Divan-ı 
Muhasebatça denetlenmesine başlanmıştır. 

 1961 Anayasası, iktisadi devlet teşekküllerinin TBMM’ce 
denetlenmesi esasını getirmiş, gizliliği nedeniyle silahlı 
kuvvetlerin elindeki malların denetiminin ayrı bir yasa ile 
düzenlenmesini öngörmüştür. Bilindiği gibi KİT’ler ayrı bir 
ihtisas komisyonu aracılığı ile TBMM tarafından 
denetlenmektedir. 

 1982 Anayasası da başlangıçta komisyonların kuruluşu, Sayıştay 
denetimi ve kesinhesap hakkında benzer esasları kabul etmiş, 
ancak önemli bir husus olarak kesinhesap kanun tasarılarının 
yeni yıl bütçe kanun tasarılarıyla birlikte Bütçe Komisyonunun 
gündemine alınması, Genel Kurulda görüşülmesi ve birlikte 
karara bağlanmasını öngörmüştür. Bu değişiklikle kesinhesap 
sonuçlarının gecikmeksizin elde edilmesi sağlanmıştır. 1980 
öncesinde bazı yıllar kesinhesap kanunları süresinde TBMM’de 
görüşülememiş ve on beş-yirmi yıl gibi uzun yıllar geçtikten  
sonra kanunlaşabilmiştir. 
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 Kamu mali yönetim sisteminin anayasası olan 1050 sayılı 
Kanun, 1927 yılından itibaren çok küçük değişikliklerle 
ülkemizde yaklaşık seksen yıl süre ile uygulanmıştır.  MUK 
devletin tek bir bütçesi olacağı düşüncesi ile ve esas itibariyle 
genel bütçeyi düzenlemişti. Ancak zaman içinde, devletin bazı 
gelir ve giderleri değişik bütçeler içinde yer almış, farklı 
mevzuatla idare edilen ve fonksiyonlar icra eden bütçeler ortaya 
çıkmıştır. Bu süre içinde, bütçe sisteminde, konsolide bütçe 
dışında idare edilen kaynaklar ve birimler önemli ölçüde artış 
göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak, bu birimler topladıkları 
gelirler ve yaptıkları harcamalar bakımından konsolide bütçe ile 
yarışır duruma gelmiştir.  Bu dönemde, genel ve katma 
bütçelerden oluşan konsolide bütçe yanında, mahalli idareler 
bütçeleri, genel ve katma bütçeli kurumlara bağlı çok sayıda 
döner sermaye bütçeleri, bütçe içi ve bütçe dışı fon bütçeleri ile 
kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz çeşitli idarelerin 
bütçeleri ve çeşitli kamu idareleri tarafından kurulmuş olan vakıf 
ve dernekler ülkemizde uygulama alanı bulmuştur.  Bu harcama 
alanlarının önemli bir kısmı, sağladığı esnekliklerin de etkisiyle 
TBMM’nin bilgisi ve denetimi dışında bırakılmış veya dışına 
çıkarılmıştır. 

 Bu gelişmeler sonrasında, kamu yönetimi reformunun mali 
ayağını oluşturan 5018 sayılı Kanun 2003 yılı sonunda 
TBMM’ce kabul edilmiştir. Kanunla, bütçe hakkının en iyi 
şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, TBMM’ne sunulacak 
bütçenin kapsamı genişletilmiştir. Kanunun kapsamı, uluslararası 
sınıflandırmalara uygun olarak, genel yönetim kapsamındaki 
kamu idareleri olarak belirlenmiştir. 

5018 sayılı Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal 
güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır.  

Genel yönetim içinde: 

i.  50 adet genel bütçeye dahil  kamu idaresi, 

ii. 127 adet üniversite ve diğer özel bütçeli idare ve 

iii. 8 adet düzenleyici ve denetleyici kurum olmak üzere merkezi 
yönetime dahil toplam 185 adet idare; 

iv.  2 adet sosyal güvenlik kurumu; 

v.  81 adet il özel idaresi, 3200 civarında belediye ve ayrıca bunların 
kendi aralarında kurdukları mahalli idare birlikleri, 

yer almaktadır. 
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Kamu iktisadi teşebbüsleri ise 1987/3346 sayılı Kanun uyarınca TBMM 
KİT Komisyonunun denetimine tabi bulunmaktadır. 

 Böylece sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler dahil 
genel yönetime dahil tüm idarelerin bütçe büyüklüklerinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgisine sunulması 
sağlanmıştır. 

 Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçeleri 
Parlamento tarafından onaylanmamaktadır.  Ancak bu 
kurumların hedefleri, bütçe büyüklükleri ve faaliyet sonuçları 
merkezi yönetim bütçesinin ekinde her yıl TBMM’ye 
sunulmaktadır.   

Bu kurumların mali yönetim ve kontrolü, genel hükümler bakımından 
5018 sayılı Kanuna, özel hükümler bakımından kendi özel mali mevzuatına 
tabidir. 

 5018 sayılı kanundan sonra 2005 yılında 1982 Anayasasının 
bütçe ve Parlamento denetimi ile ilgili hükümlerinde de paralel 
düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; Sayıştayın denetim yetkisi 
genişletilerek, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir, gider ve 
mallarını TBMM adına denetleyebileceği, ayrıca mahalli 
idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme 
bağlanmasının da Sayıştay tarafından yapılacağı hükme 
bağlanmıştır. Böylece Anayasa’daki kavramlar, 5018 sayılı 
Kanun’a uyumlu hale getirilmiştir. 5018 sayılı Kanun ve 
Anayasadaki denetimleri yerine getirebilmek için Sayıştay 
Kanunu Tasarısı hazırlanmış olup TBMM’ de görüşülmeyi 
beklemektedir. 

 2006 yılından bu yana genel yönetime dahil idarelerin  bütçeleri 
bu yeni esaslara uygun olarak hazırlanmaktadır. 

3. 5018 sayılı Kanunun Dışında Mali Disiplinin ve Uygulama 
Birliğinin Sağlanması İçin Getirilen Düzenlemeler Nelerdir? 

5018 sayılı kanunun kabulünün yanı sıra, kamu mali yönetiminde 
uygulama birliğinin  ve mali disiplinin sağlanacağı bir mali ortam hazırlamak  



 274

için de bazı kanuni düzenlemeler yapılmıştır.  Bunlardan da kısaca bahsetmek 
yerinde olacaktır. 

 Bu alanda ilk düzenleme fonlarla ilgili olmuştur. Bütçenin birliği 
ilkesinden sapma gösteren ve mali disiplini en fazla bozduğu ifade 
edilen fonların gelirleri, 1993 yılında bazı istisnaları dışında genel 
bütçeye alınmış, ancak fonların varlıkları devam etmiştir. Bu 
uygulamanın devamı olarak, 2000 yılından itibaren fonların varlığı 
da ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. 2002 yılına gelindiğinde bütçe 
içi fon olarak sadece Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu, bütçe dışı 
fon olarak da Sosyal Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
ve Özelleştirme Fonu kalmıştır. Kaldırılan fonların gelirlerinin ilgili 
kurumlar adına özel gelir, özel ödenek kaydedilerek söz konusu 
kurumlara kullandırılması yoluna gidilmiştir.  

Daha sonra 2004 yılında 5217 sayılı Kanunla özel gelir-özel ödenek 
uygulamaları kaldırılarak özel gelirler bütçeye alınmıştır. 

 Mali disiplini sağlamak için ikinci düzenleme 2004 yılı başında 
5072 sayılı Kanun’la getirilmiştir. Buna göre kurum ve 
kuruluşların, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek 
üzere kurulan dernek ve vakıfların, kamu kurum ve 
kuruluşlarının 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 yasaklanmıştır. Böylece 
söz konusu vakıf ve derneklerin kamu kuruluşları ile olan 
kaynak ilişkilerine son verilmiştir. 

 Bu dönemde gizli fon olarak adlandırılabilecek hesaplardan en 
büyüğü olan Tasarruf Teşvik Hesabı 2003 yılında 4853 sayılı 
Kanun’la tasfiye edilmiştir. 1995 yılına kadar 3.5 milyon memur 
ve işçi ile bunların emeklileri adına Emlak Bankasına yatırılmış 
olan Konut Edindirme Yardımlarının da 2008 yılında  hak 
sahiplerine ödenerek tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu suretle, KİT’ler dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gelir ve 
harcamalarının hemen hemen tamamının Meclisin bilgi ve denetimine tabi 
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olması imkan dahiline girmiş ve mali disiplinin sağlanmasına elverişli şeffaf  bir 
mali ortam meydana gelmiştir.  

Bundan da anlaşılacağı üzere TBMM’nin kapsamına giren kurum sayısı 
büyük oranda artmıştır. Ayrıca bunlar yapı olarak da birbirinden oldukça farklıdır 
ve ayrı ihtisası gerektirmektedir. 

Bundan sonraki konu, bu şeffaf ve yeknesak ortamda kamu maliyesi ve 
bütçe uygulamalarının nasıl gereği gibi izlenebileceği hususudur. 

4. TBMM’nin Bütçeyi İzlemesine Yardımcı Olarak Yapılan 
Denetimler ve Sunulan Bilgi ve Belgeler Nelerdir? 180 küsur kuruluş ve 
binlerce mahalli idare birimi ile ilgili olarak yağmur gibi rapor, belge ve 
rakam yağacaktır...Sunulan bilgi ve belgelerin mahiyeti bilindiğinde ne tür 
bir yapıya ve elemana ihtiyaç olduğu da ortaya çıkacaktır. 

Bilindiği gibi, Parlamentolar hükümete bir mali yılda harcama yapma ve 
gelir toplama yetkisini verdikten sonra mali yılın bitiminden itibaren geçecek 
makul bir süre sonunda vermiş olduğu yetkinin nasıl kullanıldığını denetlemesi 
bütçe hakkının bir gereğidir.  TBMM  bu denetim yetkisini bugüne kadar esas 
itıbariyla kesinhesap kanunu ile yerine getirmiştir. 

Kesinhesap denetimi de, bugüne kadar genellikle mevzuata uygunluğun 
denetimi şeklinde yapılmış, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı 
hususu ihmal edilmiştir.  Dolayısıyla, yapılan denetimlerin, risk, sistem ve 
performans denetimi yerine sadece mevzuata uygunluk denetimine odaklanması, 
denetim sürecini etkinlikten uzaklaştırmıştır. 

5018 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden sonra TBMM’ye  
gönderilecek belge ve bilgiler çoğalmıştır. TBMM’ye belge ve bilgiler iki ayrı 
kanaldan gelecektir. Bunlardan bir kısmı idarelerin hazırladığı belge ve bilgiler, 
diğeri dış denetim görevi yapan Sayıştay vasıtasıyla gelen belge ve bilgilerdir. 

4.1. Genel Yönetime Dahil İdarelerce Düzenlenen Belge ve Bilgiler 

 5018 sayılı kanunla kamu kaynaklarının kullanılmasında başlıca 
dört temel ilke benimsenmiştir.  Bunlar; mali saydamlık, hesap 
verme sorumluluğu, performans esaslı bütçeleme ve çok yıllı 
bütçelemedir. 

 Mali saydamlık, hükümetin yapısı ve görevleri, maliye 
politikasının hedefleri, kamu sektörünün mali görünümü 
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hakkında, kamuya açık olmak şeklinde tanımlanabilir.  Diğer bir 
ifade ile mali saydamlık, kamu kaynaklarının kim tarafından, 
nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı bilgisinin mevcut olması 
demektir. Mali saydamlığın olmadığı ortamda hesap verme 
sorumluluğu da yeterince tesis edilemez. 

Mali saydamlığın temeli, etkili raporlamaya dayanır.  5018 sayılı Kanun 
bu amaçla bazı raporlar hazırlanmasını öngörmüştür. Genel yönetime dahil 
kurumlarca hazırlanacak stratejik planlar ile idare ve birim düzeyinde 
düzenlenecek olan performans ve faaliyet raporları, mali saydamlığı sağlamaya 
yönelik önemli araçlardır. 

 Hesap verme sorumluluğu, kişinin görevlerini yerine getirip 
getirmediğinin hesabını verme zorunluluğudur. Yönetim 
açısından bakıldığında hesap verme sorumluluğu ise, böyle bir 
sorumlulukla birlikte yöneticilerin programlarını geleceğe 
yönelik olarak bildirme taahhüdünü de içermektedir. 

5018 sayılı  Kanun, hesap verme sorumluğunu dört başlık altında 
toplamaktadır.  Bunlardan bakanın sorumluluğu ile hükümetin sorumluluğu 
Parlamentoyu doğrudan ilgilendirmektedir. 

Bakanlar, Başbakana ve Parlamentoya karşı siyasi olarak hesap vermek 
zorundadır. Bakanlar, performans programları ve faaliyet raporları ile kendi 
faaliyetleri ile ilgili  sorumluluklarını yerine getirir ve kamuoyunun idare 
faaliyetleri hakkında bilgilendirir. 

Hükümet ise, Parlamentoya ve kamuoyuna karşı hesap vermek 
zorundadır.  Bu hesap verme, yürütme tarafından hazırlanan faaliyet raporları ve 
Sayıştay tarafından hazırlanan değerlendirme raporları ve genel uygunluk 
bildirimi ile yerine getirilir. 

 Kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali 
saydamlık hedeflemiş olan 5018 sayılı Kanun, kamu 
kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını 
sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçişi de 
öngörmüştür.  Kanunun 9’uncu maddesine göre, kamu idareleri 
stratejik plan hazırlamak ve bütçelerini de bu planda yer alan 
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve 
performans esasına dayalı olarak oluşturmak zorundadır.  Bu 
kapsamda 5018 sayılı Kanun, nihayetinde bütün idarelerin 
performans esaslı bütçelemeye geçişini öngörmektedir. 
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Bilindiği gibi bu bütçeleme sisteminin özünü, faaliyetlerin belirlenmiş 
hedef ve göstergeler ışığında yürütülmesi ve sonuçların bu hedef ve göstergelere 
dayalı olarak değerlendirilmesi oluşturur. 

Türk kamu mali yönetiminde uygulanması öngörülen performans esaslı 
bütçeleme modeli, üç unsur üzerine oturur.  Bu üç unsur; stratejik plan, 
performans programı ve faaliyet raporudur.  Modele göre bu üç unsur birlikte 
çalışır ve birbirinden bağımsız değildir.   

Performans programı, bir mali yılda yürütülecek faaliyet ve projeleri 
belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir.  Bu nedenle, 
hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması önemlidir.  Program, 
yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel 
oluşturur.  Tespit edilecek performans göstergeleri kuruluşların bütçelerinde yer 
alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 Ülkemizde stratejik planlama ile buna bağlı olarak performans 
programı ve performansa dayalı bütçe çalışmalarının kapsamdaki 
tüm kamu idarelerine aşamalı bir takvim dahilinde 
yaygınlaştırılması ve genel yönetime dahil idarelerin 
(düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) tamamının ilk 
stratejik planlarını en geç 2010 yılı sonuna kadar hazırlamaları, 
hazırlanan stratejik planların beş yıllık dönemi kapsaması 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, 2008-2010 
döneminde toplam 148 kamu idaresinin ilk performans 
programlarını hazırlamaları öngörülmüştür. 

 Kanunla, Çok Yıllı Bütçeleme Getirilmiştir. 

Çok yıllı bütçeleme yaklaşımı, gerçekçi makroekonomik analizler 
yoluyla, sınırlı kamusal kaynakların etkin ve verimli olabilecekleri alanlara 
tahsisini sağlar.  Artık 2006 yılından itibaren bütçe gelir ve giderleri üç yıllık 
olarak öngörülmekte ve izlenmektedir. 

 Genel yönetime dahil idarelerin bütçeleri 2006 yılından itibaren 
analitik bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanmaktadır. Yeni 
bütçe sınıflandırması ile saydamlık ve hesap verebilirlik 
sağlanmıştır. 

“Genel yönetime dahil tüm kamu idareleri kapsama alınarak bütün 
kamunun mali planlarının ve raporlarının anlamlı ve kolay bir şekilde konsolide 
edilebilmesi imkanı getirilmiştir. 
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Analitik bütçe sınıflandırması kapsamında fonksiyonel sınıflandırmanın 
da yer alması sebebiyle eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerini esas alan bir 
bütçeleme ve değerlendirme anlayışının uygulanması mümkün hale gelmiştir. 

Fonksiyonel sınıflandırma ile birlikte, kamu harcamalarında artık sadece 
harcamaların büyüklüğü değil ilgili kamu hizmetleri kapsamlı bir şekilde 
değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. 

Yeni yapılanma, mali planlama ve raporlamanın uluslararası kabul 
görmüş kapsam ve detayda üretilebilmesini ve uluslararası mukayese 
yapılabilmesini de mümkün kılmaktadır. 

 Öte yandan, genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde 
ortak muhasebe ve raporlama standartları ile çerçeve hesap planı 
uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca, kamu maliyesine ilişkin mali 
istatistiklerin hazırlanması ve kamuoyuna sunulması konusunda 
Maliye Bakanlığı yetkilendirilerek bu alandaki dağınıklık 
giderilmek istenmiştir.  Buna göre; kamu idarelerinin mali 
verileri bir bütünlük içerisinde yayımlanmış olacaktır. 

 2006 yılına kadar Türkiye’de genel yönetim kapsamına dahil 
idarelerde muhasebe sistemleri birbirinden farklı olarak 
hazırlanmış, aralarında bir birlik sağlanamamıştı. 

Maliye Bakanlığının devlet muhasebesi ile ilgili düzenlemeleri genel ve 
katma bütçeli idareler ve döner sermayeler ile sınırlı kalmıştı. 

5018 sayılı Kanun, devlet muhasebe sistemine yönelik önemli yenilikler 
getirmiştir.  Yeni devlet muhasebesinin kapsamı sadece konsolide bütçeye dahil 
merkezi idare ve bağlı kuruluşları değil, tüm genel yönetimdir. Yapılan 
çalışmalar ve yürürlüğe konulan yönetmelikler ile, 2006 yılından itibaren genel 
yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde aynı muhasebe sistemi 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede merkezi yönetime dahil idareler, sosyal 
güvenlik kurumları ve mahalli idareler aynı devlet muhasebe ve raporlama 
standartları ile çerçeve hesap planını uygulamaktadır. Böylece tüm kamu kesimi 
hesaplarının konsolide edilebilmesi ve uluslararası karşılaştırmaların  
yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu uygulama birliği, genel yönetime dahil 
tüm idarelerin konsolide edilmiş mali raporlarının hazırlanmasını mümkün 
kılmaktadır. 
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Kabul edilen tahakkuk esaslı muhasebeye göre; bütün gelir ve giderler 
tahakkuk esasına göre gelir ve gider hesaplarına, bütçe gelir ve giderleri de nakit 
esasına göre bütçe hesaplarına kaydedilmektedir. 

 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerine ait mali istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak 
yayımlanır.  Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait 
mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerine ait mali istatistikler ise Maliye Bakanlığınca 
birleştirilerek,  genel yönetim kapsamına dahil kamu idarelerinin 
mali istatistikleri elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla 
yayımlanır. 

 Bütün bu değişikliklerle, mali politikanın önemli bir aracı olan 
bütçe; saydamlık, hesap verebilirlik, stratejik planlama ve çok 
yıllı performans esaslı bütçeleme ilkeleri üzerine bina 
edilmektedir. Bu ilkelere dayalı bütçeleme anlayışı ile kamu 
kaynaklarının etkinliğinin artması hedeflenmektedir.  

4.2. Sayıştay Denetimi ve  Kesinhesap Kanunu  

5018 sayılı Kanunla harcama öncesi vize ve tescillerin kaldırılması 
sonucunda Sayıştay’ın dış denetim organı olarak sadece harcama sonrası 
denetime odaklanması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra genel idareye dahil kamu 
idarelerinin tamamı dış denetim kapsamına alınmıştır. 

Öte yandan, denetimde ihtisaslaşmanın önü açılmak suretiyle belirli 
kuralları ve standartları olan, sürekli işleyen, ilgili kamu idaresinin içinde yer 
alacak bir iç denetim sistemi kurulması amaçlanmıştır.  

5018 sayılı Kanunda TBMM'nin kamu harcamaları üzerinde iki şekilde 
denetim yapacağı belirtilmektedir: 

4.2.1. Faaliyet Raporları Üzerinde Yapılacak Denetim 

Sosyal güvenlik kurumlarını da kapsayacak şekilde, kamu idarelerinin 
üst yöneticileri tarafından idarenin stratejik planlama ve performans programları 
uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef 
ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin açıklandığı 
faaliyet raporları düzenlenir ve bu raporlar Maliye Bakanlığına gönderilir.  Bu 
raporlar, Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilerek genel faaliyet raporu 
hazırlanır ve Sayıştaya gönderilir. Sayıştay bu raporları dış denetim sonuçlarını 
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da dikkate alarak değerlendirir ve kendi görüşü ile birlikte TBMM'ne sunar. 
TBMM’nin, bu raporlar çerçevesinde kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme 
sorumluluklarını görüşeceği söylenilebilir. 

4.2.2.  Kesinhesap Kanun Tasarıları Üzerinde Yapılacak Denetim 

TBMM merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama 
yetkisini kesinhesap kanunu ile kullanır. 

Kesinhesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezi 
yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır. 
İzleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur.  İdarelerin faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış 
denetim genel değerlendirme raporu ve kesinhesap kanunu tasarısı ile merkezi 
yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte görüşülür. 

 Kesinhesap kanunu tasarısına, eski uygulamaya nazaran daha 
fazla bilgi ve belge eklenmektedir.  Devlet borçları ve Hazine 
garantilerine ilişkin cetveller ile yılı içerisinde silinen kamu 
alacakları cetveli, Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen 
diğer belgeler tasarıya eklenecektir.  Böylece, hesap verme 
sorumluluğu ve mali saydamlığın bir gereği olarak TBMM, 
bütçe uygulaması konusunda daha fazla düzeyde bilgilendirilmiş 
olmaktadır. 

 5018 sayılı Kanunla getirilen esaslar ve 2005/5428 sayılı 
Kanunla Anayasanın 160’ıncı maddesinde yapılan 
değişikliklerin bir gereği olarak yeni bir Sayıştay Kanunu tasarısı  
hazırlanmış ve TBMM’ye sunulmuştur. Tasarı halen 
görüşülmeyi beklemektedir. Bu kanun tasarısına göre TBMM’ye 
sunulacak raporlar şunlardır: Dış Denetim Genel Değerlendirme 
Raporu, Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikleri 
Değerlendirme Raporu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yıllık 
Denetim Raporu ve Genel Rapor ve Genel Uygunluk Bildirimi. 
Bunlardan genel uygunluk bildiriminin dışında kalanlar 2006 yılı 
sonrasında düzenlenmeye başlanan belgelerdir. 

Genel yönetime dahil idareler ve Sayıştayca düzenlenen belgelerin yanı 
sıra Bütçe  Komisyonuna gelen ve üyelere sunulmadan önce incelenmesinde 
büyük yarar olan belgeler de vardır.  
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Bunlardan ilki kanunlar gereğince Bütçe Komisyonuna belirli 
dönemlerde bilgi vermek durumunda olan T.C. Merkez Bankası ve bazı üst 
kurullar gibi kamu kurumlarının düzenlediği belgelerdir. Diğeri de Komisyona 
gelen gelir ve gider kanun tasarı ve teklifleridir. Bunlar için de Bütçe 
Komisyonunun uzman elemanlara ihtiyacı vardır. Özellikle bütçelerin yıl içinde 
izlenmesi sadece gelir ve gider gerçekleşmeleri ile değil, daha da önemlisi yıl 
içinde gelir ve gider kanunlarında yapılan değişiklikleri değerlendirerek 
yapılabilir. Bütçeler yıllık görünmekle beraber, yapılan her kanuni değişikliğin 
ileriki yıllara getirdiği yüklerin de önceden bilinmesi ve izlenmesinde mali 
disiplinin devamı yönünden büyük zorunluluk vardır. 

Özetle ifade edilecek olursa, artık Bütçe Komisyonunun klasik yani 2006 
öncesi uygulamaları ile 5018 sayılı Kanunda öngörülen etkin ve verimli bir 
Parlamento denetimini yapmak zorlaşmıştır.  Bütçe Komisyonu ve TBMM’nin 
bütçe uygulamalarını izleme ve denetleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine 
getirebilmesi için, daha önce olduğunun aksine, sadece rapor sonuçlarının 
okunup kısa bir görüşmeden sonra oylanması ile yetinilmemesi, raporlar ve 
belgelerin uzman elemanlarca incelendikten sonra komisyonlarca 
değerlendirilmesi ve bu amaçla TBMM’nin idari yönden güçlendirilmesi 
gerektiği ortadadır. Şimdi bu hususu görelim. 

5. Komisyonların Yapısı ve Teknik Analiz Kapasitesi 

5.1. 5018 sayılı Kanun Öncesinde Durum Nasıldı? 

Bütçe tasarıları ve kanun tasarıları 1876 Anayasasından bu yana, ilk 
olarak komisyonlarda görüşülerek olgunlaşmakta ve daha sonra Genel Kurula 
sunulmaktadır. 

 Komisyonlarda üyelerin dağılımı, siyasi partilerin TBMM’deki 
temsil oranına göredir. 

Ancak ilk olarak 1961 ve daha sonra halen mer’i olan 1982 anayasası ile, 
bütçe ve kesinhesap tasarılarını görüşecek olan komisyonda bu ilkeden ayrılınmış 
ve çoğunluk iktidar grubu veya gruplarına verilmiştir.  

Yine anayasalarda TBMM üyelerinin Genel Kurulda bütçe kanun tasarısı 
üzerindeki yetkileri sınırlanmış ve Genel Kurulda, bütçe kanun tasarılarının 
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görüşülmesi sırasında TBMM üyelerinin gider artırıcı ve/veya gelir azaltıcı 
teklifte bulunamayacakları hükme bağlanmıştır2.  

Bundan da anlaşılacağı üzere, Anayasa plan ve buna uygun olarak 
hazırlanan yıllık program ve bütçelerin esas itıbariyla hükümetin çoğunlukta 
olduğu bir ihtisas komisyonunda görüşülerek şekillenmesini, burada kabul edilen 
bütçelerin dengelerinin daha sonra Genel Kurulda bozulmamasını öngörmüştür 
(Md. 126). 

Böylece anayasalar, bütçelerin görüşülmesinde esas ağırlığı Genel 
Kurula değil, bu konuda daha uzman üyelerden oluşan iktidarın çoğunlukta 
olduğu Bütçe Komisyonuna vermiştir. 

Uygulamada da bugüne kadar iktidar ve muhalefet partileri grupları 
bütçe, maliye ve ekonomi konularında uzman olan değerli milletvekillerini Bütçe 
Komisyonunda görevlendirmiş ve bu üyelerin kişisel katkıları ile bütçe ve 
kesinhesap kanun tasarılarının görüşmeleri yürütülmüştür. Üyelere Bütçe 
Müdürlüğünün uzmanları yardımcı olmuştur. 2919 sayılı Kanun gereğince Bütçe 
Komisyonu 1990’lı yıllardan itibaren değerli uzmanlar alınarak 
güçlendirilmektedir. 

5.2. Bundan Sonra TBMM ve Komisyonlara Hizmet Sunan 
Birimlerin İdari Yapısı Nasıl Olmalıdır? 

Hangi şekilde kurulursa kurulsun, görevlendirilecek idari birim öncelikli 
olarak; 

 Makro ekonomik gelişmeleri ve politikaları sürekli izlemelidir. 

                                                           

2 1924 Anayasasında bu konuda milletvekillerini sınırlayıcı bir hüküm bulunmamakta idi. Ancak, 
milletvekillerinin bir kanun tasarısı veya teklifi hakkında serbestçe değişiklik teklif etme hakları, 
Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesi (iç tüzüğü) ile, bütçe kanunları konusunda bazı 
sınırlamalara tabi tutulmuştu. Söz konusu nizamanameye göre (Md. 127); “bütçe kanununa 
ilişkin olup giderlerin artırılmasına veya gelirlerin eksilmesine yol açacak değişiklik veya ek 
maddeler ancak ilgili bütçeye ait mazbatanın dağılmasını takip eden 7 gün içinde verilir. Genel 
ve emekli maaşları ödeneğinin ve gündelik ve harcırahların artırılmasına, memuriyet ihdasına 
veya bunların mer’i kanunlarla belirli olan hudutları haricinde genişletilmesine dair mebuslar 
tarafından değişiklik veya bütçeye ek madde teklif edilemez. Bu hükümler vasıtasız vergiler 
kanununa ödenek konulmasını gerektiren kanunlara da uygulanır. Bu maddede yer alan 
kısıtlamalar hükümet veya bütçe encümeni tarafından kabul edilen veya 50 imzalı tekliflere 
uygulanmaz. Bu teklifler bütçe encümenine havale olunur”. ERÇİN, Cezmi: “Bütçe Nazariyat ve 
Tatbikatı”, 1938, s. 127-128. 
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 Bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını ve gelir- gider rakamları 
ile kamu harcamaları ve vergi politikalarını değerlendirmeli, bu 
değerlendirmeye esas alınan gelir ve gider kanunlarının cari yıl 
ve gelecek yıllar bütçelerine yansımasını hesaplamalıdır. 

 Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve savunma gibi önemli kamu 
hizmetleri konusunda araştırma ve değerlendirmeler yapmalı, 
görüş oluşturmalıdır.  

 Kamu finansmanı ve kamu borçlanmasındaki gelişmeleri takip 
etmelidir. 

Bu ve benzeri görevlerin yerine getirecek idari birim konusunda  üç ayrı 
alternatif gündeme gelebilir. Bunlar sırasıyla mevcut Bütçe Müdürlüğünün 
güçlendirilmesi veya Bütçe Komisyonundan ayrı bir Kesinhesap Komisyonunun 
kurulması yahut bağımsız bir idari birimin oluşturulmasıdır. Bu alternatifleri 
kısaca görelim. 

5.2.1  Mevcut Bütçe Müdürlüğünün Güçlendirilmesi 

Akla gelen ilk ihtimal olarak mevcut Bütçe Müdürlüğünün ekonomi, 
maliye, hukuk, istatistik gibi konularda yetişmiş elemanlarla takviyesi 
düşünülebilir. Bu, müdürlüğün teknik kapasitesini daha da artırır. Ancak Bütçe 
Müdürlüğü, TBMM’deki komisyonlar arasında iş yükü en ağır olanlardandır. 
Hemen her kanun teklif veya tasarısı taşıdığı mali hükümler nedeniyle Bütçe 
Komisyonuna gelmektedir. Görevlendirilecek uzmanlar  mesailerinin önemli bir 
kısmını kanun çalışmalarına ayırmak durumundadır. Bu nedenle uzmanlar 
mesailerinin tamamını bütçe uygulamalarının izlenmesi ve denetim sonuçlarının 
değerlendirilmesine yeterince verememeleri söz konusu olabilir. 

5.2.2. Bütçe Komisyonundan Ayrı Bir Kesinhesap Komisyonu 
Kurulması 

Bilindiği üzere kesinhesapların denetimi, yani bir  önceki yıl hesaplarının 
denetimi, gelecek yılın bütçeleri ile birlikte yasama organınca yapılmaktadır. 
Kesinhesaplar önce, TBMM’nin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte, 
daha sonra da   Genel Kurulda oylanmaktadır. Biraz önce de ifade edildiği gibi, 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclisin en yoğun çalışan komisyonlarından biridir. 
Öte taraftan aynı anda gelecek yılın bütçesinin yapılması Komisyonun iş yükünü 
daha da artırmaktadır. Bu bakımdan uygulamada  kesinhesapların Komisyonda 
yeterli bir şekilde görüşülmesine zaman kalmamaktadır. Aynı durum Meclis 
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Genel Kurulu için de geçerlidir. Bu bakımdan ülkemizde kesinhesapların etkili 
bir şekilde denetlendiği söylenemez. 

Yakın zamanda Fransız Parlamentosu da bu konu üzerinde önemle 
durmuş ve “Kamu Harcamalarının Etkinliği ve Verimliliği” konulu bir rapor 
hazırlatmıştır. Söz konusu raporda harcama sonrası Parlamento denetiminin etkili 
yapılabilmesini sağlayabilmek için bir öneri de ileri sürülmüştür. 

Raporda; 

- Kesinhesap denetiminin ağır iş yükü altında olan Plan ve Bütçe 
Komisyonundan alınarak bu görevin Meclis içinde kurulacak başka bir 
komisyona bırakılması önerilmektedir. 

- Kurulacak komisyonun tam zamanlı çalışan ve her türlü uzman kadroya 
sahip olan bir komisyon şeklinde kurulması gerektiği ifade edilmektedir. Hatta 
komisyonun muhalefet ağırlıklı olması ve komisyon başkanlığını da muhalefetten 
bir üyenin yerine getirmesi ayrıca belirtilmektedir. 

- Çalışmaların her ay sonunda kamuoyuna yansıtılmasının çok yerinde 
olacağı ve böylece bu alanda şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanabileceği 
ifade edilmektedir. 

Ülkemizde de kamu harcamalarının etkin bir Parlamento denetiminin 
yapılabilmesinin sağlanabilmesi için ayrı bir komisyon kurulması düşünülebilir. 
Bu komisyona merkezi yönetim kesinhesap kanun tasarılarının yanı sıra genel 
yönetime dahil idarelerle ilgili tüm izleme ve değerlendirme görevi de verilebilir. 
Kurulacak bu komisyon sadece yıl içi bütçe uygulamaları ve kesinhesap 
sonuçları ile ilgileneceğinden bu alanda yoğun bir çalışma yapma imkanına da 
sahip olacaktır. 

Ayrı bir komisyon kurulması lehindeki bu düşüncelere rağmen mer’i 
Anayasa’da bir değişiklik yapmadan bunu uygulamak mümkün 
görünmemektedir. Zira 1982 Anayasasının 164’uncü maddesi merkezi yönetim 
kesinhesap kanun tasarılarının Bütçe komisyonunda görüşülmesini amirdir. Bu 
nedenle Anayasada bu yönde bir değişiklik yapılmadan bu öneriyi uygulamaya 
geçirmek mümkün bulunmamaktadır. 

5.2.3. TBMM İçinde Bağımsız Yeni Bir Teknik Birimin Kurulması 

Üçüncü alternatif olarak mali ve ekonomik konularda başta Bütçe 
Komisyonu olmak üzere tüm Parlamentoya hizmet vermek üzere yeni bir birim 
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kurulabilir. Bu konuda ABD örnek alınabilir. ABD’de Federal bütçeyi Başkana 
bağlı Yönetim ve Bütçe Müdürlüğü (Office of Management and Budget, OMB) 
hazırlamakta, Kongreye bağlı Kongre Bütçe Müdürlüğü (Congressional Budget 
Office, CBO) de bütçe gelir ve giderlerindeki gelişmeleri analiz edip Kongreye 
tavsiyelerde  bulunmaktadır. CBO, on yıllık bir dönem için gelir ve harcama 
tahminlerinde bulunur ve bunların  ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirir.  
Mevzuatta yapılan değişikliklerin gelir ve giderler üzerindeki yansımalarını 
analiz eder ve tahminlerini güncelleştirir. Bütçe politikaları hakkında 
değerlendirmeler yapar.  

CBO’nun yanısıra Kongreye bağlı olarak görev yapan Sayıştay (General 
Accounting Office) Kongre adına bütçe uygulamalarını izleyip denetlemekte, 
dünyanın ve ülkenin en büyük kitaplığı olan Kongre Kütüphanesi (Library of 
Congress) Kongre’ye bilgi desteği sağlamaktadır. Bu üçlü yapı içinde ABD 
Kongresi bütçe ve diğer konularda izleme ve denetim fonksiyonunu etkin bir 
şekilde yürütmektedir. 

Sonuç olarak bu üç alternatiften uzun vadede ABD’deki gibi ayrı bir  
birim kurulması ideal gözükmektedir. Ancak kurumların stratejik planlar ile  
performans programlarını hazırlamaları daha en az iki yıl sonra mümkün 
olacaktır. Bu nedenle yeni birimi hemen oluşturmak ve çok sayıda eleman almak 
yerine, önce mevcut Bütçe Müdürlüğünü yukarıda ifade edilen analizleri 
yapabilecek maliye, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi alanlarda yetişmiş 
elemanlarla güçlendirmek ve 5018 sayılı Kanundaki esaslar tam olarak 
uygulamaya konulduktan sonra nihai karar vermenin daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. 
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BÜTÇE UYGULAMA AŞAMASINDA PARLAMENTONUN 
İZLEME/GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE 
BÜTÇE ANALİZ KAPASİTESİ 

Doç. Dr. Ahmet KESİK1 

1.  GİRİŞ 

Değişen küresel çerçeve ile birlikte, uluslararası rekabet giderek 
artmaktadır. Bu artış, hizmet sunumunda etkinlik, saydamlık ve hesap verebilirlik 
konusunda vatandaşların taleplerini önemli hale getirmektedir. Bu gelişmeler, bir 
anlamda hükümetlerin üzerindeki baskının da artmasına neden olmaktadır.  

Böylece, ekonomik büyüme için gerekli olan istikrar ve yatırım 
ortamının sağlanması, saydamlık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine 
uygun hareket edilmesi sonucunda, daha güçlü ve yüksek performans sergileyen 
bir devlet yapısına ulaşmanın mümkün olabileceği görüşü ağırlık kazanmaktadır.  

Dünyadaki bu değişim süreci incelendiğinde; 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun da temel unsurları içinde yer alan hesap 
verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi, kaynak kullanımında etkinlik, 
ekonomiklik ve verimliliğin sağlanması, mali saydamlık, performansa dayalı ve 
hedeflere yönelik mali yönetim anlayışı ve güvenilir iç kontrol sistemi ön plana 
çıkmaktadır. 

Bu gelişmeler, parlamentoların bütçe sürecinde daha fazla yer alması 
gerektiği görüşünü de beraberinde getirmekte ve bütçe hakkı meselesini öne 
çıkarmaktadır. Bütçe hakkı, parlamentoların devlet bütçesini incelemek ve 
gözetlemek görevini anayasal bir hak çerçevesine oturtmaktadır. Böylece 
parlamentolar, hükümetler tarafından belirlenen çeşitli harcama alanlarının 
seçmenlerin talepleriyle ve ülkenin kalkınma hedefleriyle uyumlu olup 
olmadığını gözden geçirme, gelir ve gider hedeflerini inceleme, kamu 
kaynaklarının hangi kamu hizmetlerine tahsis edileceğini onaylama ve 
kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 
tespit etme hakkına sahiptirler.  

Hükümetlerin önceliklerinin ve bütçe sürecinin parlamento tarafından 
yasal olarak gözden geçirilmesi; hükümetlerin görevlerini etkin ve amacına 
uygun bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. 

                                                           

1 Strateji Geliştirme Başkanı, Maliye Bakanlığı. 
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Parlamentoların rolüne ilişkin bu görüş, Uluslararası Para Fonunun Mali 
Saydamlık Alanında İyi Uygulamalar Tüzüğü’nde de dile getirilmektedir. Söz 
konusu Tüzük, hükümetin parlamentoya düzenli olarak raporlama yapmasını ve 
kesin hesapların hükümet tarafından parlamentoya mali yılın bitiminden itibaren 
bir yıl içerisinde sunulmasını öngörmektedir. 

Uygulamada parlamentonun mali gözetim yetkisini yeterince yerine 
getirebilmesi konusunda bazı eksikliklerin olduğu da bir gerçektir. Hükümetlerin 
parlamentoya mali hesap verme konusundaki isteksizlikleri ve eksiklikleri de ayrı 
bir konudur. Bütün bu gelişmeler aynı zamanda parlamentonun bütçe sürecindeki 
rolünün tam olarak algılanamadığını da göstermektedir.  

Parlamentonun hükümetleri hesap verebilir kılmak için, devlet bütçesinin 
nasıl hazırlandığına ve uygulandığına dair açık bir anlayış geliştirilmesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda, parlamentoya raporlama yapan bütçe müdürlüğü gibi 
organların ve Sayıştay gibi bağımsız kuruluşların görev ve yetkilerinin çerçevesinin 
net bir şekilde çizilmesi ve güçlendirilmesi de önemlidir. Bunların sonucunda, 
bağımsız bilgi kaynaklarını sunmak, yasal gözetimi ve hükümetin mali hesap 
verebilirliğini güçlendirmek suretiyle bu gereklilik yerine getirilebilecektir.  

Buna karşılık, parlamentonun bütçe sürecinde etkin rol alması konusuna 
kuşkulu yaklaşanlar da vardır. En önemli endişe, ekonomi ve piyasalar üzerindeki 
etkisi nedeniyle bütçe sürecinin gizli tutulması ile ilgilidir. Ancak bu konuda 
dünyada yaşanan tecrübe, gizliliğin, bütçe uygulamalarındaki yetersizlikleri 
gözlerden uzak tuttuğunu ve verimsizliğe zemin hazırladığını göstermektedir.  

Bu konuda başka bir itiraz da, parlamentonun bütçe sürecine daha fazla 
müdahil olması halinde, bütçeye ilişkin çok sayıda değişiklik teklifinin 
sunulabileceği ve neticede bütçe sürecinin olumsuz yönde etkilenebileceğidir. 

Görüldüğü gibi, parlamentonun bütçe sürecindeki rolü konusunda tam bir 
fikir birliği söz konusu değildir. Bu konudaki uygulama, ülkeden ülkeye hatta 
küresel ekonomik gelişmelere ve ülkelerin bundan etkilenme durumuna göre 
farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, parlamentonun bütçe sürecindeki rolü 
dünyadaki uygulamalar ışığında irdelenecek, bütçe komisyonlarının rolü ve bütçe 
analiz kapasitesi üzerinde durulacaktır. 

2.  DÜNYADA BÜTÇE SÜRECİNDE PARLAMENTONUN ROLÜ 

Parlamentoların bütçeleme sürecindeki rolü, bütçenin hazırlanmasından 
bütçenin uygulanmasına kadar geçen bir süreci kapsamaktadır. Parlamentoların 
bütçenin uygulanması süreci üzerindeki kontrol yetkisi, ülkeden ülkeye 
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değişiklik göstermektedir. Birçok ülkede bakanlıkların bütçe ile tahsis edilmiş bir 
ödeneği, tahsis edilen amaç dışında kullanmasına izin verilmemektedir. 
Japonya’da parlamento tarafından belirtilen durumlar dışında kurumlar, 
faaliyetler arasında ödenek aktarması yapamamaktadır. ABD’de de kurumların 
ödenek aktarmalarına belirli sınırlar getirilmektedir. Ayrıca Başkan, Kongrenin 
onayı olmaksızın ödenekleri iptal edememektedir.  

Fransa’da, yürütme organının parlamentoyu bilgilendirmek şartıyla 
ödeneklerin yüzde 1,5’ini iptal etme yetkisi vardır. Ayrıca Fransa’da son yıllarda 
gözetim, izleme/gözetim ve değerlendirme yöntemlerinin iyileştirilmesi için çok 
sayıda önlem alınmıştır. Bu önlemlerden ilki, Meclis Bütçe Komisyonu içinde 
faaliyet gösteren ve Sayıştayın büyük ölçüde yardımcı olduğu Değerlendirme ve 
İzleme Birimi kurulmuştur. Senato ise Kamu Politikası Değerlendirme 
Komisyonunu kurmuştur (Lambert, 2001: 135–138). 

İtalya’da ise hükümetin parlamentoya bildirmeksizin ihtiyari ödenekleri 
iptal etme gibi bir yetkisi vardır. İsveç’te, hükümetin ödenekleri bir sonraki yıla 
aktarma yetkisi olduğu gibi tahsis edilen ödeneklerin harcanmamasına karar 
verme yetkisi vardır.  

İngiltere’de üç yıllık harcama programlarına bağlı kalmaları şartıyla, 
birimler harcanmamış ihtiyari ödenekleri bir sonraki mali yıla aktarabilmektedir. 
İngiltere’de yılda iki kez hazırlanan raporlar sayesinde gerçek anlamda bir hesap 
verebilirlik mekanizmasından söz etmek mümkündür.   

Son bütçe reformu ile Kore parlamentosuna, bütçe uygulamasını 
denetlemesi konusunda yeni araçlar sunulmuştur. Buna göre parlamentonun borç 
ihraçlarını onaylaması gerekmektedir. Ayrıca bakanlıklar “vergi benzeri gelirler” 
yaratmak için parlamentonun iznini almak zorundadır (Posner ve Park, 2007: 92-93). 

Türkiye’de de 5018 sayılı Kanun ile Parlamentonun bütçe hakkı ve kamu 
kaynakları üzerindeki denetim yetkisi güçlendirilmiş, ödenek aktarmaları 
konusunda sınırlamalar getirildiği gibi belirlenen durumlar dışında gelecek yıla 
ödenek aktarma imkanı da kısıtlanmıştır.  

Kamu mali yönetimi alanında dünyada yaşanan deneyimler, 
parlamentoların bütçeleme sürecinin istikrarını tehlikeye atmayacak makul 
sayıda değişiklik teklifi ile katkıda bulunduğu yönündedir. OECD’nin yaptığı bir 
araştırma, ulusal parlamentoların yüzde 63’ünün bütçeyi “küçük değişiklikler” ile 
onayladığını, yüzde 22’sinin ise “hiçbir değişiklik yapmaksızın” onayladığını 
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göstermektedir. Bütçeyi, “önemli değişiklikler yaptıktan” sonra onaylayan 
parlamento sayısı yüzde 15’te kalmıştır (Wehner, 2003: 3). 

Öte yandan parlamentoların, seçmenlerin gözetilmesi ve siyasi çıkarların 
öne çıkması gibi nedenlerle bütçe açıklarının artmasına neden olabileceği de ileri 
sürülebilmektedir. Parlamentoların böyle bir eğilim içerisinde olabileceği doğru 
olsa da, yine ülkeler üzerinde yapılan araştırmalar, parlamentoları bütçe sürecine 
dahil olmayan ülkelerde bütçe açığı çok daha yüksek olabilirken, parlamentoları 
aktif olarak bütçe sürecine katılan bazı ülkelerde daha ölçülü bütçe açıkları söz 
konusu olduğunu göstermektedir (Wehner, 2003: 4). 

3.  PARLAMENTONUN İZLEME/GÖZETİM FONKSİYONU VE 
BÜTÇE HAKKI 

Bütçenin ortaya konulması, bütçe hakkı ile yakından ilgilidir. Bütçe 
hakkı devletin nerelere ne ölçüde para harcaması gerekeceğine ve bu harcamalar 
dolayısıyla da halka ne gibi yükümlülükler getireceğine, milletin ya da millet 
adına karar vermeye yetkili temsili meclislerin söz sahibi olmasıdır. 

Bütçe hakkı, mutlak monarşiye karşı halkın ve halkın temsilcilerinin 
yüzyıllarca süren mücadeleleri sonucunda elde edilebilmiştir. Bütçe hakkı ile 
ilgili gelişmeler ilk önce İngiltere’de başlamıştır. Oradan Kıta Avrupası’na ve 
Amerika’ya geçmiş ve bütün dünyaya yayılmıştır. İngiltere ve Fransa’daki 
gelişmeler, temsilcileri aracılığı ile vergi yükümlüleri konusunda halkın rızasının 
alınması ile başlamıştır. Bu konudaki anlaşmazlık zamanla çözüldükten sonra 
bütçe hakkı, vergi alınmasının nedeni olan giderleri de kapsamına almıştır. Daha 
sonra da uygulama, bütün gelir ve giderlerin incelenmesi ve tartışılması ile bunun 
belirli dönemlerde yapılması şeklinde gerçekleşmiştir.  

Bu kapsamda, iki ana yetki devrinden söz etmek mümkündür. İlkinde 
vatandaşlar asil, siyasetçiler ise vekil durumundadır. Vatandaşlar siyasetçilere 
belirli kurallar içinde ülkeyi vatandaşlar adına yönetmek üzere yetki verirler. 

Bu ilişkide siyasetçilerden beklenen toplumdaki farklı grup ve bireylerin 
tercihlerini bir biçimde bütünleştirecek ve vatandaşların beklentilerine uyan 
kamu politikaları üretmektir. Bu siyasi sorumluluktur.  

Siyasetçilerin ürettiği politikaları hayata geçirmek ise büyük ölçüde 
kamu idaresinin yani bürokrasinin görevidir. Dolayısıyla politikaların hayata 
geçirilmesi bu sefer siyasetçilerin asil, bürokrasinin ise vekil olduğu ikinci bir 
vekalet ilişkisini içerir. Bürokrasiden beklenen üretilen politikaları en etkin bir 
biçimde hayata geçirmesidir. Bu ise yönetsel sorumluluktur. Siyasal ve yönetsel 
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sorumluluğun ne kadar sağlandığı siyasi ve idari kurumların niteliğine bağlıdır 
(Atiyas ve Sayın, 1997:  6). 

Bütçe hakkı ile ilgili çabalar, devlet işlerinin yürütülmesinde halkın söz 
sahibi olmasını sağlamış. Bir başka deyişle, bütçenin kurumlaşmasıyla 
demokratik yönetim biçiminin yerleşmesine yol açmıştır. 

Öte yandan parlamenter rejimlerde, kuvvetler ayrılığı fikrinden hareketle 
yürütme, her türlü faaliyetinden dolayı yasamaya karşı sorumlu bulunmaktadır. 
Bir anlamda vatandaşlar devletin sağlamakla görevli olduğu hizmetlerin ve bu 
hizmetler için ayrılacak kaynakların tespitinde hak sahibidirler. 

Parlamento tarafından yapılan bütçe denetimi, kamusal hizmetlerin etkin 
bir şekilde yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yönelik bir faaliyettir. Dolayısıyla, 
hizmetleri üretme durumunda bulunan ve kamu kaynaklarını kullanma yetkisi 
alan hükümetler, alınan yetkinin nasıl kullanıldığı konusunda yasamaya karşı 
sorumludur. Ülkelerde bu tür faaliyetler, genellikle anayasalar ve yasalarla 
düzenlenir (DPT, 2000: 86). 

Bu süreçlerde meclise sunulan bütün raporların ve kayıtların millete açık 
olması yani vekilin asile karşı saydam ve sorumlu olması esastır (Atiyas ve 
Sayın, 1997: 13-14). 

Bu kısa açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, bütçe hakkı tek aşamada 
gerçekleştirilememiş, önce gelirlerin, sonra giderlerin tasdiki ve daha sonra da 
bunların belirli zamanlarda yapılabilmesini sağlama şeklinde üç aşamada 
yapılabilmiştir.  

4.  PARLAMENTONUN İZLEME/GÖZETİM FONKSİYONUNUN 
ÖNEMİ 

XX. yüzyılda parlamentolar bütçenin hazırlanması ve uygulanması 
sürecinde rol alma konusunda yeni güçlüklerle karşılaşmışlardır. Hükümetlerin 
güçlenmesi, teknik detayların ve bürokrasinin artması gibi nedenler, yürütme 
organının bütçeye ilişkin sorumluluklarını pekiştirmiş ve güçlendirmiştir. 
Yürütme organının sahip olduğu kapsamlı bilgi birikimi ile karşılaştırıldığında, 
parlamentolar giderek daha incelikli ve karmaşık bir hal alan modern bütçelere 
ayak uyduracak uzmanlığa sahip olamamışlardır (Posner ve Park, 2007: 81). 

Parlamentolarda yürütme organı ile etkin bir şekilde rekabet edecek 
düzeyde derin kurumsal bilgiye sahip personel sayısının da çok fazla olmadığını 
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görüyoruz. Bütçe kanun, tasarı ve eklerinin incelenmesi için sınırlı bir süre 
tanınması da parlamentonun rolü sorununu da beraberinde getirmektedir.  

Parlamentoların bütçe tasarıları üzerinde anlamlı kararlar verebilmeleri için 
bütçeyi inceleyecek yeterli zamana ihtiyaçları vardır. Uluslararası deneyimler anlamlı 
bir analiz ve inceleme neticesinde bütçenin onaylanabilmesi için parlamentonun en 
az üç-dört aya ihtiyacı olduğunu göstermektedir (Wehner, 2003: 8). Örneğin, 
Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı TBMM’ye sunulduktan sonra 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin Bütçe Tasarısını incelemek için yalnızca iki 
haftalık bir süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde, Komisyon gündeminde birçok mali 
nitelikli kanun tasarılarının da bulunduğu dikkate alındığında sürenin olması 
gerekenden daha kısa olduğu bir gerçektir.  

Ancak yine de parlamentonun bütçe sürecindeki gözetim ve denetim 
fonksiyonunun varlığı bütçe hakkı bakımından son derece önemlidir. 

Parlamentonun izleme/gözetim fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine 
getirebilmesi, mali saydamlığın gelişmesine ve yerleşmesine de bağlıdır. 

Son yıllarda, bütçeleme sürecinde parlamentonun rolünün ve 
sorumluluklarının arttığını görüyoruz. Buna yol açan nedenleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür:  

a. Piyasaların küreselleşmesi ülkelerin mali konumunu daha belirsiz ve 
etkilere daha açık hale getirmiştir (Posner ve Park, 2007: 82-83). Özellikle mali 
disiplinin sürdürülebilirliği konusunda parlamentolar, daha çok rol alma çabası 
içindedir. 

b. Kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanılmasında mali saydamlığın 
önemi artıkça, bu bağlamdaki gelişmeler parlamentoların bütçe sürecindeki 
rolünü artırmaktadır. 

c.  Parlamento ile yürütme organı arasında bir rekabet söz konusudur. 
Yürütme organının bütçeleme sürecindeki kendi rolünü güçlendirmek üzere 
uygulamaya koyduğu reformlar, parlamentoların da benzer tedbirler almasına yol 
açmaktadır.  

d. Daha az vergi almak için nasıl daha etkin harcama yapılabileceği 
sorusu, parlamentoların ilgisini çekmek suretiyle izleme/gözetim etkinliğini 
artırabilmektedir. 
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5.  PARLAMENTONUN BÜTÇE SÜRECİNDEKİ ANALİZ 
KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE HESAP VEREBİLİRLİK 

Parlamenterlerin bütçe sürecinde anlamlı rollerinin olması için, bütçeyi 
bağımsız bir şekilde analiz etme yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. 
Bütçenin iyi bir şekilde anlaşılması ve bütçede değişiklik yapılması, ancak doğru 
bir analiz sayesinde mümkün olabilecektir. Doğru analizin yapılması için de 
parlamenterlerin kendi araştırma hizmetleri vesilesiyle bütçeye ilişkin bağımsız 
bilgi ve analizlere erişimleri sağlanabilir. Ayrıca, kamu hizmeti performansına 
ilişkin önceden belirlenen ilkeler, gerçekleştirilen hizmetler hakkında kamuya 
karşı saydam olma ve hesap verebilme konusunda temel teşkil etmektedir.  

Geçmişte dünyada politika yapma ve bütçeleme süreci arasında bağın 
koptuğu görülmektedir. Bunun sonucunda, önceden planlanmadığı ve stratejiler 
içinde yer almadığı halde mali disiplini bozan yeni hizmet alanlarına kaynak 
ayrıldığı görülmektedir. Bunlara cevap olarak, parlamentolar yeni mekanizmalar 
geliştirme konusunda liderliği ele alma çabasına girmiş ve OECD’ye üye pek çok 
ülkede, politika yapma sürecinde mali etkilerin mutlaka hesaplandığı ve 
tartışıldığı bir sürece girilmiştir.  

Bu kapsamda parlamentonun alacağı kararların, yürütme organı 
tarafından zamanında sunulan kapsamlı, açık ve doğru bilgilere dayandırılması 
yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bütçe rakamları yanında söz konusu 
rakamları destekleyen belgelerin de gönderilmesi gerektiği ve parlamentonun 
bütçenin uygulama kapsamını değerlendirebilmesi için, yıl içi gerçek harcama 
bilgilerine ve güncel, kapsamlı ve özenle hazırlanmış denetleme raporlarına 
ihtiyacı olduğu üzerinde durulmaktadır (Wehner, 2003: 7). 

Öte yandan, parlamentoların bütçeleme sürecinde etkin olabilmesi için güçlü 
komitelere de sahip olması gerekmektedir. Komitelerde siyasetten uzak, derin ve 
teknik tartışmalar gerçekleştirilebilir. Dünyada komitelerin bütçe sürecine dahil 
olması geleneği giderek yaygınlaşmaktadır. Örneğin Avustralya Senatosu 1970 
yılında, Hindistan 1994 yılında bütçe sürecine ilişkin bir komite kurmuştur. Benzer 
gelişmeler diğer ülkeler içinde söz konusudur. (Johnston, 2001: 11-13).  

Bu gelişmeler ve ekonomik alanda ülkelerin elde ettikleri başarılar, bütçenin 
onaylanması ve denetlenmesi kapasitesinin güçlendirilmesinde parlamento 
komitelerinin önemini giderek artırmaktadır. Hatta OECD’ye üye ülkelerin son 20 
yılda elde ettikleri ekonomik başarıları, bütçe sürecinde parlamento komitelerinin 
rolünün ve gözetiminin artırılmasına bağlayanlar bile vardır.   
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Ayrıca, parlamentoların bütçe tasarıları üzerinde anlamlı kararlar 
verebilmeleri için bütçeyi inceleyecek yeterli zamana da ihtiyaçları vardır. 
Uluslararası deneyimler anlamlı bir analiz ve inceleme neticesinde bütçenin 
onaylanabilmesi için parlamentonun en az üç-dört aya ihtiyacı olduğunu 
göstermektedir (Wehner, 2003: 8). 

Dolayısıyla, yasa koyucuların mali disiplini destekleyecek, kamu 
fonlarının tahsisini iyileştirecek ve idari birimlerin işlevlerini daha etkili bir 
şekilde yerine getirmelerini teşvik edecek şekilde yeni bir rol belirlemeleri 
gerekmektedir. Bu yeni rolün yerine getirilmesi için şunlara ihtiyaç vardır:  

(a) Bütçe meselelerini ele almak amacıyla parlamentonun kapasitesinin 
ve kaynaklarının iyileştirilmesi,  

(b) Mali disiplini, tahsis etkinliğini ve operasyonel verimliliği 
desteklemek amacıyla hükümetin ve parlamentonun bütçe sürecinde değişiklik 
yapılması,  

(c) Uzun vadeli taahhütlerin kısa ve orta vadeli hedeflerle mutabakatının 
sağlanması,  

(d) Siyasi partilerin ve çıkar gruplarının yasama üzerindeki etkisini 
kabul eden hükümetle ilişkilerin yeniden tanımlanması. 

Bütçe komisyonları, kamu kaynaklarının kullanılmasıyla ve kamu 
hizmetinin yerine getirilmesiyle ilgili raporları ve bilgilendirme toplantıları 
sonucunda sunulan bilgileri en iyi şekilde ve amacına uygun olarak 
inceleyebilmelidir. Bu husus Meclisin denetleme sorumluluğunun da bir 
gereğidir. Bunun için gerektiğinde belirli konularda alt komisyonlar kurulabilir. 
Mesela, para politikası, sermaye ve mali piyasalar, denetleme, yerel yönetimler, 
AB fonlarının kullanımı, eğitim, sağlık vs. gibi alanlarda komisyonlar kurmak 
suretiyle belirli konularda odaklanmak, parlamentonun izleme/gözetim 
fonksiyonunun en etkin bir şekilde yerine getirilmesi bakımından önemli olabilir. 
Buradaki temel amaç, bütçe komisyonlarının kurumsal düzeyde meselelere 
yaklaşmak yerine bazı durumlarda sektörel bir inceleme yapma gereksinimini 
yerine getirecek olabilir. 

Bütçe komisyonlarının yıllık bütçeyi yeterince tartışmak için zamana 
ihtiyacı vardır. Kanun tasarılarının görüşülmesi ve sunuşlar üzerinde de zaman 
kısıtı yaşayan bütçe komisyonlarının, bütçe kanun tasarılarını yeterince 
tartıştığını söylemek zordur. 
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6. PARLAMENTONUN İZLEME/GÖZETİM FONKSİYONU 
İÇİN YENİ BİRİM KURULMASININ ÖNEMİ   

Parlamentoların etkin bütçe kararları verebilmek için yeterli bir araştırma 
kapasitesine sahip olmaları önerilmektedir. Bunun için de bütçe ile ilgili 
bağımsız bilgi ve analizlere ulaşabilmesi için parlamentonun kendi araştırma 
servisi bulundurma yoluna gidilmektedir.  

Yine de parlamentonun izleme/gözetim görevini gereği gibi yapabilmesi 
için bütçe komisyonuna bağlı olarak teknik bir birim kurulması meselesi sürekli 
tartışılan bir konudur. Bu kapsamda, özellikle ABD’deki Kongre Bütçe Ofisi 
benzeri, yetkin uzmanlardan oluşan bir birimin bütçe komisyonu için çalışması, 
komisyon üyelerine bütçe ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermesi ve 
hatta komisyonunun politika analizi yapma kapasitesinin güçlendirilmesi 
önerilmektedir.   

Daha önce de belirtildiği gibi parlamentolar, bütçe belgelerinin uzunluğu 
ve teknik açıdan karmaşıklığı nedeniyle yürütme organına bağlı bütçe ofislerinin 
uzmanlığı ile rekabet edememektedir. Sonuç itibarıyla parlamentolar da bütçe 
incelemeleri konusunda uzmanlaşmış ayrı ofisler oluşturma yoluna 
gidebilmektedir.  

OECD ve Dünya Bankası’nın, bütçe uygulamaları ile ilgili düzenledikleri 
ankette,  ankete katılan 40 ülkeden yaklaşık 30’u bütçe analizlerini gerçekleştiren 
parlamentoya bağlı bir bütçe araştırma birimi olmadığını ifade etmişlerdir.  Bu 
tarz birimlerin en eskisi ve en büyüğü şüphesiz Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki Kongre Bütçe Ofisi’dir (CBO)  (Anderson, 2005: 42-43).  

Dünyadaki en bağımsız bütçe ofisleri arasında yer alan CBO, 1975 
yılında yeni kongre bütçe sürecini desteklemek ve başkanın giderek artan 
yetkilerini kontrol altına alabilmek amacıyla kurulmuştur. Kendi analiz 
raporlarını hazırlamakta ve söz konusu analizleri başkanlık bütçesinin 
maliyetlerinin veya kongre üyeleri tarafından yapılacak tekliflerin maliyetlerinin 
yeniden hesaplanmasında kullanmaktadır. Bünyesinde 200’den fazla ekonomist 
ve bütçe uzmanı çalışan CBO, tüm siyasi gruplar arasında bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı açısından güvenirlik kazanmış bir birimdir. CBO başkanı, dört yıllık 
görevine Meclis Başkanı tarafından atansa da, CBO çalışanlarının siyasi 
bağlantılarının olmaması gerekmektedir. 
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Kore Millet Meclisi Bütçe Ofisi’nde (NABO), parlamento üyelerine 
yürütme organı tekliflerini değerlendirmelerinde yardımcı olan 100 kadar uzman 
çalışmaktadır.  

Birleşik Krallık’ta, Avam Kamarası tarafından Gözetim Birimi 
oluşturulmuştur (Posner ve Park, 2007: 90-91). Böyle bir bağımsız birimin, bütçe 
ile ilgili bilgileri, parlamento, medya, akademisyenler ve halk tarafından 
anlaşılacak şekilde basitleştirebilecek uzmanlığa sahip olması tavsiye 
edilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen standartlara sahip olan bir birimin, bütçe 
komisyonuna bağlı olarak çalışması, kuşkusuz Parlamentonun izleme/gözetim 
sürecine önemli katkılar sağlayabilecektir. Şimdi böyle bir birimin kurulmasının 
faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz (Forestiere ve Pelizzo, 2005: 29). 

Saydamlığı teşvik eder: Bağımsız bütçe biriminin uzmanlığı ve bilgi 
birikimi sayesinde, saydamlık öne çıkarılabilir. 

Güvenilirliği artırır: Tüm bütçe öngörülerinin daha güvenilir olmasını 
sağlayabilir.  

Hesap verebilirliği destekler: Bağımsız bir birim, bütçe komisyonuna 
vermiş olduğu inceleme ve analiz hizmeti sayesinde, bütçe sürecindeki 
tahminlerin hesap verebilirliğini arttırabilir. 

Bütçe sürecini iyileştirir: Daha basit, saydam, güvenilir ve hesap 
verebilir bir bütçenin anlaşılması ve takip edilmesi daha kolay olabilecektir. 

Hem iktidara hem de muhalefete hizmet eder: Tarafsız ve bağımsız 
olması ile birlikte bütçe birimi, parlamentonun hem iktidar ve hem de muhalefet 
partilerine bilgi sunar. 

Hızlı cevap alınabilir: Bağımsız bir bütçe birimi, parlamentonun 
ihtiyacı olan bilgileri, yürütme organına nazaran daha çabuk sağlayabilir.  

7.  BÜTÇE SÜRECİNDE PARLAMENTONUN ROLÜ AÇISINDAN 
BAĞIMSIZ, NESNEL VE ANALİTİK BİR BİRİMİN GÖREVLERİ 

Bağımsız ve analitik bir bütçe birimi, bütçenin hazırlanması sürecinde 
parlamentonun gerçek bir rol oynaması bakımından önemli bilgiler temin 
edebilir. 
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Bağımsız ve analitik bir birimin yerine getirebileceği çok sayıda görev 
sıralanabilir. Ancak parlamentonun bütçe hazırlık sürecine en iyi şekilde dahil 
edilebilmesi için yerine getirmesi gereken temel görevleri aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür (Anderson, 2005: 39-40). 

Ekonomik tahminler: İlgili kamu idarelerinin tahminlerini de dikkate 
alarak bağımsız ve nesnel ekonomik tahminlerde bulunmaktadır. 

Temel tahminler: Harcama ve gelirlere ilişkin tahminler, mevcut 
mevzuata göre öngörü niteliğinde olmalıdır. Mevcut mevzuat ile uyumlu 
olmayan tahminler, öngörü değil kehanet niteliği taşıyacaktır.  

Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini analiz etme: Bağımsız birimin 
gerçekleştireceği analiz yalnızca zaman kaybına yol açacak politik bir uygulama 
olan program değerlendirmesinden ziyade, teknik bir inceleme olmalıdır. 

Orta vadeli analiz: Yukarıda sayılan temel görevlerin tümü orta vadeli 
bir perspektifle gerçekleştirilmelidir.  

Teklif analizi: Mali içerikli kanun tasarılarının görüşülmesi sırasında 
bütçe komisyonu tarafından yapılacak politika önerileri, maliyetlerin tahmin 
edilmesinde parlamentoya yardımcı olabilecektir. 

Harcama kesintilerine ilişkin seçenekler: Bağımsız bir birimin, siyasi 
endişelerden uzak, yalnızca program etkinliği ve verimliliğini dikkate alarak 
hazırlayacağı harcama kesintisi seçenekleri, parlamento açısından çok faydalı 
olabilecektir. 

Vergi analizleri: Birim, vergi düzenlemelerinin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisinin tahmin edilmesi gibi çeşitli vergi politikası analizleri 
gerçekleştirebilir.  

Uzun vadeli analizler: Birçok ülkede nüfusun yaşlanması ve kaynakları 
(maliyetleri) bir nesilden diğerine aktaracak programların bulunması nedeniyle 
uzun vadeli analizler parlamento açısından büyük önem taşıyabilecektir.  

Kısa politika özetleri: Bütçelerin karmaşıklığı ve zaman sıkıntısı 
karmaşık bütçe tekliflerinin veya kavramlarının kısa ve net bir şekilde 
tanımlanmasını gerektirmektedir.  

Bütçe Komisyonu, analiz yapabilmek için bütçe ve mali konularda bir 
veri bankasına (yönetim bilgi sistemine) sahip olmalıdır. Gerekli analizler 
yapabilmek için böyle bir veri seti her zaman el altında tutulmalıdır. 
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Bütçe Komisyonunun, başta merkezi kuruluşlar (Maliye Bakanlığı, 
Merkez Bankası v.s.) olmak üzere kamu idarelerinin veri bankalarına giriş hakkı 
olmalıdır. 

Bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesi sırasında gerçekleşen tartışmalar 
daha çok teknik olmalı, ulaşılan ve planlanan hedefler ile bunlar için gereken 
araçları gözler önüne seren stratejik planlar daha detaylı analiz edilmelidir. 

Parlamentonun bütçeleme sürecinde üstlendiği rolün artırılması aşağıdaki 
hususların nasıl etkileneceğine ilişkin soruları da beraberinde getirmektedir 
(Posner ve Park, 2007: 96-97).  

Mali disipline uyum: Bu husus üzerinde henüz bir uzlaşmaya 
varılamamıştır. Bazı çalışmalar parlamento kontrolünün az olduğu ülkelerde mali 
gerçekleşmelerin daha iyi olduğunu göstermektedir, bazıları da bunun tam tersini 
ileri sürmektedir. Ancak, ABD’de yapılan bir araştırma, güçlü parlamentoların 
gerçekte daha büyük bir mali sorumluluğu yerine getirebileceğini göstermiştir. 
Diğer bir araştırma, Almanya’da parlamentonun son yıllarda bütçe açığını 
azaltma konusunda oldukça başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanılması: 
Parlamentoların kendini destekleyen kesime ve seçmenlerine karşı daha cömert 
olma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Ancak, son zamanlarda yapılan bir 
araştırma ABD’de parlamentonun karmaşık ve zor ulusal politika seçimlerinde 
bir karara varabilmek için kaynak tahsisi konusunda daha dikkatli olduğunu 
göstermektedir.  

Kaynakların ve hizmet sunumunun etkinliğini ve verimliliğini 
artırmak: Güçlü parlamentolar bütçe ödeneklerine ve teşviklerine yeni sınırlama 
ve koşullar getirebilir.  

Hesap verebilirlik: Parlamentolar bütçe politikalarında hesap 
verebilirliğin arttırılmasını teşvik edebilir. Yürütme organının yetkisinin kontrol 
edilmesi, yürütme organın tek yönlü bakış açısını önleyebilir.  

8.  TÜRKİYE İÇİN TARTIŞILABİLECEK KONULAR 

  Bütçe sürecinde etkinlik nasıl artırılabilir? 

 Kamu idarelerinin idari kapasitesi nasıl geliştirilebilir? Kamu 
idarelerinin siyasa analizi yapma, tahsis edilen kamu kaynaklarını yönetme ve 
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kontrol etme kapasiteleri ve yetkinlikleri nasıl geliştirilebilir? Bu konudaki 
etkinlikleri nelerdir?  

  5018 sayılı Kanun, amacına ve felsefesine uygun olarak nasıl daha iyi 
uygulanabilir?  

 Plan ve Bütçe Komisyonunun iki alt komisyon şeklinde çalışması 
etkinliği artırır mı? 

 İhtisas komisyonları bütçe sürecine nasıl dahil edilebilir? Plan ve 
Bütçe Komisyonunda bütçeye ilişkin temel büyüklükler görüşülebilir ve bu 
konularda bütçe tasarısı ele alınabilir. Kuruluş bütçeleri ise, Meclis ihtisas 
komisyonlarında görüşülebilir. 

 Plan ve Bütçe Komisyonunun mevcut zaman kısıtı nasıl aşılabilir? 

 Plan ve Bütçe Komisyonuna bağlı bir analiz biriminin kurulması 
gerekli mi? Fonksiyonel olur mu? 

 Yürütme ile veri paylaşımı nasıl daha sistematik hale getirilebilir?  
(Veri        Bilgi         Politika ) 

 Yürütme tarafından hazırlanan mali raporlar nasıl kolay anlaşılır hale 
getirilebilir? 

 Kesin hesapların görüşülmesi nasıl tanımlanmış bir süreç haline 
getirilebilir? 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar kesin 
hesaplar üzerinde Mecliste çok fazla tartışma yapılamadığını görüyoruz. Çünkü, 
kesin hesaplar üzerinde durulmayan, sadece onaylanması gereken bir tasarı 
olarak kabul edilmektedir ve Meclisten bütçe hakkının asıl kullanılması gereken 
safha olan kesin hesap kanununun onanması prosedüründen uygulamada istifade 
edilmediği görülmektedir. 

 Sayıştay, Meclise sürekli raporlama yapan bir kuruluş haline nasıl 
getirilebilir? 

 Stratejik planlar, bütçe görüşme sürecinin ana unsuru haline nasıl 
getirilebilir? 
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Strengthening parliamentary capacity for scrutiny and oversight of the 
budget: experiences from the Netherlands 

Jan Pieter LINGEN1 

Summary 

There are many different ways parliaments can exercise their rights of approval 
of the budget, of amending budgets, of monitoring and controlling the 
implementation of the budget and of giving discharge to the implementing 
authority. In this paper some experiences will be presented from the Netherlands. 
After a short overview of the constitutional and political setting of parliament in 
the Netherlands, the different roles and functions of committees are described, 
focussing on budgetary scrutiny and oversight. These are sketched against the 
background given by two major programmes that substantially strengthened the 
grip of Dutch parliament on the budget: the action plan to improve the financial 
information and the financial control infrastructure from 1987 onwards, and the 
improvement of the quality of budgetary information and accounting information 
through the Dutch type of performance based budgeting: policy budgeting and 
policy accounting. 

Both programmes were to a large extent successful thanks to the strategic 
partnership of parliament (and mainly its budgetary control committee), the 
Court of Audit, and the Ministry of Finance. They supported each other and kept 
each other awake. The budgetary control committee inside parliament was 
largely able to maintain the balance between its own competence and the 
competences of standing committees, contributing to the strengthening of 
budgetary scrutiny mainly through its advisory role carried out by its budgetary 
expert staff. The committee, according to the rule of procedure responsible for 
the contacts with the Court of Audit, was also able to strengthen its relations with 
the Court, whilst at the same time the Court moved into the direction of working 
closely together with parliament as its main client, without compromising its 
independence. 

The Dutch model is not a model to be copied - but it probably contains elements 
that can inspire other parliaments making efforts to strengthen their budgetary 
scrutiny and oversight function. 

 

 

                                                           

1 Head of Private Office/Netherlands, European Court of Auditors 
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Introduction 

There are many different ways parliaments can exercise their rights of approval 
of the budget, of amending budgets, of monitoring and controlling the 
implementation of the budget and of giving discharge to the implementing 
authority. These differences may vary according to different constitutional 
arrangements, political culture, tradition and practices, and will often evolve over 
time. Ideal arrangements for effective monitoring and oversight do not exist: it 
very much depends on the circumstances which arrangements are best suited for 
a given parliament to effectively exercise its functions of budgetary scrutiny and 
oversight. In order to select appropriate arrangements, it is useful to see how 
other parliaments have operated in this respect. In this paper some experiences 
will be presented from the Netherlands. The focus will be on the internal 
organisation of parliament and on its relations with the supreme audit institution 
and the ministry of finance in the Netherlands. These will be preceded by some 
general observations on government budgeting and budgetary management. 

General observations 

The budget 

It may be useful to recall the major principles of, and requirements for the budget 
in democracies: the budget should be public, the budget should be universal, 
including all expenditure and revenue separately, the budget should be authorized 
by the legislature before implementation, the budget should cover a fixed period 
of time (a year usually), and the budget should be presented in a clear and 
structured way. The budget should reflect in financial terms the political 
priorities adopted by parliament. It should therefore allow parliamentarians to 
recognize how these priorities have been translated into budgetary terms. 

In his contribution to the World Bank reader on Budgeting and Budgetary 
Institutions, published in 2007, Jürgen von Hagen gives a brief overview of the 
literature on public finance in the context of fiscal performance2. He rightly states 
that the core of public finance is that some people spend other people’s money 
and that in democracies voters delegate the power over public spending to elected 
politicians: parliament's "power of the purse". In public finance theory the 
relationship between voters and politicians is defined as a principal-agent 
relationship: the voters give a mandate to politicians, politicians are under 

                                                           

2 Budgeting institutions for better fiscal performance, in: Anwar Shah (ed.), Budgeting 
and Budgetary Institutions, World Bank, Washington, 2007, p. 27-51.  
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instruction of the voters. However, voters are not in a position to determine 
completely which projects politicians should spend public money on. In 
principle, this is counterbalanced by the possibility for voters to hold elected 
parliamentarians to account during the next elections.  

A similar relationship exists between elected politicians, parliamentarians, and 
government. Again, in democracies parliamentarians are to hold government to 
account for their acts, including public expenditure. This demonstrates the 
importance of the role of parliament in scrutinizing the budget and in keeping 
oversight of the implementation of the budget: on behalf of their voters 
parliamentarians are to see to it that public money is spent in a way 
corresponding to the wishes of the voters. But also parliamentarians are not in a 
position to determine completely how and on what public money is being spent. 
The challenge for parliament is to organize itself in such a way that in the 
relationship between parliament and government the gap between government 
and parliament in terms of information, resources and organization is reduced as 
far as possible. Although parliament in principle is in a disadvantageous 
situation, this may also counterbalanced by parliament's power to call for a 
confidence vote if it has such power and if it fundamentally disagrees with 
expenditure made by the government. 

The Netherlands 

The setting 

Dutch parliament, the States General, consists of two Houses. The Second 
Chamber (Lower House) with 150 members is elected directly, the First Chamber 
(Upper House) with 75 members is elected by the members of the provincial 
assemblies. The Second Chamber is the main political body, with extensive 
rights (absolute right of information, right to adopt, change, or reject draft laws, 
including budget laws, right of initiative to propose laws, right to call ministers to 
hearings or meetings, right of parliamentary enquiry with the obligation for 
everybody to appear as a witness, to name a few. The First Chamber does not 
have the right to amend laws, it can only adopt or reject a draft law. The First 
Chamber usually does not play a major political role, it accepts that the Second 
Chamber with its direct mandate from the voters, is the main political body. 

Within the Second Chamber the work is organized in a committee structure. 
Standing committees (or sectoral committees) exist for policy areas, largely 
along the lines of ministerial departments or ministerial portfolio's. Parliamentary 
control is thus to a large extent exercised by standing committees on the 
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respective departments and their political bosses. The committees scrutinize draft 
laws, hold policy debates with the responsible minister(s) and also scrutinize 
draft budgets, which have the formal format of a draft law. 

There have never been majority parties in the Netherlands: the political landscape 
is rather fragmented, with nowadays 11 political parties represented in the 
Second Chamber. Governments are therefore always coalition governments, 
which can only function properly and stably on the basis of rather detailed 
programme agreements at the beginning of their term. These programmes are 
formally programmes of the cabinet, the government, but are materially and thus 
politically supported by the political parties in parliament that form the coalition 
government.  

These coalition programmes have a big financial component. Fiscal policy 
objectives are laid down, like budget deficit or surplus goals, funding and cut 
back priorities with amounts to be achieved spelled out, tax proposals, etc. The 
financial component of such coalition programmes are analysed by the Central 
Planning Bureau, an independent financial and economic research institution, and 
their comments are made public3. In fact, critical comments are usually prevented 
by the political parties negotiating on a coalition programme by modifying the 
contents in such a way that the Central Planning Bureau is satisfied. 

In the beginning of the 1980's the annual budget deficit increased to highs never 
witnessed before. It reached 8,3% of GDP in 1983. It was realized, at least by 
most of the financial experts that severe measures needed to be undertaken in 
order to stop the derailment of public finances. Due to economic slow down, 
leading to lower tax revenue and higher expenditure on social benefits, and fierce 
opposition from all sorts of interest groups and their political allies in parliament 
the budget process became chaotic or at least turbulent.  

What triggered the improvement of parliamentary oversight of the budget in the 
late 80-ies? 

                                                           

3 The Central Planning Bureau, established in 1945, formally is a part of the Ministry of 
Economic Affairs, which secures access to budget and policy proposals and not yet 
disclosed data. However, it is functionally independent, and widely respected as an 
independent economic policy analysis institute. It’s about 150 staff are engaged in 
academic research on economic policy – not on planning the economy as the name of 
the Bureau would suggest. In the budget process the Bureau analyses policy proposals 
and amongst others translates those into budgetary terms. See for more information 
CPB’s website: http://www.cpb.nl/eng. 
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In 1983 the largest ship building company in the Netherlands, RSV, went broke 
although the Dutch government had subsidized the company during a number of 
years, totalling € 1,2 billion. Parliament started an enquiry and concluded that 
apart from not having been informed adequately by government it also lacked 
sufficient expertise to monitor budget implementation and identify holes in the 
information supplied by government. This enquiry led to the establishment in 
1985 of a committee of parliamentarians that proposed a number of 
improvements in parliamentary procedures and parliamentary support. These 
improvements were introduced from 1986 onwards. One of these measures was 
the introduction of a permanent staff of three budget experts for the 
parliamentary committee on budgetary control. This was the starting point for 
substantial strengthening of parliamentary budgetary control in the Netherlands.  

The establishment of this support unit coincided with the initiative by parliament 
to speed up the submission of the accounts and to pay more attention to the 
discharge procedure. In 1985 the accounts for the budget year 1978 were 
submitted to parliament demonstrating an enormous negligence in making up the 
accounts, a negligence that was also demonstrated by the lack of reliable, 
complete, and up to date financial information. This was considered unacceptable 
by parliament. Also, the Dutch Supreme Audit Institution, the Court of Audit, in 
its Annual Report published in 1985 had drawn attention to these shortcomings in 
the basic financial information structure. In 1985 parliament had therefore 
requested radical improvements of the financial information and the financial 
control and audit infrastructure4. This resulted in an action plan submitted to 
parliament in the beginning of 1987.  

The action plan and its implementation: contents and role of parliament 

                                                           

4 Financial control and audit are different animals, but they are nevertheless closely 
related. Financial control is a component of internal control, which can be defined as a 
process effected by an organization's structure, work and authority flows, people and 
management information systems designed to help the organization accomplish its 
specific goals or objectives. It is a means by which an organization's resources are 
directed, monitored, and measured. Audit is an independent assessment of the 
functioning of internal (financial) control. Internal audit is a function within an 
organization, with a high degree of independence and professionalism, assessing 
internal control and giving advice to management on risk strategy and governance 
issues. As a management tool it is part of the internal control arrangements. External 
audit is from a legal point of view more independent, as it is situated outside the 
organization, and aims at assessing the reliability of financial and performance 
information submitted by an organization, and issuing public opinions on that basis. It 
is an essential ingredient for a system of confidence and accountability. 
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The action plan had four main components5:  

1 administrative organization and internal control: laying the 
foundations for orderly and effective budgetary management, 
including an integrated accounting system based on both 
commitments and cash payments. 

2 improved information provision: efficient and real time information 
concerning budget preparation, budget implementation and 
accounting within ministries, between ministries and the ministry of 
finance, and between government and parliament. 

3 budget presentation: clearer presentation and more elaborated 
division of the budget in budget lines and categories, enabling 
parliament to exercise its budget right more easily and effectively. 

4 audit: the introduction of internal audit in a structured way in all 
ministries, with the requirement that all ministerial accounts were to 
be accompanied by an audit opinion from the internal audit 
department. The Court of Audit, as the in dependent external auditor, 
could progressively rely on the audit work carried out by the internal 
audit departments, avoiding overlap. 

Success factors in the implementation of this action plan were the commitment of 
the three major players: the ministry of finance, the Court of Audit, and the 
parliamentary committee on budgetary control. It is important to stress that the 
whole committee supported this action plan, irrespective of political affiliation. 
The three major players supported each other and kept each other awake. The 
ministry of finance had an additional argument for the action programme, not 
necessarily shared by the two other major players. The ministry of finance hoped 
that the implementation of the action programme would strengthen its position 
towards line ministries, by laying the foundation for more fiscal discipline by 
simply improving its information position. This made it acceptable for the 
ministry of finance that the action programme as such was quite costly, and it 
also led to its position that no top down approach, with instructions from the 
ministry of finance, should be followed. Instead line ministries were free to 

                                                           

5 See for a more detailed description: J.K.T. Postma, The accounting system operation: 
laborious, time-consuming, but successful, in: I.C. Thijsseling and P.G.J. van Uden, 
Made in Holland, Dutch public finance: lessons and experiences, Sdu, The Hague 
2004, pp. 35-44. 
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choose the IT-solutions they considered best suited, as long as these solutions led 
to the desired result in terms of information to be submitted to the ministry of 
finance and parliament. It is interesting to note that this strategy proved 
successful. The “investment” made by the ministry of finance, allowing relatively 
high costs for developing tailor made solutions per line ministry, did indeed 
create sufficient support from line ministries, without which the action 
programme could never have been successfully implemented. 

Within Dutch parliament (Lower House), the budgetary control committee 
(BCC) took the lead, but tried to involve the standing committees as much as 
possible. The BCC, supported by its expert staff, developed procedures for 
budgetary scrutiny by the responsible standing committees. Budget proposals for 
individual ministries were analysed by this staff and their reports with 
suggestions for questions were circulated amongst the members of the relevant 
standing committee to help them prepare for a public committee meeting with the 
minister and his civil servants. During these meetings the members of parliament 
asked for explanations, for instance for remarkable differences in a specific 
budget line from the current budget in comparison with the budget proposal for 
the next budget year, both for expenditure and for revenue. The minister, 
supported by his civil servants were forced to go relatively deep into details. 
Replies were given either orally, or in writing after the meeting. This served at 
least one purpose: at the highest political and civil service level everybody was 
forced to learn about the set up of the budget and the technicalities of and tricks 
behind the forecasts in the budget. It has also led to more and better articulated 
proposals from parliamentarians to amend the budget, and raised the profile of 
both politicians and civil servants dealing with public finance.  

Particularly important was the link with the action plan to improve financial 
information and financial control. The link ensured that feed back was given 
from parliament to government during the implementation, enabling fine-tuning 
between the two branches of the legislature, and further stimulating each other's 
interest in the issues at stake. This resulted in a lasting improvement of the 
financial information infrastructure, a raised awareness of the regular and 
effective budget implementation, more fiscal discipline, and greater attention for 
accountability. 

The budgetary control committee: its role and functioning 

The committee has two major roles: it is on the basis of the rules of procedure of 
the parliament the committee responsible for the handling of reports from the 
Court of Audit, for legislation in the area of the budget and budgetary control, 
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and for the general discharge. The second role is to serve the other committees in 
giving them advice, both on own initiative and on request, in budgetary and 
budgetary control matters. This second role is more complicated as it may 
interfere with the responsibilities of other parliamentary committees. This is 
partly a natural tension between the generalists in a budgetary control committee 
and the specialists in the standing committees, more committed to proposing new 
plans and expenditure programmes than in monitoring the implementation of 
previously adopted policies. But it is also due to the competition between 
politicians and between committees on influence and power. 

To a large extent this second role is mandated to the staff of the committee. 
Under the umbrella of the political power of the committee, the staff members 
prepare reports on budget proposals, audit reports, but also on government 
proposals for major infrastructural projects or major policy and policy instrument 
changes. Standing committees can propose to parliament to designate such 
proposals as "grand project". In the specific procedure for these projects, the 
budgetary control committee and its staff play an important supportive role, but 
the major characteristic of the procedure is that a detailed information structure is 
agreed between the responsible ministry and the responsible standing committee 
enabling the latter to carry out its control function properly. Part of this 
agreement is the inclusion of independent checks on the reliability of the 
information by auditors. This gives the parliamentary committee an additional 
assurance that the information on which it is to base its decisions (agree with a 
proposal, disagree, agree with proposed amendments - including budget - during 
implementation) is correct. After parliament has agreed with a project proposal 
and its financial consequences, the procedure foresees in regular monitoring 
information on the implementation of a project. This information is analysed by 
the expert staff of the budgetary control committee, and the responsible standing 
committee uses these analyses in hearings with the responsible minister. 

During the late eighties, when the action plan for improvement of the financial 
information structure and financial control infrastructure was being implemented, 
the committee took the initiative to support all members of parliament and their 
assistants in budgetary affairs by providing them the opportunity to follow 
courses on how to read, understand, and amend budgets. These courses were 
given by the expert staff of the committee together with experts from the Court of 
Audit, the Ministry of Finance, and Financial directorates from other ministries. 
Also parliamentary journalists were invited to attend. Ever since, after elections, 
similar courses are offered to all (new) members of Parliament, and it certainly 
contributed to greater awareness amongst parliamentarians of their fundamental 



 309

budget rights and increased their knowledge on how to exercise these rights in 
practice. The lectures were assembled in a book that is regularly updated and still 
serves as an introduction to the budget.6 

The finance committee 

The Standing committee on finance is the responsible committee for setting the 
overall fiscal policy. The committee consists of all financial spokespersons of the 
political parties in the Second Chamber, and deals as well with tax legislation, 
banking and financial markets.  

The most important annual debate on fiscal policy and the budget in general is on 
the budget memorandum submitted by the Minister of Finance the third Tuesday 
in September. At the same time all draft budget proposals for the individual 
ministries are submitted to parliament. On the basis of the outcome of the general 
debate modifications are presented to the draft budget proposals. These changes 
are however proportionally rather small. The finance committee has two more 
opportunities for a general budget debate, in June when the Spring Budget 
Memorandum is submitted, and in December after the Autumn Budget 
Memorandum is presented. Obviously, the December debate cannot lead to any 
changes in the budget for the current budget year (Jan-Dec), but it may give some 
guidance for changes in the budget of the next year.  

The financial spokespersons of any political group are member of the standing 
committee on finance. Within their political group they fulfil a certain “minister 
of finance” role. Usually, certainly in the larger political groups, they have a 
responsibility for keeping the fiscal discipline within their political group. They 
are to control that fellow members of their group do not go outside the budgetary 
framework the party has set for itself.  

Given the political context with a coalition government, the financial specialists 
of the governing political groups together with the group leaders negotiate what 
changes they want to have in the draft budget. The outcome of these negotiations 
more or less determine the result of the general budget debate, but opposition 
parties can be successful in amending the budget if they are able to organize 
sufficient political support, and if they follow the secret rule of the game: never 
propose to increase a budget line without indicating which budget you want to 
reduce in order to have a neutral outcome in the end. This is so to say part of the 

                                                           

6 See for the latest edition: Toegang tot de Rijksbegroting ("Access to the Government 
Budget"), 9e geheel herziene druk, SDU, Den Haag, 2005. 
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political culture of the Netherlands, and it is hard for political groups to take a 
different route and be successful in the end. 

The role of sectoral committees 

With the ceilings set after the general budget debate, it is the role of the sectoral 
committees to scrutinize the budget proposal for the ministry they are competent 
for. Before the debate in the plenary a committee meeting is held where the draft 
budget is carefully analysed at a sometimes quite detailed level. The debate is 
prepared through written questions by the committee members and answers from 
the ministry. As indicated before, for their questions the committee members can 
use the analysis prepared by the staff of the budgetary control committee. Of 
course, such analysis is a technical one that does not go into the political debate. 
However, the analysis will not avoid sensitive issues if from the point of view of 
budgetary control it needs to be ensured that members of the sectoral committee 
should at least be aware.  

One of the items especially interesting for members of parliament is to know 
where possible sources are to fund more expenditure for their policy priorities. A 
careful analysis of previous forecasts, realizations and reasons for differences in 
the budget documents may give rise to the identification of possible structural 
overestimates for specific expenditure budget lines, or underestimates for certain 
revenue budget lines. From the parliamentary point of view, these are 
opportunities to propose amendments to the budget making the budget right of 
parliament come to life. To give an example: in the beginning of the 1990’s the 
ministry of justice structurally underestimated the revenue from fines in the draft 
budget, obviously to create a margin for their own purpose. Parliament however, 
having identified this feature, used this “secret” room for its own policy priorities 
and amended the budget accordingly. 

Relation with the Court of Audit 

Over the years the relations between parliament and the Court of Audit have 
substantially improved and intensified. The Court of Audit, with its 
constitutionally guaranteed independence, has since the beginning of the 1980-ies 
become more and more aware that the impact of its audits can be increased 
through fostering the relations with parliament, for instance by looking more 
carefully to the political agenda when selecting and planning its audits. 
Suggestions from parliament for selected audit tasks are welcomed, and taken on 
board if it fits into the overall audit strategy of the Court and if resources allow. 
Also requests for specific audits, usually on politically sensitive issues, are 
generally accepted. For these requests a specific procedure has been established 
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in the rules of procedure of parliament. In this procedure the budgetary control 
committee is to consult the Court on a draft request in order to make sure that the 
Court is competent to carry out an audit and to agree on audit questions and time 
frame. This type of request audits takes place quite frequently, and both 
demonstrates and maintains the good relationship. 

Another demonstration of the good relationship is the regular secondment of staff 
from the Court of Audit to the support staff of the budgetary control committee. 
It increases the capacity of this budgetary support unit, and also allows auditors 
from the Court of audit to get more acquainted with the political flavour of 
working in the political environment, contributing to increased sensitivity for the 
needs of parliamentarians.  

From policy budget to policy accountability 

In 1997 the BCC in parliament, as a component of its work programme, started 
an initiative to speed up the submission of the accounts and to increase its 
information quality and value. At that time accounts were submitted together 
with the draft budget at the third Tuesday in September, already an enormous 
improvement compared with the initial situation in 1985. In principle, this date 
could offer the opportunity to discuss the draft budget taking into account the 
implementation of the budget the year before. But in practice the attention 
focussed almost entirely on the draft budget, and the accounts did not receive the 
attention it merited.  

The BCC initiated an informal working group, chaired by one of its staff, and 
composed of representatives from the ministry of finance, the Court of Audit, and 
high level civil servants from several line ministries. This working group 
delivered a report, “the annual report in the political arena”, which, as the title 
already suggests, contained a number of proposals to increase the political impact 
of the accounts and the accompanying annual report. The report, published in 
19987, started at the beginning: the budget itself. In order to have relevant and 
politically interesting information on the performance of government in the 
accounts, the budget itself should contain quantified policy objectives and 
performance indicators. Only on the basis of explicitly agreed policy objectives 
and performance indicators would it be possible to effectively make government 
accountable for its policy performance. 

Again the partnership between parliament, the Court of Audit and the Ministry of 
Finance proved to be successful - at least initially. In 1999 the Minister of 
Finance submitted detailed proposals on how to improve the information value 

                                                           

7 Werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen, Jaarverslag in de politieke arena. 
Naar een nieuwe stijl van verantwoorden, Den Haag 1998. 
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and accessibility of budget and accounting documents, with a view of putting 
policy budget and policy accountability at the centre. This was to be realized by 
putting the following questions for the budget to the forefront: what do we want 
to achieve, what do we need to do to achieve it, and what should it cost. 
Accordingly, in the accounting documents the following questions should be 
answered: have we achieved what we intended to achieve, have we done what we 
should have done to achieve it, and did it cost what we had expected. In order to 
create the opportunity for full political attention for the accounts the budget cycle 
was to be shortened aiming at the submission of the accounts, plus the 
accompanying reports and opinions from the Court of Audit on the third 
Wednesday in May. The first full implementation of this new procedure, with the 
accounts based on the new principles took place in May 2003. But the political 
attention could not be maintained. Since then new initiatives have been 
undertaken to try to increase the political attention, with some limited result in 
May 2008 when the 2007 accounts were debated. 

Concluding remarks 

Parliamentary scrutiny of the budget in the Netherlands has been strengthened 
substantially in the past twenty years, to a large extent because parliament itself 
realized that it was to its advantage to take its budget rights more seriously. At 
the same time, however, continuous attention is needed to maintain the discipline 
needed to continue with this kind of parliamentary work. The role of the 
budgetary control committee in the Dutch Second Chamber has been crucial, 
especially through its support services for standing committees. It has tried to 
keep the balance between standing committees and itself, not interfering with 
issues that are the competence of other committees, but stimulating these to take 
up their own role in the budget process. An important feature has been that the 
budgetary control committee and the standing committee of Finance have never 
competed with each other - maybe because the composition of both committees 
is to a large extent the same. 

The way Dutch parliament has organized its procedures for budgetary scrutiny 
and oversight is anything but permanent. Adaptation is regularly needed, already 
because the political environment is a very dynamic one. The "Dutch model" is 
certainly not a panacea for any other parliament. But elements that have worked 
in the Netherlands may work as well in other parliaments. That's why it is useful 
to know a bit more about the Dutch experience. I hope this paper fulfils that role. 
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PARLAMENTONUN BÜTÇE GÖZETİM VE DENETİM KAPASİTESİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ: HOLLANDA DENEYİMİ 

Jan Pieter LINGEN1 

Özet 

Parlamentoların bütçenin onaylanması, bütçelerin değiştirilmesi, bütçe 
uygulamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ve uygulamadan sorumlu kuruma 
onay verilmesi yetkilerini kullanmasını mümkün kılan pek çok yol 
bulunmaktadır. Bu belgede, Hollanda’dan bazı deneyimler aktarılacaktır. 
Hollanda’da Parlamentonun anayasal ve siyasi yapısına kısaca değinildikten 
sonra, komisyonların farklı rolleri ve işlevleri açıklanacak özellikle de bütçe 
gözetim ve denetim fonksiyonu üzerinde durulacaktır. Bunlar Hollanda 
Parlamentosu’nun bütçe üzerindeki etkisini büyük ölçüde artıran iki temel 
programın arka planı çerçevesinde ele alınacaktır. Bunlar: 1987 yılından itibaren 
mali bilgi ve mali kontrol altyapısının iyileştirilmesine yönelik eylem planı ve 
Hollanda tarzı bir performans esaslı bütçeleme yoluyla bütçe ve muhasebe 
bilgilerinin kalitesinin iyileştirilmesi ile Politika bütçelemesi ve politika 
muhasebeleştirmesidir. 

Her iki program da Parlamento’nun (özellikle Bütçe Kontrol 
Komisyonunun), Sayıştayın ve Maliye Bakanlığının stratejik ortaklığıyla büyük 
başarı elde etmiştir. Bu kurumlar, birbirlerini desteklemiş ve birbirlerinin aktif bir 
konumda kalmasını sağlamıştır. Parlamento bünyesindeki Bütçe Kontrol 
Komisyonu, bütçe uzmanlarından oluşan personeli tarafından verilen 
danışmanlık hizmetleri yoluyla bütçe denetim fonksiyonunun güçlendirilmesine 
katkıda bulunarak kendi yeterliği ile daimi komisyonların yeterlikleri arasındaki 
dengeyi korumayı büyük ölçüde başarmıştır. Sayıştay ile ilişkilere ilişkin usul 
kuralları gereğince, Komisyon ayrıca Sayıştay ile de ilişkilerini güçlendirmiştir 
ve Sayıştay da bağımsızlığından ödün vermeden Parlamento ile yakın bir ilişki 
içerisinde çalışmaya başlamıştır. 

Hollanda modeli, bire bir örnek alınacak bir model olmayabilir ancak bu 
model bütçe gözetim ve denetim fonksiyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar 
yürüten diğer parlamentolara esin kaynağı olabilecek unsurları barındırmaktadır. 

Giriş 

Yasama organlarının bütçenin onaylanması, bütçelerin değiştirilmesi, 
bütçe uygulamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi ve uygulamadan sorumlu 
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kurumun ibra edilmesi yetkilerini kullanmasını mümkün kılan pek çok yol 
bulunmaktadır. Bunlar, farklı anayasal düzenlemeler, siyasi kültür, gelenekler ve 
uygulamalar temelinde zaman içinde sıkça değişebilir. Etkili bir gözetim ve 
denetim fonksiyonu gerçekleştirmeye yönelik ideal bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Çoğu zaman, parlamentonun bütçe gözetim ve denetim 
fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine getirmesi için gerçekleştirilen 
düzenlemeler, içinde bulunulan koşullara göre belirlenmektedir. Uygun 
düzenlemelerin seçilmesi için, diğer ülkelerin yasama organlarının bu bağlamda 
nasıl faaliyet gösterdiklerinin incelenmesi faydalı olmaktadır. Bu çalışmada, 
Hollanda deneyimi ele alınacaktır. Hollanda Parlamentosunun iç teşkilatı ve 
Parlamentonun Sayıştay ve Maliye Bakanlığı ile ilişkileri üzerinde durulacaktır. 
Ancak öncesinde hükümetin bütçe çalışmaları ve bütçe yönetimine ilişkin genel 
gözlemlere yer verilecektir. 

Genel gözlemler 

Bütçe 

Burada, demokrasilerde bütçeye ilişkin başlıca ilkelerin ve gerekliliklerin 
hatırlanması faydalı olacaktır: Bütçe kamusal olmalıdır; tüm harcamaları ve 
gelirleri ayrı olarak içermekle birlikte evrensel olmalıdır; uygulanmadan önce 
yasama organı tarafından onaylanmalıdır; belirli bir süreyi (genellikle bir yıl) 
kapsamalı, açık ve planlanmış bir şekilde sunulmalıdır. Bütçe, parlamento 
tarafından benimsenen siyasi öncelikleri mali terimlerle ortaya koymalıdır. Bu 
nedenle, Parlamento üyelerinin bu önceliklerin bütçe terimleri ile nasıl ifade 
edildiğini görmeleri sağlanmalıdır. 

Jürgen von Hagen, Dünya Bankasının 2007 yılında yayımlanan 
Bütçeleme ve Bütçe Kurumları isimli dokümanına yaptığı katkıda, mali 
performans bağlamında kamu maliyesi literatürüne ilişkin genel bilgi 
sunmaktadır2. Jürgen von Hagen, kamu maliyesinin özünde bazı kişilerin 
diğerlerinin parasını harcamasının yer aldığını ve demokrasilerde oy verenlerin 
harcama yetkisini seçilen politikacılara aktardıklarını “bütçe hakkı” 
belirtmektedir. Kamu maliyesi kuramında, oy verenler ile politikacılar arasındaki 
ilişki vekalet veren kişi ile vekil arasındaki ilişki şeklinde açıklanmaktadır: Oy 
verenler politikacılara vekalet vermektedir, politikacılar da oy verenlerin talimatı 
ile hareket etmektedir. Buna karşın, oy verenler politikacıların parayı tamamen 
hangi projeler için harcayacaklarına karar verecek bir konumda değillerdir. Ne 
var ki oy verenlerin seçilen parlamento üyelerinden gelecek seçimlerde hesap 
sorabilecek olması bu durumu dengelemektedir. 

                                                           

2 Budgeting institutions for better fiscal performance, in: Anwar Shah (ed.), Budgeting 
and Budgetary Institutions, World Bank, Washington, 2007, p. 27-51. 
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Seçilen politikacılar, parlamento üyeleri ve hükümet arasında da benzer 
bir ilişki bulunmaktadır. Benzer şekilde, demokrasilerde hükümet, kamu 
harcamaları dahil olmak üzere gerçekleştirdiği eylemlerden parlamento üyelerine 
karşı sorumludur. Bu durum yasama organının bütçe gözetim ve denetim 
fonksiyonunda oynadığı rolün önemini göstermektedir: Parlamento üyeleri, oy 
verenleri adına, kamu parasının oy verenlerin istekleri doğrultusunda 
harcandığından emin olmalıdır. Bunun yanı sıra, parlamento üyeleri kamu 
parasının nasıl ve ne için harcanacağına tek başına karar verecek bir pozisyonda 
değildir. Burada Parlamentonun sıkıntısı, Parlamento ile hükümet arasındaki 
ilişkide, hükümet ve parlamento arasında bilgi, kaynaklar ve teşkilat açısından 
oluşan boşluğun olabildiğince kapatılmasını sağlayacak şekilde teşkilatlanmaktır. 
Parlamento temelde dezavantajlı bir konumda bulunmasına rağmen, hükümet 
harcamalarını temelde yanlış bulması durumunda, Parlamentonun güvenoyu 
çağrısında bulunması ile bu durum dengelenebilir. 

Hollanda 

Parlamento Yapısı 

Hollanda’da iki meclisli bir parlamento yapısı bulunmaktadır. 150 
üyeden oluşan Temsilciler Meclisi doğrudan seçilirken, 75 üyeden oluşan Senato 
il genel meclislerinin üyeleri tarafından seçilmektedir. Temsilciler Meclisi, 
mutlak bilgi edinme hakkı; bütçe kanunları dahil olmak üzere yasa tasarılarını 
kabul etme, değiştirme veya reddetme hakkı; bakanları görüşmelere veya 
toplantılara çağırma hakkı, herkesin şahitlik yapma yükümlülüğünün bulunduğu 
bir parlamento soruşturması yapma hakkı vb. şekilde çok çeşitli haklara sahip 
olan başlıca siyasi organdır. Senato kanunlarda değişiklik yapma yetkisine sahip 
değildir, bu nedenle bir yasa tasarısını sadece kabul edebilir veya reddedebilir. 
Senato önemli bir siyasi rol üstlenmemektir ve Temsilciler Meclisinin oy 
verenlerden aldığı doğrudan yetki ile başlıca siyasi organ olduğunu kabul 
etmektedir. 

Temsilciler Meclisinin çalışmaları komisyonlar tarafından 
yürütülmektedir. Her politika alanı için büyük ölçüde bakanlık birimlerine veya 
bakanlıkların görev alanına paralel daimi komisyonlar (veya sektörel 
komisyonlar) bulunmaktadır. Bu nedenle, Parlamentonun denetim fonksiyonu 
büyük ölçüde ilgili birimler ve yöneticilere karşı sorumlu daimi komisyonlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu komisyonlar yasa tasarılarını denetlemekte, 
sorumlu bakan(lar) ile politika görüşmeleri gerçekleştirmekte ve ayrıca bir yasa 
tasarısı formatında olan bütçe tasarılarını denetlemektedir. 

Hollanda’da hiçbir zaman çoğunluk partileri olmamıştır. Mevcut durum 
parçalanmış bir siyasi görünüm sergilemektedir ve şu anda Temsilciler 
Meclisinde 11 siyasi parti temsil edilmektedir. Bu nedenle, hükümetler yalnızca 
dönemin başında ayrıntılı bir şekilde ortaya konan program anlaşmaları ile 
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düzgün ve istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterebilen koalisyon hükümetlerinden 
oluşmaktadır. Bu programlar resmi olarak kabinenin, hükümetin programlarıdır 
ancak bunlar esas itibariyle siyasi olarak koalisyon hükümetini oluşturan siyasi 
partiler tarafından desteklenmektedir. 

Bu koalisyon programlarının büyük bir mali bileşeni bulunmaktadır. 
Mali politika hedefleri, bütçe açığı veya fazlası hedefleri; ulaşılması hedeflenen 
tutarlar ile birlikte fon ve kesinti öncelikleri; vergi önerileri ve diğer bileşenler 
yer almaktadır. Bu tür koalisyon programlarının mali bileşenleri, bağımsız bir 
mali ve ekonomik araştırma kurumu olan Merkezi Planlama Bürosu tarafından 
analiz edilmekte ve Büronun yorumları kamuya duyurulmaktadır3. Aslında, 
içeriği Merkezi Planlama Bürosu’nun memnun olacağı şekilde değiştirmek üzere 
koalisyon programı üzerinde tartışmalar gerçekleştiren siyasi partiler, Merkezi 
Planlama Bürosu’nun eleştirel yorumlarda bulunmasını engellemektedir. 

1980’lerin başlarında, yıllık bütçe açığı daha önce hiç görülmemiş bir 
seviyeye ulaştı. 1983 yılında, yıllık bütçe açığı GSYH’nin yüzde 8,3’ü kadardı. 
En azından mali uzmanların çoğu, bu durumun sona erdirilmesi için katı 
önlemler alınması gerektiğini fark etmişti. Vergi gelirlerinin azalmasına ve sosyal 
yardım harcamalarının yükselmesine neden olan ekonomik yavaşlama nedeniyle 
çıkar gruplarının ve onların parlamentodaki siyasi yandaşlarının katı muhalefeti 
sonucunda, bütçe süreci karmaşık bir hal almıştır. 

1980’lerin sonlarında parlamentonun bütçe üzerindeki gözetim 
fonksiyonunun iyileştirilmesini teşvik eden unsurlar nelerdir? 

1983 yılında, Hollanda’daki en büyük gemi inşaat şirketi olan RSV, 
Hollanda hükümetinin birkaç yıl süresince şirkete toplam 1,2 milyar euroluk 
yardımda bulunmasına rağmen iflas etti. Bunun sonucunda, yasama organı bir 
soruşturma başlattı ve hükümet tarafından yeterince bilgilendirilmediğini 
öğrenmenin yanı sıra, bütçe uygulamalarını izleme ve hükümet tarafından 
sağlanan bilgilerdeki boşlukları belirleme konusunda yeterli uzmanlığa sahip 
olmadığını da fark etti. Bu soruşturma sonucunda, 1985 yılında, parlamento 
usulleri ve parlamento desteğinde bir dizi iyileşme sağlanmasını öneren ve 

                                                           

3 1945 yılında kurulan ve bütçe teklifleri ile politika önerilerine erişimi garanti eden, 
ancak henüz söz konusu verileri açıklamamış olan Merkezi Planlama Bürosu, resmi 
olarak Mali İşlerden Sorumlu Bakanlığın bir parçasıdır. Buna karşın, Merkezi 
Planlama Bürosu işlevsel olarak bağımsızdır ve bağımsız bir ekonomik politika analiz 
kurumu olarak büyük kabul görmektedir. Merkezi Planlama Bürosu bünyesinde, 
yaklaşık 150 çalışan ekonomi politikasına ilişkin akademik araştırma yapmaktadır – 
Büronun isminden anlaşıldığı gibi ekonomi alanında planlama yapılmamaktadır. Bütçe 
sürecinde, Büro politika önerilerini incelemekte ve bunları bütçe terimleri ile ortaya 
koymaktadır. Daha fazla bilgi için bakınız http://www.cpb.nl/eng. 
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parlamento üyelerinden oluşan bir komisyon kuruldu. 1986 yılından itibaren söz 
konusu iyileşmeler gerçekleştirilmeye başlamıştır. Bu tedbirlerden bir tanesi, 
bütçe kontrolünden sorumlu Parlamento komisyonu için üç kişilik bir bütçe 
uzmanı kadrosu oluşturulmasıydı. Bu tedbir, Hollanda’da Parlamento’nun 
kontrol fonksiyonunun büyük ölçüde güçlendirilmesi için bir başlangıç noktası 
olmuştur. 

Bu destek biriminin kurulması, hesapların tesliminin hızlandırılması ve 
yetkilendirme usulüne daha fazla dikkat edilmesi amacıyla Parlamento tarafından 
gerçekleştirilen girişimler ile aynı zamana rastlamıştır. 1985 yılında, 
Parlamentoya sunulan 1978 yılı hesaplarında mutabakatın sağlanamadığının fark 
edilmesi, bu konudaki ihmalkarlığı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca güvenilir, tam ve 
güncel mali bilgiye ulaşılamaması da ihmalkarlığı ortaya koymuştur. Yasama 
organı bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra, 
Hollanda Yüksek Denetim Kurumu, 1985 yılında yayımlanan yıllık raporunda 
temel mali bilgi yapısında görülen bu yetersizliklere dikkat çekmiştir. Bunun 
sonucunda, 1985 yılında, Parlamento mali bilgi ve mali kontrol ve denetim 
altyapısında radikal değişiklere gidilmesini talep etmiştir4. Sonuç olarak, 1987 
yılının başında Parlamentoya bir eylem planı sunulmuştur. 

Eylem planı ve eylem planının uygulanması:İçerik ve Parlamento’nun rolü 

Eylem planının başlıca dört bileşeni bulunmaktadır5: 

1. İdari teşkilat ve iç kontrol: Hem taahhütler hem de nakit ödemeler 
üzerine kurulu bütünleşik bir muhasebe sistemi dahil olmak üzere, düzgün ve 
etkili bir bütçe yönetiminin temellerinin atılması. 

                                                           

4   Mali kontrol ve denetim farklı kavramlardır, ancak birbiriyle oldukça yakından ilgilidir. 
Bir kurumun yapısı, iş ve yetki akışları, çalışanları ve kurumun belirli amaç ve 
hedeflerine ulaşmasını sağlamaya yönelik yönetim bilgi sistemlerinden etkilenen bir 
süreç olarak tanımlanabilen mali kontrol, iç kontrolün bir bileşenidir. Mali kontrol, 
kurum kaynaklarını yönlendirme, izleme ve ölçmede kullanılan bir araçtır. Denetim, iç 
(mali) kontrolün işleyişinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesidir. İç denetim, iç 
kontrolü değerlendiren ve risk stratejisi ve yönetişim meselelerine ilişkin olarak 
yönetime tavsiyede bulunan oldukça bağımsız ve profesyonel kurum içi bir 
fonksiyondur. Bir yönetim aracı olarak iç denetim, iç kontrol düzenlemelerinin bir 
parçasıdır. Dış denetim, kurum dışında gerçekleştirildiğinden ve bir kurum tarafından 
sunulan mali bilgiler ve performans bilgilerinin güvenirliğini değerlendirmeyi 
amaçladığından yasal açıdan daha bağımsızdır. Dış denetim, bir güven ve hesap 
verebilirlik sistemi için oldukça önemli bir bileşendir. 

5 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: J.K.T. Postma, The accounting system operation: 
laborious, time-consuming, but successful, in: I.C. Thijsseling and P.G.J. van Uden, 
Made in Holland, Dutch public finance: lessons and experiences, Sdu, The Hague 
2004, pp. 35-44. 
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2. İyileştirilmiş bilgi sunumu: Bütçe hazırlıkları, bütçe uygulamaları ve 
muhasebeleştirmeye ilişkin verimli ve güncel bilginin bakanlıklar içerisinde, 
bakanlıklar ve Maliye Bakanlığı arasında, hükümet ve Parlamento arasında 
paylaşılması. 

3. Bütçe sunumu: Parlamentonun bütçe hakkını daha kolay ve daha etkili 
kullanmasını sağlayacak şekilde, bütçenin daha açık bir şekilde sunulması ve 
daha ayrıntılı bütçe kalemlerine ve sınıflarına ayrılması. 

4. Denetim: Tüm bakanlık hesaplarının iç denetim biriminin görüşleri ile 
birlikte teslim edilmesini sağlayacak şekilde, tüm bakanlıklarda iç denetimin 
yapılandırılmış bir şekilde uygulanmaya başlaması. Bağımsız bir dış denetim 
organı olan Sayıştay, mükerrer iş yükünden kaçınmak için iç denetim birimleri 
tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmasından faydalanabilir. 

Bu eylem planının başarılı bir şekilde uygulanmasında üç büyük aktörün 
taahhütte bulunması etkendir: Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Bütçe Kontrolünden 
Sorumlu Parlamento Komisyonu. Siyasi eğilimlerini bir kenara bırakarak, tüm 
komisyonun bu eylem planını desteklediğini belirtmek gerekir. Bu üç büyük 
aktör ise birbirlerini desteklemiş ve birbirlerinin aktif bir konumda kalmasını 
sağlamışlardır. Maliye Bakanlığı, eylem programına ilişkin olarak, diğer iki 
aktörün paylaşmayabileceği farklı bir görüş ortaya koymuştur. Maliye Bakanlığı, 
eylem planının uygulanmasının, bakanlığın bilgi edinme pozisyonunun 
iyileştirilmesi ve böylece mali disiplinin artırılması yoluyla, diğer bakanlıklar 
karşısındaki pozisyonunu güçlendireceğini düşünmüştür. Ancak bunun 
sonucunda, Maliye Bakanlığı böylesi bir eylem programının oldukça 
maliyetli olduğunu kabul etmiş ve talimatların Maliye Bakanlığından geldiği 
bir yukarıdan aşağıya yaklaşımın izlenmemesi gereken bir pozisyon olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Bunun yerine, bakanlıklar, Maliye Bakanlığına ve yasama 
organına sunulacak bilgiler açısından arzulanan hedeflere ulaşılmasını sağlaması 
koşuluyla, uygun gördükleri BT çözümlerini tercih etmekte serbest bırakılmıştır. 
İlginç bir şekilde, bu strateji başarılı olmuştur. Bakanlıklara özgü çözümler 
geliştirilmesini sağlamak amacıyla nispeten yüksek maliyetleri içeren Maliye 
Bakanlığı “yatırımı”, bakanlıklardan büyük destek alınmasını sağlamıştır. Bu 
destek olmaksızın, eylem programının başarılı bir şekilde uygulanması mümkün 
değildi. 

Hollanda Parlamentosunda, Bütçe Kontrol Komisyonu (BCC) liderliği 
ele almış, ancak daimi komisyonları da olabildiğince sürece dahil etmeye 
çalışmıştır. Uzman personeli tarafından desteklenen BCC, sorumlu daimi 
komisyonlar tarafından gerçekleştirilen bütçe denetim fonksiyonuna ilişkin 
usuller geliştirmiştir. Bakanlıkların bütçe teklifleri bu personel tarafından analiz 
edilmiştir ve personel tarafından hazırlanan ve önerileri içeren raporlar, 
komisyonların bakanlık ve bakanlık çalışanları ile gerçekleştirilecek kamuya açık 
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toplantılara hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla ilgili daimi komisyonların 
üyelerine gönderilmiştir. Bu toplantılarda, parlamenterler, hem harcama hem 
gelir açısından, gelecek yılın bütçe teklifi ile karşılaştırıldığında mevcut bütçenin 
belirli bir bütçe kaleminde göze çarpan farklılıklar gibi çeşitli konularda 
açıklamalar yapılmasını istemişlerdir. Bakanlık çalışanları tarafından desteklenen 
Bakanın oldukça ayrıntılı cevaplar vermesi beklenmektedir. Cevaplar ise sözlü 
veya yazılı olarak toplantıdan sonra verilmiştir. Bunun en azından bir amaca 
hizmet ettiği söylenebilir: En yüksek politik ve bürokratik düzeydeki herkesin 
bütçenin oluşturulması ve bütçe tahminlerinin teknik özellikleri ve hileleri 
hakkında bilgi edinmesi zorunlu kılınmıştır. Bunun yanı sıra, parlamenterlerin 
bütçeyi değiştirmeye yönelik olarak daha fazla sayıda ve daha iyi bir şekilde 
bütünleştirilmiş önerilerde bulunmaları sağlanmış ve kamu maliyesi ile ilgilenen 
politikacıların ve memurların profili yükseltilmiştir.  

Özellikle, mali bilgi ve mali kontrolün iyileştirilmesine yönelik eylem 
planı ile ilişki kurulması önem taşımıştır. Bu ilişki, uygulama esnasında 
Parlamentodan hükümete geri bildirimde bulunulmasını sağlamıştır ve böylece 
iki yasama organı arasında dikkatli bir düzenleme yapılmasını ve her iki organın 
da söz konusu meselelere ilişkin ilgilerinin artmasını mümkün kılmıştır. Bunun 
sonucunda, mali bilgi altyapısı iyileştirilmiş, düzenli ve etkili bütçe 
uygulamasına ilişkin bilinç yükseltilmiş, mali disiplin artırılmıştır ve hesap 
verebilirliğe daha fazla dikkat edilmeye başlanmıştır. 

Bütçe Kontrol Komisyonu: Rolü ve işlevi 

Komisyon başlıca iki rol üstlenmiştir: Yasama organının usul kuralları 
gereğince, Komisyon Sayıştay raporlarının ele alınmasından, bütçe ve bütçe 
kontrolü alanına ilişkin mevzuat oluşturulmasından ve genel yetkilendirmeden 
sorumludur. Komisyonun ikinci rolü, kendi inisiyatifi ile veya talep üzerine, 
bütçe ve bütçe kontrolü alanlarında diğer komisyonlara tavsiyelerde 
bulunmaktadır. İkinci rol, diğer Parlamento komisyonlarının sorumluluklarına 
müdahale edilmesi ihtimali bulunduğundan, Komisyonun birinci rolü ile 
karşılaştırıldığında daha karmaşıktır. Bütçe Kontrol Komisyonunda görev yapan 
uzmanlar ile daha önce benimsenen politikaların uygulanmasını izlemek yerine 
yeni planlar ve harcama programları önerme görevini üstlenen Daimi Komisyon 
uzmanları arasında gerginlik olması normal bir durumdur. Bu gerginliğin nedeni 
olarak, politikacılar ile yetkili komisyonlar arasındaki rekabet de gösterilebilir. 

Bu ikinci rol, büyük ölçüde Komisyon personeli tarafından yerine 
getirilmektedir. Komisyonun siyasi gücü kapsamında, Komisyon personeli bütçe 
teklifleri ve denetim raporlarının yanı sıra, büyük altyapı projelerine veya 
politika araçlarının değiştirilmesine ilişkin hükümet önerileri hakkında da 
raporlar hazırlamaktadır. Daimi komisyonlar, yasama organına bu tür önerilerin 
“büyük proje” olarak isimlendirilmesi yönünde öneride bulunabilir. Bütçe 
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Kontrol Komisyonu ve Komisyon personeli bu projelere ilişkin spesifik 
prosedürde destekleyici bir rol oynamaktadır, ancak proje prosedürünün en 
önemli özelliği, sorumlu bakanlık ile sorumlu Daimi Komisyon arasında, Daimi 
Komisyonun kontrol fonksiyonunu düzgün şekilde yerine getirebilmesini 
mümkün kılacak şekilde ayrıntılı bir bilgi yapısı oluşturulmasına yönelik bir 
anlaşma bulunmasıdır. Bu anlaşmanın bir parçası, denetçiler tarafından sağlanan 
bilgilerin güvenirliğine ilişkin bağımsız kontrolleri içermektedir. Böylece 
Parlamento komisyonuna kararlarını (bir öneriyi onaylamak, bir öneriyi 
onaylamamak, bütçe uygulanırken – bütçeye ilişkin değişiklikler dahil olmak 
üzere – önerilen değişiklikleri onaylamak) üzerine temellendireceği bilgilerin 
doğru olduğu yönünde güvence sağlanmaktadır. Parlamentonun bir proje 
önerisini ve bu önerinin mali sonuçlarını onaylamasının ardından, bilgiler düzenli 
bir şekilde izlenerek projenin uygulanmasına ilişkin tahminlerde bulunulur. Bu 
bilgiler Bütçe Kontrol Komisyonunun uzman personeli tarafından analiz edilir ve 
sorumlu Daimi Komisyon, sorumlu bakan ile gerçekleştirilen görüşmelerde bu 
analizleri kullanır. 

1980’lerin sonlarında, mali bilgi ve mali kontrol altyapısının 
iyileştirilmesine yönelik eylem planının uygulanması sırasında, komisyon 
bütçelerin okunması, anlaşılması ve değiştirilmesine ilişkin bazı konularda eğitim 
fırsatı sunarak parlamento üyelerine ve üyelerin yardımcılarına bütçe 
meselelerinde destek olacak girişimlerde bulunmuştur. Bu eğitimler, 
Komisyonun uzman personeli ile Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve diğer 
bakanlıkların mali işlerden sorumlu müdürlüklerinden gelen uzmanlar tarafından 
verilmiştir. Bunun yanı sıra, Parlamento muhabirleri de davet edilmiştir. O 
tarihten bu yana, seçimlerin ardından, tüm (yeni) parlamento üyelerine benzer 
eğitimler sunulmaktadır ve bu uygulama parlamento üyelerinin sahip oldukları 
bütçe yetkilerine ilişkin olarak bilinçlendirilmelerine ve bu yetkilerini pratikte 
hayata geçirme konusundaki bilgilerini artırmalarına katkı sağlamıştır. Eğitimler 
sürekli olarak güncellenen bir kitapta toplanmıştır ve bu kitap bütçe konusuna 
giriş sağlayan bir araç olarak kullanılmaktadır6. 

Maliye  Komisyonu 

Mali işlerden sorumlu Daimi Komisyon, genel mali politikanın 
belirlenmesinden sorumlu komisyondur. Komisyon, Temsilciler Meclisindeki 
siyasi partilerin mali işler sözcülerinden oluşmaktadır ve vergi mevzuatı, 
bankacılık ve mali piyasalar ile de ilgilenmektedir. 

                                                           

6 Son baskı için bakınız: Toegang tot de Rijksbegroting ("Access to the Government 
Budget"), 9e geheel herziene druk, SDU, Den Haag, 2005. 
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Mali politika ve genel olarak bütçeye ilişkin en önemli yıllık görüşme, 
Eylül ayının üçüncü Salı günü Maliye Bakanlığı tarafından sunulan bütçe 
gerekçesine ilişkin yapılmaktadır. Aynı zamanda, her bir bakanlığa ait bütçe 
tasarıları da Parlamentoya sunulmaktadır. Genel görüşme neticesinde elde edilen 
sonuçlar temelinde yapılan tekliflerle bütçe tasarısında yapılması istenen 
değişiklikler sunulmaktadır. Bu değişiklikler, nispeten küçük değişikliklerdir. 
Bununla birlikte, Maliye Komisyonunun bütçeye ilişkin genel bir görüşme 
yapmak için haziran ayında sunulan İlkbahar Bütçe Memorandumu ve aralık 
ayından sunulan Sonbahar Bütçe Memorandumu olmak üzere iki şansı daha 
olmaktadır. Aralık ayında yapılan görüşmede mevcut bütçe yılının (Ocak-Aralık) 
bütçesinde bir değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı açıktır, ancak bu 
görüşme gelecek yılın bütçesinde yapılacak değişiklere kılavuzluk edebilir. 

Siyasi grupların mali konularda uzman sözcüleri, mali işlerden sorumlu 
Daimi Komisyonun üyeleridir. Bu sözcüler siyasi grup içerisinde bir dereceye 
kadar “maliye bakanı” rolünü üstlenirler. Özellikle nispeten büyük siyasi 
gruplarda, bu sözcüler siyasi grup içerisinde mali disiplinin sürdürülmesinden 
sorumludurlar. Bu kişiler, gruplarındaki diğer üyelerin siyasi partinin belirlediği 
bütçe çerçevesinin dışına çıkmadığından emin olmakla yükümlüdür. 

Koalisyon hükümetinin yarattığı siyasi bağlam temelinde, iktidardaki 
siyasi grupların mali uzmanları, grup liderleri ile birlikte bütçe tasarında 
yapılmasını istedikleri değişiklikleri belirlemeye yönelik tartışmalar 
gerçekleştirirler. Bu tartışmalar neticesinde elde edilen sonuçlar, bir dereceye 
kadar genel bütçe görüşmelerinin sonuçlarını belirlemektedir, ancak muhalif 
partiler yeterli siyasi desteği toplamayı başarır ve oyunun gizli kuralına – nötr bir 
sonuç elde etmek istiyorsanız, hiçbir zaman hangi bütçeyi azaltmayı istediğinizi 
belirtmeden bir bütçe kaleminin yükseltilmesini önermeyiniz – uyarlarsa bütçeyi 
değiştirmeyi başarabilirler. Bu durum, Hollanda’nın siyasi kültürünün bir 
bölümünü ortaya koymaktadır ve siyasi gruplar için farklı bir yol izlemek ve 
sonunda başarılı olmak oldukça zordur. 

Sektörel komisyonların rolü 

Genel bütçe görüşmeleri sonrasında tavanların belirlenmesinin ardından, 
sektörel komisyonların görevi, ilgili bakanlığa ait bütçe teklifini incelemektir. 
Genel kurulda gerçekleştirilen görüşme öncesinde, bütçe tasarısının bazen 
oldukça ayrıntılı bir şekilde incelendiği bir komisyon toplantısı gerçekleştirilir. 
Görüşme, Komisyon üyeleri tarafından yazılı olarak sunulan sorular ve 
bakanların bu sorulara verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Daha önce 
belirtildiği üzere, Komisyon üyeleri hazırladıkları sorular için Bütçe Kontrol 
Komisyonu’nun personeli tarafından hazırlanan analizi kullanabilirler. Tabii ki, 
bu analiz siyasi ayrıntıların yer almadığı teknik bir analizdir. Buna karşın, bütçe 
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kontrolü açısından sektörel komisyon üyelerinin en azından bu konulardan 
haberdar olmaları gerekiyorsa, analizde hassas meselelere de yer verilecektir. 

Bu noktada özellikle ilginç olan konulardan bir tanesi, Parlamento 
üyelerinin siyasi öncelikleri için daha fazla harcamayı finanse etmede 
kullanılacak olası kaynaklara nasıl ulaşılacağını bilmeleridir. Önceki tahminlerin, 
gerçekleşmeler ve bütçe belgelerindeki değişikliklerin nedenlerinin dikkatli 
analizi, spesifik harcama kalemlerinin fazla tahmin edilmesi veya belirli gelir 
kalemlerinin düşük tahmin edilmesi gibi yanlış tahminlerin ortaya çıkartılmasını 
sağlayabilir. Parlamento açısından, bu durum Parlamentonun, bütçe hakkını 
hayata geçirecek şekilde bütçede değişiklik önerisinde bulunmasını sağlayacak 
bir fırsattır. Örnek olarak, 1990’ların başlarında, Adalet Bakanlığı, kendi çıkarı 
için bir boşluk yaratmak amacıyla, cezalardan elde edilecek gelirleri bütçe 
tasarısında düşük tahmin etmiştir. Ne var ki, parlamento bu durumu ortaya 
çıkarmıştır ve bunu kendi siyasi öncelikleri için kullanarak bütçeyi değiştirmiştir. 

Sayıştay ile ilişkiler 

Parlamento ile Sayıştay arasındaki ilişkiler, yıllar içerisinde büyük 
ölçüde iyileşmiş ve güçlenmiştir. Bağımsızlığı anayasa ile korunan Sayıştayın, 
yasama organı ile ilişkilerini geliştirerek gerçekleştirdiği denetimlerin etkilerini 
artırabileceğine ilişkin farkındalığı 1980’lerin başlarından bu yana artmaktadır. 
Sayıştayın denetimlerini belirlerken ve planlarken siyasi gündemi göz önünde 
bulundurması buna örnek gösterilebilir. Parlamentonun seçilen denetim 
görevlerine ilişkin önerileri olumlu karşılanmakta ve Sayıştay’ın genel denetim 
stratejisine uygun olması ve kaynakların müsaade etmesi halinde bu öneriler 
uygulamaya konulmaktadır. Bunun yanı sıra, genellikle hassas siyasi meselelere 
ilişkin spesifik denetimler yapılmasına yönelik talepler çoğu zaman kabul 
edilmektedir. Bu talepler için, parlamentonun usul kurallarında özel bir usul 
oluşturulmuştur. Bu usul gereğince, Bütçe Kontrol Komisyonu, Sayıştayın bir 
denetim yapma konusunda yetkin olduğundan emin olmak ve denetim soruları ve 
denetim süresi konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla teklif tasarısına ilişkin 
olarak Sayıştaya  danışmaktadır. Talebe dayalı bu tür denetimler sıkça 
gerçekleştirilmekte ve bunlar hem iyi ilişkilerin varlığını ortaya koymakta hem 
de bu ilişkilerin sürdürülmesini sağlamaktadır. 

Yasama organı ile Sayıştay arasındaki iyi ilişkilerin bir başka göstergesi 
de Sayıştay çalışanlarının Bütçe Kontrol Komisyonu’na yardımcı olmak üzere 
sık sık geçici olarak görevlendirilmeleridir. Bu şekilde, bu bütçe destek biriminin 
kapasitesi artırılmaktadır ve ayrıca Sayıştay denetçilerinin siyasi bir ortamda 
çalışma ve parlamento üyelerinin gereksinimlerine ilişkin hassasiyeti artırmaya 
katkıda bulunma konusunda deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. 
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Politika bütçesinden politika hesap verebilirliğine 

1997 yılında, parlamento bünyesindeki BCC, çalışma programının bir 
bileşeni olarak, kesin hesapların sunumunu hızlandırarak ve bilgi kalitesini ve 
değerini artırarak bir girişim başlatmıştır. O tarihte, hesaplar eylül ayının üçüncü 
salı günü bütçe tasarısı ile birlikte sunulmaktaydı. 1985 yılındaki durum ile 
karşılaştırıldığında, 1997 yılında bu alanda oldukça büyük ilerleme kaydedildiği 
söylenebilir. Kesinhesapların bu tarihte teslim edilmesi, prensipte bütçe tasarısına 
ilişkin görüşmelerde bir önceki yılın bütçe uygulamalarının da göz önünde 
bulundurulmasını mümkün kılmaktaydı. Ne var ki, uygulamada, dikkatler büyük 
ölçüde bütçe tasarısına odaklanmakta ve kesinhesaba gereken önem 
verilmemekteydi. 

BBC, Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve çeşitli bakanlıklardan üst düzey 
memurların temsilcilerinden oluşan ve BCC çalışanlarından bir kişinin başkanlık 
ettiği resmi olmayan bir çalışma grubu oluşturmuştur. Bu çalışma grubu, “siyasi 
arenada yıllık rapor” olarak isimlendirilen bir rapor hazırlamıştır. Başlıktan da 
anlaşılacağı üzere, bu rapor hesapların ve hesaplarla birlikte sunulan yıllık 
raporun siyasi etkilerini artırmaya yönelik bir dizi öneri içermektedir. 19987 
yılında yayımlanan rapor, en baştan yani bütçeden başladı. Hükümetin hesaplara 
ilişkin performansı hakkında siyasi açıdan dikkat çekici ve güvenilir bilgiler 
sunmak amacıyla, bütçenin nicel politika hedefleri ve performans göstergelerini 
içermesi gerekmektedir. Fakat, yalnızca açık bir şekilde kabul edilmiş politika 
hedefleri ve performans göstergeleri ile hükümetin siyasi performansı açısından 
hesap vermesi sağlanabilir. 

Yasama organı, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı arasındaki ortaklık burada 
da başarılı olmuştur – en azından başlangıçta. 1999 yılında, Maliye Bakanlığı, 
politika bütçesini ve siyasal hesap verebilirliğini merkeze yerleştirmek için, 
bilgilerin değerinin artırılması, bütçe ve devlet hesaplarına ilişkin belgelere 
erişimin iyileştirilmesine yönelik ayrıntılı öneriler sunmuştur. Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle bütçeye ilişkin olarak şu soruların sorulması 
gerekmektedir: Neye ulaşmayı hedefliyoruz, bunun için ne yapmamız gerekiyor 
ve bunun maliyeti nedir? Buna göre, kesinhesapta şu sorulara cevap verilmesi 
gerekmektedir: Ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşmayı başardık mı, bunlara 
ulaşmak için yapmamız gerekenleri yaptık mı ve bunu tahmin ettiğimiz maliyet 
ile mi gerçekleştirdik? Hesaplara gereken dikkatin verilmesini sağlamak 
amacıyla, hesapların ve hesaplarla birlikte sunulan raporların ve Sayıştay 
görüşlerinin Mayıs ayının üçüncü çarşamba günü teslim edilmesini sağlamak 
amacıyla bütçe dönemi kısaltılmıştır. Yeni ilkeler üzerine kurulu hesaplar ile 
                                                           

7 Werkgroep Kwaliteit financiële verantwoordingen, Jaarverslag in de politieke arena. 
Naar een nieuwe stijl van verantwoorden, Den Haag 1998. 
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birlikte, bu yeni usul 2003 yılının mayıs ayında tam olarak uygulamaya 
konmuştur. Ne var ki, bu konuya duyulan siyasi ilgi sürdürülememiştir. O 
tarihten bu yana, dikkatlerin bu konuya çekilmesini sağlamak amacıyla yeni 
girişimlerde bulunulmuştur. 2007 kesin hesabının görüşüldüğü 2008 yılı mayıs 
ayında, bu konuda sınırlı sonuç alınmıştır. 

Sonuç 

Hollanda’da Parlamentonun bütçe denetim fonksiyonu geçtiğimiz yirmi 
yıl içerisinde büyük ölçüde güçlendirilmiştir. Bunda büyük ölçüde, yasama 
organının bütçeye ilişkin haklarını ciddiye almasının kendi lehine olduğunu fark 
etmesi etkili olmuştur. Bununla birlikte, Parlamentonun bu çalışmalarını 
sürdürmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan disiplinin korunması konusunun da 
sürekli olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bütçe Kontrol 
Komisyonu, özellikle daimi komisyonlara sunduğu destek hizmetleriyle 
Temsilciler Meclisi içerisinde oldukça önemli bir role sahiptir. Bütçe Kontrol 
Komisyonu, diğer komisyonların uzmanlık alanına giren konulara müdahale 
etmekten kaçınarak, ancak bu komisyonların bütçe sürecindeki rollerini yerine 
getirmelerini teşvik ederek kendisi ile daimi komisyonlar arasındaki dengeyi 
korumaya çalışmaktadır. Bütçe Kontrol Komisyonu ile mali işlerden sorumlu 
Daimi Komisyonun hiçbir zaman rekabet içerisinde olmaması önemli bir 
konudur. Bu durum, her iki komisyonun de oluşumunun büyük ölçüde aynı 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Hollanda Parlamentosu, bütçe gözetim ve denetim fonksiyonuna ilişkin 
usulleri daimi bir şekilde düzenlemiştir. Siyasi ortamın oldukça dinamik 
olmasından dolayı, düzenli bir uyumlaştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. “Hollanda 
modeli” diğer ülkelerin yasama organları için her soruna çözüm getirecek bir 
model olmayabilir. Fakat, Hollanda’da işe yarayan unsurlar diğer ülkelerde de işe 
yarayabilir. Bu nedenle, Hollanda deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinmek 
faydalı olacaktır. Bu çalışmanın bu amaca iyi bir şekilde hizmet ettiğini 
umuyorum. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAKIŞ AÇISINDAN POLİTİKA 
BELGELERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 

Prof. Dr. Gülay Günlük-Şenesen* 

1. GİRİŞ: TOPLUMSAL CİNSİYET VE BÜTÇE 

Toplumsal cinsiyet ile kastedilen, biyolojik cinsiyet temelinde ama 
bunun ötesinde, sosyal ilişkiler ile oluşturulan kimliktir.  Bugüne dek uygulanan 
politikalar ile toplumsal yaşamın düzenlenme biçimlerine baktığımızda evrensel 
olarak, kadınların rolleri, ev içinde, aile içinde, ücretsiz bakım (yaşlı, çocuk, 
engelli, yemek, ev işi) hizmetlerini üstlenmeleri ile tanımlanmaktadır.  Bu 
konumları kadınların ev dışındaki kamusal yaşama katılma biçimleri üzerinde 
belirleyici rol oynamakta, eğitime kısıtlı erişim, düşük oranda ve düşük ücretli ya 
da ücretsiz istihdam, istihdamda ayrımcılık, düşük gelir, sosyal güvenlikten 
yoksunluk, sağlıksızlık, yönetime ve siyasete sınırlı katılım vb sonuçlarını 
yaratmaktadır.  Toplumsal ve iktisadi yaşamın biçimlenmesinde kadınlara ilişkin 
öncelikler gözönüne alınmadığı ve kadınların bunu dile getirme kanalları kapalı 
olduğundan, kadınların bu erkeklere göre dezavantajlı konumları, daha 
bebeklikten başlayarak pekiştirilmektedir. Bu fırsat eşitsizliklerinin kadınlar ve 
kız çocuklar lehine düzeltilmesi 1990’larla birlikte küresel kurumların 
gündeminin merkezinde yer almaktadır.  

Bütçeler iktisadi, siyasi, toplumsal öncelikleri ve tercihleri yansıtırlar. 
Kamu hizmetlerine ilişkin harcama ve gelirlerin bileşimi toplumdaki kaynak 
dağılımını hem belirler, hem de toplumdaki kaynak dağılımı tarafından belirlenir.  
Bu etkileşimin ana çerçevesini ise benimsenen makro iktisadi politikalar 
(istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık vb) çizer. Genelde, izlenen 
makroekonomik politikaların, özelde ise sunulan kamu hizmetlerinin toplumdaki 
sonuçlarının cinsiyet boyutu vardır. 2 Kadınların ve erkeklerin ihtiyaçları, 
tercihleri, öncelikleri farklıdır ama bu olgu politika tasarımında da, 
uygulamasında da göz önüne alınmamaktadır.  Dolayısıyla, politikaların mali 
yansımalarını kapsayan bütçe de cinsiyetler arası eşitsizliğin üretilmesinin aracı 
olmaktadır.  Kamu veri tabanlarında yaygınlıkla cinsiyet boyutu 
kapsanmadığından, bir bölümü doğrudan, bir bölümü de dolaylı olan bu 
yansımaların cinsiyet boyutunu ortaya koymak neredeyse olanaksızdır (Elson, 
2006: 32, 67).  

Açıktır ki ancak genel politika düzleminde cinsiyetler arası eşitliğin 
sağlanması perspektifinin benimsenmesinin ve eşitsizliklerin giderilmesi 
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amacının temel öncelik olarak ortaya konmasının ardından ilgili veriler 
üretilebilir ve bütçe buna göre yapılandırılabilir.  Bu doğrultudaki önceliklerin 
saptanması ile politika sonuçlarının izlenmesi ise öncelikle hükümet ve 
parlamentoların sorumluluğundadır. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kadın ve erkeklerin, kız ve erkek 
çocukların gereksinimlerinin karşılanmasında kamu kaynaklarının hakça 
kullanımını ve kamu gelirlerinin yükünün hakça üstlenilmesini gözeten bütçedir 
(Inter-Parliamentary Union 2004, 2007). Genel kapsamıyla kadınlar için ayrı bir 
bütçe değildir, ama kadınların toplumdaki dezavantajlı konumlarının varlığının 
ön kabulünden hareketle, bütçenin cinsiyetler arası eşitsizliklerin giderilmesine 
yönelik olarak düzenlenmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesine olanak 
sağlayacak şekilde yapılandırılmasıdır.3 Örneğin, baraj, otoban gibi büyük ölçekli 
altyapı yatırımlarının sonuçlarının cinsiyet açısından ayrıştırılması zor olabilir 
ama toplu ulaşım, sağlık, eğitim, istihdam paketi gibi alanlarda bu çok daha 
kolaydır. 

2. KÜRESEL ARKA PLAN 

2000 yılında 191 ülkenin üzerinde uzlaştığı Bin Yıl Hedefleri Birleşmiş 
Milletler kararları olarak açıklandı. Saptanan sekiz  hedeften ikisi özellikle 
kadınlar üzerinden tanımlandı: Kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyetler arası 
eşitsizliklerin giderilmesi ile anne sağlığının iyileştirilmesi.  Bu hedefler 
doğrultusundaki bir dizi faaliyetten biri ise, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü 
Komisyonu’nun, ana teması “Cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının 
güçlendirilmesi” olan 52. Oturumu (25 Şubat – 7 Mart 2008) idi.   Bu toplantıda 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için tüm gelir ve harcamaların 
toplumsal cinsiyete duyarlı analizlerini yapmak ve tüm düzeylerde toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçelerin hazırlanmasını sağlamak konusunda ortak görüş 
ortaya çıkmış ve sonuç belgesinin 21’inci maddesinde bütçe bağlamında bir dizi 
karar alınmıştır.4 

21.j. Tüm ulusal kalkınma politika, plan ve bütçelerine toplumsal cinsiyet 
perspektiflerini yerleştirmek için, kadının ilerlemesi ulusal mekanizmaları, 
maliye ve planlama bakanlıkları ve onların odak noktaları dahil olmak üzere 
ilgili hükümet kurumları ve birimleri, kadın kuruluşları arasında koordineli ve 
kurumsallaşmış bir diyalog sağlamak; 

21.k. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ana plan ve politikalara 
yerleştirilmesi ve olumlu eylem stratejileri dahil olmak üzere, cinsiyet eşitliği ve 
kadınların güçlendirilmesi ile ilgili ulusal politika, program, strateji ve planlar 
için yeterli kaynak ve para ayırmak, bunların ulusal kalkınma stratejilerine 
yerleştirilmesini ve Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin 3. Hedefi dahil, cinsiyet 
eşitliğine ilişkin uluslararası ve bölgesel taahhütleri yerine getirmek için ilgili 
sektör planları ve bütçelerine yansıtılmasını sağlamak; 
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21.l. Ulusal kaynakların harekete geçirilmesi ve tahsisinde cinsiyete 
duyarlı yaklaşım geliştirilmesini sağlamak, sosyal ve toplumsal cinsiyet bütçe 
politikalarında kapasite oluşturmak için ulusal çabaları pekiştirmek amacıyla 
tüm bakanlıklar özellikle maliye bakanlıkları ve ulusal kadın mekanizmaları ile, 
uygun olduğu hallerde, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana plan 
ve politikalara yerleştirilmesi amacıyla kapasite geliştirilmesi için kaynak tahsis 
etmek; 

21.m. Yaş ve diğer faktörlere göre de ayrıştırılmış cinsiyete ve toplumsal 
cinsiyete dayalı veriler ile kadınların bakım ekonomisine yaptığı katkılara dayalı 
verilerin toplanması, analizi ve duyurulması işlemlerini geliştirmek, sistematize 
etmek ve fonlamak; kamu finansmanlarına toplumsal cinsiyete duyarlı 
yaklaşımların yerleştirilmesi ve bu yaklaşımların uygulanması başta olmak 
üzere, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için finansman konusunda 
sağlanan gelişmeleri ölçmek amacıyla tüm düzeylerde gerekli girdi, çıktı ve 
sonuç göstergeleri oluşturmak; 

21.n. Makroekonomik istikrar, yapısal uyum, dış borç sorunları, 
vergilendirme, yatırımlar, istihdam, piyasa ve ekonominin tüm ilgili sektörleri ile 
ilişkili politika ve programların toplumsal cinsiyet etki analizini yapmak ve 
yayımlamak, Pekin Eylem Platformu’nun hedeflerine ulaşma bakış açısıyla, 
yoksulluk, eşitsizliğin özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini dikkate almanın yanı 
sıra, ailenin refahı ve koşulları üzerindeki etkisini değerlendirerek bu 
alanlardaki araştırmaları desteklemek, kolaylaştırmak ve uygun olan durumlarda 
mal varlığının, zenginliğin, fırsatların, gelirin ve hizmetlerin daha adil dağılımını 
teşvik etmek için bunları uyumlaştırmak; 

21.o. Tüm politika alanlarında gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyete 
duyarlı analizlerini gerçekleştirmek, Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu’nun tam anlamıyla ve etkili bir şekilde uygulanmasını hızlandırmak 
için hükümet harcamalarının katkısını arttırmak amacıyla gözden geçirme ve 
değerlendirme neticesinde ortaya çıkan sonuçları, bütçenin planlanması, 
ayrılması ve gelirlerin arttırılmasında göz önünde bulundurmak; 

21.p. Tüm politika alanlarına cinsiyet eşitliğini yerleştirmek amacıyla, 
tüm düzeylerde bütçe politikalarına toplumsal cinsiyet perspektiflerini sistematik 
bir şekilde yerleştirmek için ulusal göstergeler dahil olmak üzere, uygun olduğu 
şekilde, metodolojiler ve araçlar geliştirmek ve uygulamak; 

Öte yandan, Avrupa Komisyonu toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının 
tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesini (gender mainstreaming) 1996 
yılında benimsemiş, 1997 yılında imzalanan ve 1999’da yürürlüğe giren 
Amsterdam Antlaşması ile oluşan yasal temelde dönemsel (şu anda 2006-2010) 
yol haritalarını ve başlıca politika alanlarını belirlemiştir.5 Yerel, bölgesel ve 
ulusal düzeylerde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin uygulanması bu 
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politika alanlarından biridir.  Avrupa Parlamentosu 2003 yılında kabul ettiği bir 
dizi kararla kamu politikalarının kadınlar ve erkekler üzerindeki etkilerinin 
izlenmesini, kamu bütçelemesinin her aşamasında cinsiyetler arası eşitlik 
perspektifinin hakim olmasını, gelir ve harcamaların cinsiyet eşitliğini 
sağlayacak biçimde yapılandırılmasını öngörmektedir.6 

Avrupa Birliğinin Avrupa-Akdeniz Ortaklığı EUROMED faaliyeti 
olarak, 14-15 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da toplanan “Toplumda Kadının 
Rolünün Güçlendirilmesi” konulu Bakanlar Konferansı’nda alınan kararlar 
“İstanbul Kararları” olarak anılmaktadır.  Demokrasi, insan haklarına saygı ve 
sürdürülebilir kalkınma eksenlerinde oluşturulan beş yıllık çalışma programı 
kapsamında kadınların siyasi, medeni, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarından 
yararlanmaları için bir Eylem Çerçevesi oluşturulmuştur.7  Bu toplantının sonuç 
belgesinin 11.g maddesi şöyledir: 

11.g. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe girişimleri izlemek ve hem ulusal 
hem de yerel seviyede yoksulluğu azaltıcı daha etkili stratejiler sağlamak. 

Görüldüğü gibi, Türkiye’nin de taraf olduğu BM ve AB kararlarında 
bütçe, kadınların güçlendirilmesi temel stratejisinin hayata geçirilmesinin önemli 
bir ayağıdır. Diğer bir deyişle,  toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme eşitlik 
politikalarının bütçe sürecinde uygulanmaya konmasıdır.  Ama yine açıktır ki 
bütçe sürecine geçmenin ön koşulu bu genel stratejinin kamu karar vericilerinin 
her kademesinde benimsenmesidir. 

3. ULUSAL ARKA PLAN 

Avrupa Konseyinin 2005’de yayımlanan ve 12 üye ülkedeki toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme politikalarının değerlendirildiği raporunda 
Türkiye’de çok sınırlı bir uygulamanın olduğu belirtilmektedir.8  Kamu 
kurumları ile STK’ların konuya geçmişte pek aşina olmadıkları saptaması 
yapılmakta, ancak yakın dönemde bu bütçeleme ortamının altyapısının oluşmaya 
başladığı belirtilmektedir. Türkiye için değinilen tek örnek, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun, Dünya Bankası destekli, Sosyal Riski 
Azaltma Projesi kapsamındaki Şartlı Nakit Transferi uygulamasıdır.  Bilindiği 
gibi, 2003 yılında başlayan bu uygulama toplumun en yoksul % 6'lık kesimi için 
çocuk odaklı bir uygulamadır.  T.C. Milli Eğitim Bakanlığının dahil olduğu 
eğitim ayağında kız çocuklarının okullulaşma oranındaki göreli düşüklük göz 
önüne alınarak, kız çocukları için daha fazla ödeme yapılmaktadır. Bu 
kapsamdaki ödemelerin annelere yapılıyor olması ile de kadınların 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.9 T.C. Sağlık Bakanlığının dahil olduğu sağlık 
ayağında ise bebek, çocuk ve anne adayı ölümlerinin önlenerek, hastalıklarının 
azaltılması hedeflenmektedir. Şartlı Nakit Transferi merkezi yönetimin yerel 
temsilcileri (valilik, kaymakamlık) üzerinden yürütülmektedir. 
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Şartlı Nakit Transferi uygulaması örneğinden hareketle, kapsamı dar 
olmakla birlikte, Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçe uygulamasına ilişkin birkaç 
nokta öne çıkmaktadır.  Birincisi, kadın-erkek eşitsizliği ile bunu belirleyen kız 
çocuk-erkek çocuk eşitsizliklerinin varlığı saptanmaktadır.  İkincisi, kadın-erkek, 
kız çocuk-erkek çocuk eşitsizliklerinin giderilmesinin mali bir boyutu vardır.  
Mevcut durumda Dünya Bankasından kaynak kullanılmaktadır.  Üçüncüsü, 
belirtilen eşitsizliklerin giderilmesi için kamu otoritesinin kararlılığı ve ilgili 
bakanlıkların düzenlemeleri gereklidir.  

Türkiye’de kapsamlı bir cinsiyete duyarlı bütçelemeye geçişin mevcut 
altyapısını görmek için kamu politikalarına ilişkin bağlayıcı temel belgeleri, 
Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 9. Kalkınma Planı’nı (2007-2013) ve son üç 
Orta Vadeli Program’ını (OVP), cinsiyetler arası eşitlik perspektifi açısından 
değerlendireceğiz. 

DPT 9. Kalkınma Planı (2007-2013)10: 

Durum Saptaması: (ilgili paragraflar) 

223. Söz konusu dönemde, AB ortalamasına göre düşük seviyede olan iş 
gücüne katılma ve istihdam oranlarında ilerleme kaydedilememiştir. Bu 
oranların düşük olması kadınların iş gücüne ve istihdama yeterince 
katılamamasından kaynaklanmaktadır. Kadınlarda iş gücüne katılma ve istihdam 
oranları erkeklerin yaklaşık üçte biri seviyesindedir. 

234. VIII. Plan döneminde istihdamın artırılmasında etkin bir araç 
olarak aktif 

İş gücü politikalarına verilen önem artmıştır. İş gücünün beceri ve 
yeterliliğini geliştirerek istihdam edilebilirliğin artırılmasını amaçlayan aktif iş 
gücü politikaları, iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum 
programlarını, mesleğe yöneltme,mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 
sunulmasını, iş arama stratejilerinin geliştirilmesini, işsizler, özürlüler, kadınlar 
ve gençler gibi dezavantajlı grupların iş bulmasını, girişimcilik eğitimlerini ve 
istihdam garantili eğitim programlarını kapsamaktadır. 

255. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve kente göç edenler başta 
olmaküzere, yoksulluk riskiyle karşı karşıya olanlara yönelik eğitim, kültür ve 
sağlık gibi hizmetlerin artırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

259. Kadınlarda okuryazarlık oranı, 2000 ile 2004 yılları arasında yüzde 
76,2’den, yüzde 80,6’ya yükselmesine rağmen, erkek okuryazarlık oranının 
gerisindedir. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 22,3 iken, erkeklerde bu oran 
yüzde 64,8’dir. Kırsal alanda ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadınlar, 
kente göç sonucunda kentsel alandaki işlere göre niteliklerinin yetersiz kalması 
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ve farklı bir ortamın getirdiği sosyal baskılardan dolayı iş gücünden çıkmakta ve 
ekonomik yaşamın dışında kalarak yoksulluk ve sosyal dışlanma risklerine açık 
hale gelmektedir. Nitekim, kentte yaşayan kadınlarda iş gücüne katılma oranı 
yüzde 19,3 iken, bu oran kırsal alanda yüzde 33,7’dir. 

260. Şiddet, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha çok kadın ve 
çocukların maruz kaldığı bir sorundur. Kadınlara karşı şiddetin ve istismarın 
önlenmesi için toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları devam etmektedir. 

261. Kadınların karar alma sürecine katılımı AB ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında yetersizdir. Nitekim, 2002 seçiminde kadınların 
Parlamentoda temsil oranı yaklaşık yüzde 4,4’ tür. 

Eylem alanları: 

568. İş gücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, uzun 
süreli işsizler, özürlüler ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanacaktır. 
Kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması amacıyla çocuk ve 
diğer bakım hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacaktır. Gençlerin iş gücü 
piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilecektir. 

585. İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve 
kız çocuklarına yönelik olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime 
geçiş oranları yükseltilecektir. 

611. Önleme tedaviden önce gelir ilkesine uyarak kaynakların tahsisinde, 
başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir 
hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık 
hizmetlerine öncelik verilecektir. 

621. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; 
bu kesime yönelik mesleki eğitim imkanları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri 
artırılacaktır. 

622. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, bu konudaki toplumsal 
bilinç artırılacaktır. 

623. Özellikle kırsal kesimdeki kız çocuklarının, özürlülerin ve düşük 
gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması desteklenerek bu 
kesimlerin eğitime erişimleri kolaylaştırılacaktır. Ayrıca, çocuk işçiliğini 
önleyecek tedbirler alınacak ve etkili bir şekilde uygulanacaktır. 

624. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için ideal ortam olan aileye 
yönelik eğitici programlar yaygınlaştırılacaktır. 



 333

625. Yaşlılara yönelik olarak evde bakım hizmeti desteklenecek, 
kurumsal bakım konusunda ise huzurevlerinin sayısı ve kalitesi artırılacaktır. 

626. Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına 
yönelik, sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek, özel eğitim imkanları ve 
çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği korumalı iş yerleri geliştirilecektir. 

DPT Orta Vadeli Program’ları: 

2007-2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da kadınlara ilişkin 
doğrudan tek bir değinme “Sosyal içerme ve yoksullukla mücadele” başlığı 
altında şöyle yer almaktadır 11: 

 “Kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımları 
sağlanacak, başta eğitim olmak üzere dezavantajlı konumlarını 
giderici tedbirler alınacaktır. Ayrıca, kadına yönelik şiddet 
konularında duyarlılık ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır. 
(s.12)”  

2008-2010 OVP’de kadınlarla ilgili bu madde  “Gelir dağılımının 
iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele” başlığı altında 
farklılaşmıştır: 12   

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için mesleki 
eğitim imkanları geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır.  

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli önlemler alınacaktır. 
(s.41) 

Bu madde 2009-2011 OVP’de de aynı başlık altında, s.51’de, aynen yer 
almaktadır. 13 

2007-2011 dönemine ilişkin bu hedefleri bir arada değerlendirirsek, 
özellikle eğitim (mesleki eğitim) ve şiddete maruz kalma açısından kadınların 
mevcut konumunun dezavantajlı/sorunlu olduğunun saptandığını, ancak hem 
bunun derecesinin hem de buna karşı alınacak tedbirlerin belirsiz olduğunu 
söyleyebiliriz.  2008-2011 dönemi için ise kadınlarının durumunun 
iyileştirilmesinin istihdam edilebilirliklerine bağlandığını görüyoruz.  Bu nokta 
OVP’lerdeki istihdam politikası bölümlerine bakmayı da gerektirmektedir. 

Orta Vadeli Program’larda kadınların istihdamına ilişkin maddeler 

2007-2009 Orta Vadeli Program’da (s.3) 

“Yeni istihdam olanaklarının sağlanması, esneklik ve güvence 
arasında dengenin sağlandığı bir iş gücü piyasasının 
oluşturulması ve istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması öncelikli 
olarak ele alınacaktır.”  

maddesinin kadın-erkek ayrımı yapmadığı görülmektedir. Ancak izleyen 
metinlerde kadınlar özelinde tanımlanan hedefler vardır. 



 334

2008-2010 OVP’de (s.36) 

 “Esneklik ile güvence arasındaki denge sağlanarak, iş gücü 
piyasası daha esnek ve hareketli bir yapıya kavuşturulacaktır”  
 “İş gücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, 
uzun süreli işsizler, özürlüler ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği 
sağlanacaktır.” 

2009-2011 OVP’de (s.45-46) 

 “İş gücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, 
uzun süreli işsizler, özürlüler ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği 
sağlanacaktır.  Kadınların iş gücüne ve istihdama katılımları 
artırılacak ve gençlerin iş gücü piyasasında deneyim 
kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilecektir.  Uzun süreli 
işsizlerin iş gücü piyasasından kopmalarını engelleyecek 
programlar geliştirilecek ve uzun süreli işsizlerin istihdam 
edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik politikalara ağırlık 
verilecektir.” 

Kadınların istihdamının artırılması kadınların iş gücü piyasasına, ev 
dışına çıkma olanaklarına bağlı olduğuna göre, OVP’lere bir de bu açıdan 
bakalım: 

Orta Vadeli Program’larda kadınları bağlayan maddeler 

2007-2011 dönemine ilişkin hedefler arasındaki kimi maddeler aile içi/ 
ev içi işleri kapsamakta, ama bunların esas olarak kadınları bağladığının göz ardı 
edildiği izlenimi edinilmektedir.  2007-2009 dönemini kapsayan OVP’de “Sosyal 
içerme ve yoksullukla mücadele” başlığı altında  

“Güç koşullar altında yaşayan çocukların durumlarının 
iyileştirilmesi ve risk altındaki çocukların korunmasına yönelik 
çalışmalara ağırlık verilecektir. Bu gruptaki çocuklar için 
öncelikle aile yanında bakım modeli desteklenecek, kurumsal 
bakım gerektiren durumlarda ise bu hizmetleri iyileştirici tedbirler 
alınacaktır.” (2007-2009 için s.12) 14 

“Özürlüler için sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecek, 
özürlülerin istihdamına yönelik mesleki (ve özel)15 eğitim imkanları 
ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. (2007-2009 için s.13) 
(2008-2010 için s.41) (2009-2011 için s.50) 

 “Yaşlılara yönelik olarak evde bakım hizmeti desteklenecek, 
kurumsal bakım hizmetlerinin ise nitelik ve niceliği artırılacaktır”. 
(2007-2009 için s.13) (2008-2010 için s.41) (2009-2011 için s.50) 

denmektedir.  
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2008-2009 için OVP’de, s.41’deki  “Gelir dağılımının iyileştirilmesi, 
sosyal içerme ve yoksullukla mücadele” başlığı altına eklenmiş olan şu madde 

“Çocuk yetiştirme, yaşlı ve engelli bireylerin bakımı konularında 
ihtiyaç duyan ailelere eğitim verilecektir.”  

izleyen 2009-2011 OVP’de bulunmamakta, ama 2009-2011 OVP’de 
s.50-51’de yeni eklenen şu madde dikkat çekmektedir:  

“Ailenin bütünlüğünün korunması, bilinçlendirilmesi ve ekonomik 
anlamda desteklenmesine yönelik aile destek hizmetleri ve aile 
eğitimi çalışmaları artırılacaktır.” 

Risk altındaki çocukların aile yanında bakımı da, özürlü/engellilerin ve 
yaşlıların bakımı da mevcut durumda kadınlara atfedilen alanlardır.  Merkezi ya 
da yerel kamu kuruluşlarının üstlenmesi gereken sorumluluk alanları kadınlara, 
evlere devredilmektedir.  Bu bakım hizmetlerine ilişkin kamu yatırım programına 
kamu bakım evleri, kreşler vb alınmadığı, inşa edilmediği, bütçede kaynak 
ayrılmadığı sürece, öngörülen “kadınların ekonomik ve sosyal hayata etkin 
katılmaları” hedefine ulaşılamayacaktır.  Özellikle 2008-2011 OVP’de eklenen 
aile maddesinin toplumdaki geleneksel iş bölümü yapısında kadınlar lehine 
olabilecek dönüşümleri engellemeye yönelik kullanılması söz konusu olabilir. Ya 
da daha iyimser bakarsak, istihdam politikası kapsamındaki esnek çalışma 
sistemleri kadının ev içi-ev dışı çalışma dengesini sağlayabilir.  Oysa bu, ev içi 
yükleri hafiflemediği sürece, yani kadınlar geleneksel rolleri sürerken ev dışında 
çalıştığında, yüklerinin artmasına, dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
pekişmesine yol açabilecektir.   

DPT: Yıllık Programlar 16 

9. Plan ve dönemsel OVP doğrultusundaki DPT Yıllık Programlar (2007 
ve 2008)’da ilgili strateji ve eylemler şöyle tanımlanmıştır:      

DPT 2007 Yılı Programı: 

Öncelik 5. Dezavantajlı grupların iş gücü piyasasına katılımları 
kolaylaştırılacaktır. (s.185) 

Kurumlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR, il 
istihdam ve il mesleki eğitim kurulları, işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları  

Kapsam: Gençlere iş deneyimi kazandırma programları geliştirilecektir. 
Bu kapsamda iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla gençlerin 
anlaşmalı iş yerlerinde geçici süreyle çalışmaları sağlanacaktır. İş gücü 
piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla kadınlar için esnek çalışma 
biçimleri yaygınlaştırılacaktır. 
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Öncelik 1. Aktif İşgücü Politikaları etkin biçimde uygulanacak ve 
yaygınlaştırılacaktır. 

Tedbir 1.3. Özellikle gençler ve kadınların girişimciliğe yönelmeleri 
sağlanacaktır. (s.189) 

Kurumlar: İŞKUR KOSGEB, işçi ve işveren sendikaları 
konfederasyonları, meslek  kuruluşları, STK’lar  

Kapsam: Özellikle genç ve kadın işsizlere yönelik kurmak istedikleri iş 
alanında bu kişilere mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
verilecektir 

Öncelik 5. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını 
artırmak için mesleki eğitim imkanları geliştirilerek istihdam 
edilebilirlikleri artırılacaktır. (s.209) 

Tedbir 5.1 Kırdan kente göç eden kadınlar başta olmak üzere 
kadınlara mesleki eğitim olanakları sağlanarak istihdam edilebilirlikleri 
artırılacaktır. 

Kurumlar: İŞKUR KSGM, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü (ASAGM), İl Özel İdareleri, Belediyeler, İşçi ve İşveren Sendikaları, 
STK’lar 

Kapsam: Başta kırdan kente göç eden kadınlar olmak üzere kadınların 
aktif iş gücüne katılımını artırmak için kadınların mesleki nitelikleri, mesleki 
eğitim programları yoluyla geliştirilecektir. Kadınların istihdam edilebilirliğinin 
artırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayattaki etkinlikleri artırılacaktır. 

Tedbir 5.2 Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini 
sağlayacak bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Kurumlar: KSGM ASAGM, TRT, il özel idareleri, belediyeler, işçi ve 
işveren sendikaları, STK’lar 

Kapsam: Kadının etkinlik alanlarının genişletilmesi, eşit fırsat ve 
olanaklardan yararlanmaları için eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, kalkınma 
sürecine, iş hayatına ve karar alma  mekanizmalarına daha fazla katılımlarının 
sağlanması amacıyla, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların 
yapılması ve yaygınlaştırılması desteklenecektir. 

Öncelik 6. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumsal 
bilinç artırılacaktır. 

Kurumlar: KSGM Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adalet Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, ASAGM, RTÜK,TRT, SHÇEK, il özel idareleri, belediyeler, 
STK’lar, 
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Kapsam: Kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapan kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşlarına bağlı birimler arasında güçlü bir Iş birliği ve iletişim ağı 
oluşturulacaktır. Kadınların ve erkeklerin eğitim, sağlık, siyasete aktif katılım ve 
istihdam alanlarındaki haklarına yönelik olarak bilinçlendirilmeleri 
sağlanacaktır. 

DPT 2008 Yılı Programı  

Durum Saptaması 1: Toplumda bazı kesimler, başta sağlık, eğitim 
hizmetleri olmak üzere, kültürel olanaklardan ve bilgi-iletişim teknolojilerinden 
yararlanma, üretim etkinlikleri içinde yer alma ve karar alma süreçlerine katılma 
bakımından sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. Bu kesimler, özellikle tarım 
sektörü ile geçici ve güvencesi olmayan işlerde çalışanlar, eğitimsiz bireyler, 
kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve özürlülerdir. Bunlar aynı zamanda yoksulluk 
riskiyle en fazla karşı karşıya olan kesimlerdir. (s.221) 

Öncelik 3. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımları 
artırılacak ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumsal bilinç 
artırılacaktır. (s.226-227) 

Tedbir 3.1. Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini 
sağlayacak bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Kurumlar: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TRT, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, valilikler, belediyeler, işçi ve işveren sendikaları, STK’lar  

Kapsam: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu politika ve programlarına 
yansıtılabilmesi için politika yapıcılara,karar vericilere, hizmet sunanlara ve 
topluma yönelik olarak ulusal eğitim programı ve eğitim materyalleri 
geliştirilecektir. İlgili materyaller kullanılarak bilinç artırıcı seminerler 
düzenlenecektir. 

Tedbir 3.2. Ücretsiz doğum izinlerinin ebeveyn izni şeklinde yeniden 
düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Kurumlar: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, 
Devlet Personel Başkanlığı, işçi ve işveren sendikaları, STK’lar  

Kapsam: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
gündeminde yer alan ücretsiz doğum izinlerinin ebeveyn iznine dönüştürülmesine 
ilişkin Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun çıkarılacaktır. 

Tedbir 3.3. Kadın Ulusal Eylem Planı hazırlanacaktır. 

Kurumlar: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İlgili kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, işçi ve işveren sendikaları, STK’lar  
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Kapsam: Kamu politikalarına temel oluşturacak kadının temel sorun 
alanlarına ilişkin hazırlanacak olan eylem planına yönelik faaliyetler yürütülecek 
kurumlar arası koordinasyon sağlanacaktır. 

Tedbir 3.4. Kadınlara karşı aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla 
bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.  

Kurumlar: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TRT, YÖK, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler, işçi ve işveren sendikaları, STK’lar  

Kapsam: Kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık ve duyarlılık 
artırmak amacıyla ulusal bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Kadınlara 
karşı aile içi şiddetin sebep ve sonuçları hakkında niteliksel ve niceliksel 
araştırma yapılacaktır. Kadınlara Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem 
Planı uygulanacaktır. 

Tedbir 3.5. Kadın konukevleri sayısı artırılacaktır. 

Kurumlar: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, yerel 
yönetimler, üniversiteler, STK’lar  

Kapsam: Özellikle töre mağduru kadınlara hizmet sunan kuruluşların 
sayılarının artırılması gerekmektedir. Ayrıca “Kadına Karşı Aile içi Şiddetin 
Önlenmesi” konulu Başbakanlık genelgesinde de SHÇEK’e kadın konukevleri 
açma konusunda yükümlülükler getirilmiştir. 

Durum Saptaması 2: İstihdamın artırılması, işsizliğin ve kayıt dışı 
istihdamın azaltılması, sosyal içerme kapsamında kadınların ve dezavantajlı 
grupların istihdamının artırılması amacıyla esnek çalışma biçimlerinin 
yaygınlaştırılması özel öneme sahiptir. İşgücü piyasasında esnek çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşmasının önündeki engellerin kaldırılması, bu çalışma 
biçimlerinin teşvik edilmesi ve sosyal güvenlikle ilişkilerinin kurulması 
gerekmektedir. (s.195)  

Öncelik 3. İşgücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, 
gençler, uzun süreli işsizler, özürlüler ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği 
sağlanacaktır. (s.197) 

Tedbir 3.2. Kadınların işgücüne ve istihdama katılımları 
artırılacaktır. 

Kurumlar: ÇSGB Maliye Bakanlığı, İŞKUR, MEB, DPT, Hazine 
Müsteşarlığı, SGK, KOSGEB, KSGM, yerel yönetimler işçi ve işveren 
sendikaları konfederasyonları, meslek kuruluşları  

Kapsam: İşgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla 
kadınlar için esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacaktır. Çocuk ve yaşlı bakımı 
başta olmak üzere bakım hizmetlerine kolay ve ucuz erişimleri sağlanacak, 
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Kadınlara iş gücü yetiştirme eğitimleri verilecektir. Kadınlara iş kurma alanında 
mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. 

DPT’nin en son yıllık program’larında, OVP’leri değerlendirirken 
belirttiğimiz başlıklar altındaki öncelik, tedbir ve ilgili kuruluşlar ile işlemlere 
ilişkin eylem listelerinin kapsamı çok dardır. Bu belgelerdeki somut politikaları 
ve uygulama sonuçlarını izlemek olanaksızdır ama bu eylemlerin ilgili 
kurululuşların bütçelerinde karşılıklarının bulunduğu çıkarsaması yapılabilir. 

Genel olarak, Türkiye için cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesine ilişkin 
kapsayıcı bir yol haritasını göremiyoruz.  Belirtilen hedefler açısından bir 
süreklilik ve tutarlılık bulunmadığını da söyleyebiliriz. Politika sonuçlarının 
izlendiğine ilişkin bir genel staratejik plan da bulunmamaktadır. Devlet Planlama 
Teşkilatının saptadığı bu yol haritasının mali yansıması olan Maliye Bakanlığı 
orta vadeli mali planlarda kadın kelimesi geçmemektedir.17 Yani öngörülen 
gelir-harcama programlarında cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesine yönelik bir 
mali strateji tanımlanmamıştır. 

Öte yandan, 2003 yılı sonunda çıkan ve 2005 yılından bu yana yürürlükte 
olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda katılımcı bütçe 
uygulaması ve saydamlık vurgusu yapılmaktadır. Bu yeni yapılanma aynı 
zamanda performans değerlendirmesi ile harcamaların etkinliğinin izlenmesini 
öne çıkarıyor.  Kamu kuruluşlarının her kademesinde stratejik planlamayı ve 
vizyon ile misyona uyumlu hedeflerin saptanmasını öngörüyor.  5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemenin kamu yönetiminin her kademesinde tasarlanması için uygun bir 
araç niteliğindedir. Politika uygulamalarının ve mali kaynakların etkin ve hakça 
kullanımının “cinsiyetler arası eşitlik performans analizi” her kademede 
koordinasyon içinde yapılabilir, gerekli bilgi ve veri üretimi sağlanabilir, daha 
etkin yeni başlangıç noktaları belirlenebilir.  Ancak mevcut duruma 
baktığımızda, genel stratejide yer bulmadığından, hangi kamu kuruluşlarının 
stratejik planlarında cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesine yönelik hangi 
düzenlemelere yer verdiği sorusu yanıtsız kalmaktadır. Benzer durum yerel 
yönetimler açısından da geçerlidir. 

Bu noktada yerel düzeyde bir uygulama örneği olarak Diyarbakır Bağlar 
Belediyesinin 2006-2009 Stratejik Planı gösterilebilir. 18, 19  Bu Plan kadınların 
gereksinimlerinin ayrıntılı dökümünün ve bu doğrultuda hizmetlerin 
planlanmasının nasıl yapılabileceğini gösteren çok öğretici örnek bir çalışmadır 
(Günlük-Şenesen, 2008a). Ancak burada da, cinsiyetlerarası eşitliğin 
sağlanmasına yönelik hizmetlerin belediye bütçesindeki harcama kalemleriyle 
eşleşmesi bulunmamaktadır.  Öte yandan, bu Planın hayata geçirilmesi için yerel 
düzeyin ötesinde bütünlüklü bir bakış açısı ve kaynak tahsisi gerektiği de açıktır. 
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Genel bir değerlendirme yaparsak, Türkiye’deki mevcut kadın odaklı 
düzenlemelerin, yararları yadsınmamakla birlikte, kapsamları çok dardır.  
Kapsamı genişletmenin yolu Avrupa Komisyonunun toplumsal cinsiyet eşitliği 
politikalarının tüm ana plan ve programlara yerleştirilmesi yönündeki 
stratejisinin  benimsenmesi ve TBMM ile hükümet nezdinde bir kararlılığın 
oluşmasından geçmektedir.  Bir sonraki adımda bu yeni vizyonla merkezi ve 
yerel yönetim birimleri arasındaki koordinasyonla kapsamlı bir kurumsallaşma 
sağlanmalıdır. Bu açıdan KSGM’nin hazırladığı Ulusal Eylem Planı’ndaki (Ekim 
2008)  

Hedef 1 : Kadınların İlerlemesini Sağlayacak Kurumsal 
Mekanizmalar Oluşturulacak, Var olan  Mekanizmaların Kapasiteleri 
Güçlendirilecektir başlığı altındaki  

1.7. Ülkemizde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulaması için 
hazırlık çalışmalarının başlatılması (sorumlu kurum: Maliye Bakanlığı, işbirliği: 
KSGM, DPT)  stratejisinin hayata geçirilmesi çok önemli bir adım olacaktır. 

Açıktır ki bu yeni strateji mali kaynakların cinsiyet eşitsizliklerini 
giderecek biçimde yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Bu ise 
toplumdan kamu otoritelerine, özel sektörden kamuya kaynak aktarılması 
anlamına geliyor ki bu da bir toplumsal uzlaşmayla mümkün olabilecektir. Bu 
toplumsal uzlaşma ise hem bugün hem de gelecekteki yararlanmada ve karar 
vermede ortaklaşmayı yani her düzlemdeki kamu otoritesinin kendisinin de 
dönüşmesini zorunlu kılıyor. Mevcut düzenin yararlanma ve özellikle karar 
verme mekanizmalarındaki erkek egemen yapının erkekler aleyhine dönüşmesini 
gerektirmektedir. Merkezi ve yerel yönetimlerde de, Maliye bürokrasisinde de, 
TBMM’de de, TBMM komisyonlarında da kadınlara karşı dikey ve yatay 
ayrımcılığın giderilmesi, kota uygulaması vb cinsiyete duyarlı bütçelemenin bir 
diğer ön koşuludur.  Kurumsal yeniden yapılanma siyasi inisiyatifin ilgili yasal 
düzenlemelere yansımasına da zorunlu kılıyor.  Bu yasal düzenlemelerin ve 
uygulamalarının maliyeti de yine bütçeleme kapsamındadır. 

 

BÜTÇE DEĞERLENDİRMELERİNDE SORULABİLECEK 
SORULAR 

 Kurumların DPTnin saptadığı hedefler doğrultusundaki programları 
ve bütçeleri? 

 Şartlı Nakit Transferi uygulamasının annelerin güçlenmesi 
üzerindeki etkileri?  
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 EĞİTİM:    Kız çocuklarının okullulaşma düzeyi? Erkek  

 çocuklarının okullulaşma düzeyi? 

   İlköğretim? Lise? Meslek lisesi? Üniversite?  

   Yurt olanakları? 

   Ulaşım olanakları? 
 

 SAĞLIK:  Kadın sağlığı olanakları? Erkek sağlığı olanakları? 

  Poliklinik dalları?  

  Kamu Sosyal Güvenlik Sistemiyle kapsanan ilaç  

  türleri? 
 

 KADIN İSTİHDAMI olanakları?  

  Sektörler itibarıyla istihdam istatistikleri? 

  İşveren yükümlülükleri? 

  Kamu bebek/çocuk bakımı (kreş/yuva) olanakları? 

  Kamu bakım destekleri? 

  Esnek istihdam? 
 

 SPOR: Kız çocuklarının, kadınların spor olanakları?  Erkek  

 çocukların, erkeklerin spor olanakları?   

  Futbol sahası? Stadyum? Spor Salonu? Havuz?  

  Voleybol? Parklar? 
 

 KAMUSAL ALAN: 

  Sokak aydınlatması? 

  Toplu ulaşım olanakları?  (araç, saat) 

  Güvenlik ortamı? (şiddet ve tacize karşı önlemler) 

  Mekânsal/Ergonomik düzenlemeler (tuvalet,  

  merdiven, masa, sandalye, kaldırım, askı...) 
 

 KARAR MEKANİZMALARI:   

 Kadınların konumu? Erkeklerin konumu? 

  Kadınlar için meslekiçi yöneticilik eğitimi? 

  Pozitif ayrımcılık?  Kota? 
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DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYESİ  STRATEJİK PLAN 

2006-2009 

http://www.baglar.bel.tr/StratejikPlan2009.html 

 

TOPLUMSAL HİZMETLER 

Stratejik Amaç 1 : Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha 
etkin katılması. 

HEDEF 1:   Kadınların istihdam kapasitelerini arttırmaya ve iş hayatına 
hazırlamaya yönelik eğitimleri sürekli  ve planlı olarak gerçekleştirmek.   

Faaliyetler 
Performans 
göstergesi 

Dönem 
Uygulama 

Birimi 
Takipçi Birim 

1-Bilgisayar kursu 
düzenlemesi. 

Her yıl 3 
bilgisayar 
kursu 
düzenlenemsi 

2006 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

2- El sanatları kursu 
düzenlemesi, üretilen 
ürünlerin kermes 
düzenlenerek 
sergilenmesi. 

Her yıl bir 
kurs 
düzenlenmesi 

2006-2009 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

4-Bilgisayarlı 
muhasebe kursu 
düzenlemek. 

Her yıl 2 kurs 
düzenlenmesi 

2007-2009 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

5-Yönetici sekreterlik 
kursu düzenlemek.  

Her yıl 2 kurs 
düzenlenmesi 

2007-2009 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

6-Hasta ve yaşlı 
bakıcılığı kursu 
düzenlemek. 

2007 yılında 
40 kadına 
eğitim 
verilmesi  

2007 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

7-Ev eksenli çalışan 
kadınları piyasa ürünü 
üretmeye yöneltmek ve 
satış reyonu açmak.  

2007 yılında 
satış 
reyonunun 
açılması. 

2007-2009 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 
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HEDEF 2: Kadınlara eğitim desteği vererek, bireysel kapasitelerinin 
güçlenmesine destek olmak. 

Faaliyetler 
Performans 
göstergesi 

Dönem 
Uygulama 

Birimi 
Takipçi Birim 

 

1-I. ve II. kademe 
okuma-yazma 
kursları 
düzenlenmesi.  

 

Yılda 5 kurs 
düzenlenmesi ve 
her yıl 100 
kadına eğitim 
verilmesi 
 

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

2-Açık öğretim 
ortaokul ve liseye 
devam eden 
kadınlara 
Matematik, 
Türkçe ve 
İngilizce gibi 
temel derslerde 
kurslar 
düzenlenmesi 
 

 

Her yıl 3 kurs 
düzenlenmezi ve 
60 kadına eğitim 
desteği 
verilmesi. 

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

3-Kadınlara 
hukuk, sağlık, 
bulaşıcı 
hastalıklar, aile 
planlaması, 
iletişim vb. 
eğitimler 
verilmesi 
 

 

Her ay iki 
seminer 
düzenlenmesi ve 
her yıl 1000 
kadına 
ulaşılması.  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

4-Bilinç 
yükseltme grupları 
oluşturarak; kadın 
dayanışması, cins 
bininci, 
demokratik 
değerler vs 
konularda bilinç 
yükseltici 
eğitimler yapmak. 
 

 

Her yıl 3 bilinç 
yükseltme grubu 
oluşkurularak 30 
kadına eğitim 
verilmesi.  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

5-Kütüphane ve 
kadın arşivi 
oluşturmak. (kitap 
kampanyası 
düzenlemek) 

 

2006 yılı Kasım 
ayında kitap 
kampanyası 
başlatılması ve 
2007 yılında 
1000 kitaba 
ulaşılması.  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 
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HEDEF 3: Kadınlara yönelik ayrımcı ve şiddet içeren yaklaşımları ortadan 
kaldırmak. 

Faaliyetler 
Performans 
göstergesi 

Dönem 
Uygulama 

Birimi 
Takipçi Birim 

 

1-Aile 
danışmanlığı 
biriminin 
oluşturulması, 
rehberlik ve 
danışmanlık 
hizmetlerinin 
kapasitesinin 
geliştirilmesi.  
  

 

2006 yılı Kasım 
ayında birimin 
faaliyete başlaması. 
Her ay 30 aileye 
danışmanlık 
hizmeti vermesi. 
 

2006-2009 
Sosyal 
Hizletler 
Birimi  

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

2-Kadın 
misafirhanesinin 
açılması. 

 

2007 Şubat ayında 
kadın misafir 
hanesinin hizmete 
açılması. Ve ayda 
ortalama 15 kadına 
hizmet vermesi . 
  

2007-2009 
Sosyal 
Hizletler 
Birimi  

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

3-Kadın 
sığınağının 
açılması. 

 

2007 Mart ayında 
sığınağın hizmete 
açılması ve ayda 
ortalama 10 kadına 
hizmet vermesi. 
  

2007-2009 
Sosyal 
Hizletler 
Birimi  

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

4-Kardelen 
kadın evlerinin 
şubelerin 
açılması  (farklı 
mahallelerde 
küçük birimler-    
kurslar 
oluşturma)  
   

 

Mahalle evlerinde 
kadın çalışmaları 
yürütülmesi. 

2007-2009 

Sosyal 
Hizletler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

5-Kadın Hakları 
ile ilgili 
bilgilendirme ve 
bilinç yükseltici 
çalışmalar 
yapılması.  
 

 

Her ay bir semiren 
düzenlenmesi  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 
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HEDEF 4: Kadınların sosyal kapasitelerini geliştirmek ve kültür/sanat 
etkinlikleri düzenlemek. 
 

Faaliyetler Performans göstergesi Dönem 
Uygulama 

Birimi 
Takipçi Birim 

1-Resim kursu 
düzenlenmesi 
ve resim sergisi 
açılması.  

Heryıl 30 kadının katıldığı 
resim kursu düzenlenmesi 
ve her yıl 8 Mart'ta resim 
sergisi açılması.  

2007-2009 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

2-Kardelen 
Kadın 
Korosu'nun 
sürekliliğinin 
sağlanması ve 
kapasitesinin 
geliştirilmesi.  

Müzik eğitiminin devam 
etmesi ve koronun 
enstürmanlarının 2007 yılı 
Mart ayında kadınlar 
tarafından çalınacak 
kapasiteye ulaşılması.   

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

3-Kadın tiyatro 
grubu 
oluşturulması. 

Kent sakini kadınların yer 
aldığı bir kadın tiyatro 
grubunun 2007 yılı Mart 
ayına kadar kurulması ve 
her yıl bir oyun 
sergilemesi.  

2007-2009 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

4-Kadınları 
tiyatro, sinema 
ve konser gibi 
etkinliklere 
götürmek. 

Her yıl 2 tiyatro, 5 
sinema, 3 konser 
etkinliğine kadınların 
katılımının sağlanması.  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

5-Kadınlara 
panel, söyleşi, 
konferans, sergi 
vb. etkinliklere 
katılabilmesi 
için destek 
sunulması.  

Her yıl 1000 kadının 
etkinliklere katılmasının 
sağlanması.  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

6-Kadınlar için 
piknik, gezi vb. 
düzenlemek.   

Her yıl kent sakini 
kadınların katılacağı, ilk 
baharda bir piknik ve son 
baharda bir gezi 
düzenlemesi.  

2006-2009 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

7-Kadın 
yazarlar 
buluşması 
düzenlenmesi.  

Her yıl Ekim ayında kadın 
yazarlar buluşması 
düzenlensi ve bu buluşma 
kapsamında kent sakini 
kadınlarla atölye çalışması 
yapılması.  

2006-2009 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 

8-Kadın lokalin 
açılması 

2006 yıllının 12 ayında 
acılması 

2006 

Sosyal 
Hizmetler 
Birimi ve 
Kardelen 
Kadın Evi  

Planlama,Kontrol 
ve Koordinasyon 
Birimi 
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HEDEF 5:  Kadın sorunlarını, taleplerini, önceliklerin açığa çıkarmak, 
kadın çalışmalarına  yön verebilecek verilere ulaşmak. 
 

Faaliyetler 
Performans 
göstergesi 

Dönem Uygulama Birimi Takipçi Birim 

 

1-Bağlar 
Belediyesi’ne 
bağlı mahalle 
ve mahalle 
statüsündeki 
köylerde saha 
araştırmaları 
yapmak.   
 

 

2006'da 1, 
2007'de 3, 
2008'de 3 
mahalle ile 
2009 yılında 
29 köyde saha 
araştırması 
yapmak.  
 

2006-2009 
Sosyal Hizmetler 
Birimi  

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

2-Bağlar 
Belediyesi’ne 
bağlı mahalle 
ve mahalle 
statüsündeki 
köylerde alan 
taraması 
yapmak.  

 

2006'da 1, 
2007'de 3, 
2008'de 3 
mahalle ile 
2009 yılında 
29 köyde bire 
bir görüşme, 
mülakat gibi 
yöntemlerle 
alan taraması 
yapmak. 
 

2006-2009 
Sosyal Hizmetler 
Birimi  

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 

 

3-Mücavir 
alanlarımız 
içerisindeki 
okullarda kız 
çocuklarına 
adölesan 
eğitimi 
verilmesi 

 

Her yıl ekim, 
kasım ve 
aralık ayı 
içerisinde 
ilköğretim 
okullarındaki 
adölesan 
dönemindeki 
kız 
çocuklarına 
adölesan 
eğitimi 
verilmesi 
 

2007-2009 

Ana Çocuk Sağlık 
Merkezi, 
Diyarbakır Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
ve Eğitim Sen 

Planlama,Kontrol  
ve Koordinasyon 
Birimi 
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Bir daha IMF gerekmesin diye… Nasıl bir yaklaşım gerekir? 

Prof. Dr. Güven SAK* 

Giriş 

Türkiye 2001 krizinden sonra, 2002’den başlayarak uzun yıllardır elde 
edemediği bir imkâna,  istikrara kavuşmuştur.  Bu istikrar Türkiye’ye oldukça 
pahalı bir bedele mal olmuştur. Bu istikrarın devam ettirilmesi, sürekli kılınması 
ve bu istikrar bilincinin yerine oturtulabilmesi için parlamentoyu da kapsayacak 
bir dizi kurumsal alt yapının Türkiye’de hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle IMF anlaşmasının sona erdiği bu dönemde bu kurumsal 
yapının önemi çok artmaktadır. Bu kurumsal yapıdan beklenen Hükümetin Mali 
disiplini feda edecek bir siyasi veya iktisadi tercih yapmasını engellemeye 
çalışmaktır. Daha başka bir ifadeyle bir “çıpa” oluşturmaktır. Hiç kuşkusuz bu 
kurumsal yapının temel taşlarından birisi yasama erkininin oynayacağı rol 
olacaktır. İstikrarın giderek bir kamu malı olarak kabul edilmesi, siyasi 
iktidarların göreli olarak kısa perspektifi ve sık değişen öncelikleri nedeniyle 
reformlarda istikrarın korunmasına yönelik olarak yasama organının rolü giderek 
arttırmıştır. 

Çağdaş uygulamada parlamentonun görevi geçmişte olduğu gibi sadece 
kamu adına yasalara uygunluk kontrolü ve kısıtlama anlamına gelmemekte, 
parlamentonun yeni görevi olarak saydamlık ön plana çıkmaktadır. Bu yeni 
dönemde saydamlık, modern maliyenin asli bir unsuru olarak, mali disiplin ve 
mali sorumluluk kurallarına uyulup uyulmadığının parlamento tarafından 
yakından incelenmesini gerektirmektedir. Öte yandan kamu politikalarında 
etkinliğin giderek ön plana çıkması ile parlamentolar kamu politikalarının 
performansıyla ilgili de bir değerlendirme yapma işlevini üstlenmektedir. Bu 
değerlendirme, kaynak dağılımında etkinlik ve uygulamada verimlilik 
çerçevesinde yapılmaktadır. Kısacası Parlamentolar son çeyrek yüzyılda sadece 
mali disiplin anlamında bir güvence oluşturmakla yetinmeyip harcamaların 
etkinliği meselesini de gündemlerine almışlardır.  

 

 

                                                           

* Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi 
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Bütçe Sürecinde Niteliksel Değişim  

Bütçe siyasi bir dokümandır ve süreci de siyasi olarak tanımlanmıştır. 
Tarihi süreçte siyasi mücadeleler sonucunda mutlakiyetçi iktidarların yetkilerini 
kısıtlanması ile bir “hak” olarak tescil edilmiştir. Bu hakkı halk adına yasama 
meclisi kullanır. Modern bütçe uygulamasının evrildiği son yüz yılda bütçeler 
giderek büyümüş, karmaşıklaşmış ve teknik olarak uzmanlık gerektiren birer 
uygulama alanına dönüşmüşlerdir. Aynı zamanda ulusal ekonomilerin gelişmesi, 
devletin kalkınmacı rolü ve demokratik kurumların güçlenmesiyle yasama bütçe 
hakkının bir kısmını yürütmeye devretmek, yürütme de yetkilerinin bir kısmını 
uzman bürokrasiye devretmek zorunda kalmıştır. Kuşkusuz bu devir bir denetim 
karşılığında olmuştur ama denetim ağırlıklı olarak önceden belirlenmiş kurallara 
ve süreçlere uyumun denetlendiği bir çerçevede yapılmaktadır. 20.yüzyılın son 
çeyreğinde kamu harcamalarının giderek artması, bütçe açıkları ve istikrarsızlığa 
yol açmış, buna karşın kamu hizmetlerinden memnuniyetin aynı oranda 
artmaması kamu mali yönetimine eleştirel bir bakışı getirmiştir. Buna göre yetki 
devirleri arasında malumat asimetrisi vardır ve yetkiyi devralanlar bunu kendi 
avantajlarına kullanmaktadırlar. Bunu önlemenin en anlamlı yolu hem bütçe 
sürecini mümkün olduğunca şeffaf kılmak hem de kamu harcamalarının 
etkinliğini-performansını da iyileştirmektir. 1990’lardan itibaren artan 
demokratikleşme dalgası ile birlikte bu “yeni kamu yönetimi” dalgası bütün 
dünyayı giderek sarmıştır. Bu dalga halen de iki ilişkili mecrada akmaktadır. 
Bunlardan biri daha fazla performans ötekisi ise daha duyarlı yönetimdir. Bu 
süreçte yasama yürütme ve bürokrasi geleneksel görevlerinin yanı sıra ilave 
işlevler üstlenmişlerdir. 

Bütçe’nin hazırlığı ve önceliklendirilmesi yürütmenin, onaylama ise 
parlamentonun geleneksel görevidir. Yeni olan bir husus, yürütmenin geçmişte 
olduğundan çok daha fazla şeffaf olması, daha orta uzun vadeli bir perspektifle 
ve sonuç odaklı bakması, parlamentonun ise hem bu sonuçları hem de bu 
sonuçlara yol açması beklenen kaynak dağılımı tercihlerini hem niceliği hem de 
niteliği itibariyle sorgulaması, sivil toplumu bu sürece dahil etmesidir.  

Uygulama aşamasında beklenen en az kaynakla en etkin sonucu 
oluşturacak bir harcama usulü geliştirmek, bu amaçla politika alternatiflerini ve 
sonuçlarının değerlendirmek, kamuoyu ve parlamento ile makro mali istikrarı 
zedelemeden toplumun tercihlerinin yansıyacağı ve alınan karaların anlatılacağı 
bir iletişim politikası oluşturmaktır.  Bu son işlev paralel bir yapılanmanın ve 
kapasitenin parlamentoda da kurulmasını gerektirmektedir. Örneğin yeni alınan 
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bir kararın veya oluşturulan bir politikanın yıllık ve çok yıllık  etkisinin, bunun 
orta ve uzun vadeli önceliklerle ilişkisi açısından ne anlam ifade ettiğinin 
parlamento tarafından değerlendirilebiliyor olması gerekmektedir.  

Denetim söz konusu olduğunda, bunun parlamentonun geleneksel görevi 
olduğu bilinmektedir. Yeni olan bir husus; kesin hesap kanununun yasalara ve 
kurallara uygunluk denetiminin ötesinde bir performans değerlendirmesinin 
yapılması gerekliliğidir. Bu değerlendirme, parlamento tarafından önceden 
belirlenmiş hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi analizi şeklinde 
yapılmaktadır. Bilindiği gibi bu geleneksel olarak parlamento adına denetim 
yapan Sayıştay’lar tarafından hazırlanan raporların parlamento’da (özel 
komisyonlarda) tartışılması suretiyle gerçekleştirilmektedir. 

Son yıllarda bu geleneksel Sayıştay parlamento ilişkisinin ötesinde, 
OECD ülkelerinde doğrudan özel ihtisas komisyonlarının oluşturulması veya var 
olan komisyonların kapasitelerinin artırılması ve yeniden yapılandırılması 
suretiyle parlamentoların doğrudan denetimi yolunda ciddi değişiklikler 
yapılmıştır. Buna ilişkin veriler 2007 yılında oluşturulan OECD’nin bütçe 
uygulamaları ve prosedürleri veri tabanında bulunabilir. Bu veriler  2007 yılında 
38 ülkenin maliye bakanlıkları aracılığıyla toplanmıştır. Bu 38 ülke içerisinde 30 
OECD ülkesi ve 8 OECD dışı ülke bulunmaktadır. OECD’nin bütçe 
uygulamaları ve prosedürleri veri tabanı durum tespiti ve ülkelerarası kıyaslama 
yapabilmek için başlıca kaynak olarak kullanılmaktadır.  

Buna göre henüz standart olmasa da bütçe süreçlerinde ve performans 
denetiminde parlamentoların rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu açıdan 
Türkiye’nin geride kaldığı söylenebilir. 

Parlamentonun yeni işlevini yerine getirirken dikkat etmesi gereken 
faktörler vardır. Bunlara içsel ve dışsal faktörler olarak bakabiliriz. İçsel 
faktörlerden birincisi doğrudan doğruya komisyonun yapısı, yetkileri ve 
kapasitesidir. İçsel faktörlerden ikincisi ise bütçe sürecidir. OECD üyelerinin 
yarısından fazlasında tek bir komisyon (plan ve bütçe komisyonu benzeri) bütçe 
sürecinde görevli iken, geri kalanı az veya çok sektörel komisyonları da bütçe 
sürecine katmışlardır. Bu, sektör bütçelerinin sektör komisyonlarında tartışılması 
uygulamasından sektör komisyonu temsilcilerinin plan bütçe komisyonu 
toplantılarına üye olarak katılımına kadar farklı şekiller almaktadır. Daha önemli 
bir konu Bütçe Komisyonunun uzman bir kadro çalıştırıp çalıştırmama 
meselesidir. Giderek artan oranda parlamento bütçe komisyonları ek birimler 
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oluşturup uzman personel istihdam ederek analiz kapasitesini artırma yoluna 
gitmişlerdir.   

 

Dışsal faktörlerden birincisi siyasi sistemdir. Siyasi sistem, güçler ayrılığı 
sistemi ve fren ve denge mekanizmaları bileşkesi yoluyla yasamanın yürütme 
karşısındaki konumunu belirleyen en önemli unsurdur. Güçlü parti bağları 
yasamanın yürütme ve dolayısıyla bütçe sürecinde yeterince güçlü bir denetim 
yapma olanağını zayıflatır. Yapılan araştırmalar, nispi temsil sistemi ve merkezi 
güçlü parti yapılarının bakanlar üstü çok güçlü bir maliye bakanı olmadığı 
durumlarda mali disiplin açısından sorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Dışsal faktörlerden ikincisi ise doğrudan doğruya sivil toplumun bütçe 
sürecine ilişkin bilgisi ve ilgisidir. Dünya çapında 90’lardan itibaren yaşanan 
bilişim devrimi ve demokratikleşme sivil toplum kuruluşlarını kamusal kaynak 
dağılımı kararlarında daha fazla söz sahibi kılmıştır. Bazı sivil toplum kuruluşları 
(STK’lar )bütçe süreçlerine ilişkin ilgilerini kendi kuruluş amaçlarına yönelik 
olarak sürdürürken (örneğin kadın örgütleri, bölgesel örgütler meslek örgütler 
vb.) TEPAV’ın yaptığı gibi bazı sivil toplum örgütleri de mali disiplin ve 
şeffaflığın korunması amacıyla faaliyet göstermektedir. Uluslar arası alanda 
“International Budget Partnership” (www.internationalbudget.org) adı altında bir 
network, bütçe izleme amacıyla kurulmuş yaklaşık elli ülkede yüzü aşkın sivil 
izleme grubunu bir araya getirmektedir. Dolayısıyla TEPAV’ın Türkiye’de 
yapmaya çalıştığını başka ülkelerde yapan çok sayıda sivil toplum kuruluşları 
bulunmaktadır. Saydamlık sürecinde sivil toplum kuruluşlarının yürütmesi 
gereken faaliyetlerden ikincisi ise, bu kuruluşların araştırma faaliyetlerine 
yönelmeleri ve tartışmaların bilgi içeriğini zenginleştirmeye yönelik 
çalışmalarıdır.  

Sivil Toplum Kuruluşlarının (veya yaygın adıyla hükümet dışı 
kuruluşların) özellikle de yasama aşamasında bütçe ve diğer kaynak tahsisi 
süreçlerine katılımı, bu süreçleri kendi çıkar ve talepleri doğrultusunda 
etkilemeye çalışmaları ne kadar doğruysa, bu sürecin kararların bilgi içeriğini 
zenginleştirme bağlamında olması ve tamamen gün ışığında yapılması da o kadar 
doğrudur. Sivil toplum kuruluşlarının parlamenterlere ülke açısından hangi 
kararların alınması gerektiğini şeffaflık ilkesine sadık kalacak şekilde anlatmaları 
gerekmektedir.  
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TEPAV tarafından mali disiplin için yürütülen çalışmalardan birincisi 
bütçe hesaplarının anlaşılabilir hâle getirilmesi ikincisi de bütçe hesaplarının 
şeffaflaştırılmasıdır. TEPAV her ay bütçe rakamlarıyla ilgili mali izleme raporu 
hazırlamaktır. Bu raporlar TEPAV’ın kendi yapmış olduğu değerlendirmelerdir. 
TEPAV olarak aylık hazırlanan raporlarda, bakanlığın ilan ettiği bütçe 
sonuçlarının uluslararası kabul edilmiş muhasebe standartlarına ne kadar uygun 
olup olmadığı saptanmakta ve mali disiplin açısından riskli uygulamalara dikkat 
çekilmektedir. TEPAV’ın yürütmekte olduğu çalışmalardan bir diğeri ise altı 
ayda bir mali şeffaflıkla ilgili anket yayınlamak ve bununla ilgili bir rapor 
hazırlamaktadır. Bu raporlarda,  saydamlık üzerinde çalışan uzmanların, mali 
şeffaflıktaki gidişatla ilgili algılarının nasıl değiştiğine bakılmaktadır.  

Bu yürütülen çalışmaların dışında bir dizi araştırma çalışması da 
yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birincisi etki analizleridir. Alınan politika 
kararlarının (iktisadi-mali ve hukuki) etkisinin ölçülmesi kamu karar alma 
sürecinin en temel unsuru olmalıdır. Ayrıca AB müktesebatına uyumun etkilerini 
de iyi değerlendirmek gerekmektedir. Bu etki analizlerini hızlı bir şekilde tek tek 
yasaları kapsayacak şekilde genişletebilmek ancak gelecek dönemde 
mümkündür.  

Sonuç 

Parlamentonun sadece kendi yapısını değiştirmesi, bu yapıya kapasite 
inşa etmesi yeterli değildir. Kamu maliyesiyle ilgili aslında daha geniş bir inşa 
çalışması yürütmek gerekmektedir. Bu dönemde, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
bütçe analiziyle ilgili bir birim oluşturma faaliyeti, olumlu yönde atılmış bir adım 
olarak gözükmektedir. Mali hesapların saydamlığı, raporlamanın kurallara uygun 
yapılması, iktisadi istikrarın temel önceliğidir. TEPAV sağlanmış olan göreli 
istikrar ortamının sürdürülmesi ve mali disiplinin devam ettirilmesi için 
çalışmaktadır. Bu çerçevede, kurallı maliye politikasının hükümet tarafından 
yürürlüğe konan orta vadeli program gibi son derece doğru bir tercih olduğu 
düşünülmektedir. Bundan sonra yapılması gereken kurallı maliye politikasının 
altının doldurulmasıdır. 

Bir diğer husus; parlamentonun mali saydamlaşma sürecinde daha aktif 
bir rol oynaması gerekliliğidir. Kurallı maliye politikası, kural kadar güvenilir 
denetimi de gerektirir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kesin hesap komisyonu 
ya da Plan ve Bütçe Komisyonuna bağlı bir alt komisyonunun bu çerçevede 
önemli bir işlev görebileceği düşünülmektedir. Parlamentonun denetimini yılın 
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içine yayacak bir mekanizmanın daha etkin çalışma sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Bir başka husus; mali disiplin ve saydamlık meselesidir. Bu mesele 
Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve anayasal reformlardan bağımsız ele 
alınabilecek bir mesele değildir. Parlamento ne kadar güçlü olursa, kuvvetler 
ayrılığı ilkesi ne kadar iyi çalışırsa, mali disiplinin de güvence altına alınabilmesi 
o kadar mümkün olmaktadır. Bu teorik bir sonuç değildir. Başka ülkelerde 
yapılan çalışmalar bunu göstermektedir. Mali disiplin, anayasal reform 
gerektirmektedir. Mali disiplinin bu çerçevede anayasal reformun önemli 
unsurlarından biri olarak düşünülmesi gerekmektedir. 
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Polish Lobbying Law – towards transparency 

Juliusz GAŁKOWSKI* 

Summary 

In the text Julius Galkowski presents information on the subject Polish law of the 
regulative lobbying activities. The new Act on Legislative and Regulatory 
Lobbying was passed by the Parliament in July 2005 and came into force on 7 
March 2006.  The Act promotes transparency principally in the law-making 
process; this is a key step to improving transparency in the entire public 
administration and all legislation.  

The Act gives the definition of lobbying activities. “Lobbying activities” consist 
of actions conducted by legally admissible methods that seek to influence public 
authorities in the law-making process. Lobbying activities aim to ensure that the 
arguments and interests of social and professional groups are taken into account 
in the decisions of public officials. Lobbying may also be practiced by 
organisations and associations with the objective of protecting and promoting the 
interests of their members. 

The Act introduces the notion of “professional lobbying activity,” that is, 
lobbying on behalf of other persons in exchange for money. 

New regulations introduce the row of new legal regulations targeting the 
enlargement transparency in the creation of the law. These elements are: 

 Register of professional lobbyists; 

 Legislative work programme; 

 Public hearing; 

 Information on personnel supporting law-making. 

The new law was criticised by several experts, author gives examples of the 
critical views on the Polish Lobbying Law. 

At the end author gives a study case. An example of the improper cooperation 
with the lobbyists – activities against the new Lobbying Law. 

                                                           

* Chancellor of Minister, Ministry of Interior and Administration, Poland 
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LOBBYING LAW IN POLAND 

The new Act on Legislative and Regulatory Lobbying was passed by the 
Parliament in July 2005 and came into force on 7 March 2006.  The Act 
promotes transparency principally in the law-making process; this is a key step to 
improving transparency in the entire public administration and all legislation.  

THE SOCIO-POLITICAL CONTEXT 

The social and political context of Poland’s transition process is particular; and 
the Polish people have perceived lobbying very negatively. Research consistently 
demonstrated that all too often lobbying in Poland has consisted of networks of 
informal connections, through which private interests, on the basis of “reciprocity 
of mutual services”, penetrate the contacts between business groups and the 
political elites.  “Access to the relevant decision maker” is considered “key 
capital”. And when economic circumstances have worsened and opportunities 
based on market potential have slid, then such “access to key decision makers” 
only increases in significance.  

Contacts with such public officials may be “earned” in various ways. Indeed, 
relationships between the worlds of business and politics in Poland are often 
based on unethical practices; the most effective method of “arranging” the 
settlement of issues consists of kickbacks.  

Research confirms inappropriate lobbying practices 

Research commissioned by the National Chamber of Commerce (KIG) in 1998 
revealed that local councillors believed that one out of three politicians 
“accommodated”  the interests of a particular firm and conducted “business 
prospecting” on its behalf, as part of his or her official public activity.  That same 
study showed that Members of Parliament believed the number to be almost one 
out of four politicians.  In a report on corruption in 1999, the World Banki 

described the “pathological” forms of lobbying in the Polish Parliament (Lower 
House of Parliament), as  including the practice of providing financial benefits in 
return for the “favours” of blocking or modifying the provisions to be included in 
laws.  

According to research by  the Philosophy and Sociology Institute at the Polish 
Academy of Sciencesii (IFiS PAN) dating from 2000, as many as 28% of MPs 
surveyed in their third term of office in the Polish Parliament, pointed at 
corrupt and “corruption-provoking” methods as the most frequently used 
methods of exerting influence upon the Members of Parliament.  These 
methods included:  
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 Trading in influence (i.e. proposals of seats on supervisory boards of 
business companies). 

 Bribery or bribery attempts. 

 Illegal donations. 

 Funding of expensive “gifts” (such as, cars for “testing”). 

 Personal benefits (providing “attractive services”, sponsoring 
“attractive excursions” or “study travels”). 

 Promises of financing of electoral campaigns and cash contributions 
to party funds. 

Research conducted in 2004 by the Stefan Batory Foundation showed that  as 
many as 35% of all Poles and 19% of Polish parliamentarians believed that 
bribery may effectively lead to the repeal of a legislative Act or a change in the 
law. In the same year, the Public Opinion Polling Centre (CBOS) conducted a 
similar survey, the results of which showed that 69% of the Polish people thought 
that cash could be successfully used to have an impact on the drafting of 
legislation.iii  

Very few people working in co-operation with Parliament in the legislative 
process would admit that they actually practise the profession of lobbying. Law 
offices, consulting firms and public relations agencies frequently act as “covert” 
lobbyists.  At Parliamentary committee meetings, people from these firms appear 
in the roles of “experts” or “advisers”, surprisingly enough acting in the capacity 
of experts on behalf of political parties or deputies, rather than as representatives 
of third-party stakeholders. As a consequence of this untransparent practice, the 
law-making process may suffer from the dubious impact of particular vested 
interests. 

 “Rywin’s affair” spurs proposed lobbying legislation 

The “Rywin’s affair”iv, which uncovered a number of irregularities in the law-
making process, led to the drafting of a proposal for a legislative Act on 
Lobbying.  The case revealed that there was no public disclosure required, nor 
any kind of social control over the process of drafting of legal regulations.  The 
details of the affair indicated clearly that in the course of developing a law, the 
influences of various private circles were more important than the public interest.  
Moreover, it turned out that such influences could result in high-value 
“commissions”, sometimes millions of dollars.  
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The “Rywin’s affair” and the ensuing inquiries of the Parliamentary Investigation 
Committee demonstrated to the political class and to society at large that it was 
essential to regulate the “lobbying business” through the law.  This became more 
pressing as a series of other corruption affairs involving politicians and public 
servants in charge of developing laws, on the one hand, and professional 
lobbyists, on the other, saw the light of day Such cases unveiled repeated 
incidences of voluntary assistants of MPs and high ranking officials in the public 
administration acting in practice as lobbyists and promoting the interests of their 
clients.  

It was under such circumstances that the Government of Prime Minister Leszek 
Miller submitted a draft law on lobbying.  However, the same Government later 
offered its own resignation under the pressure of allegations of corruption and 
involvement in dubious business dealings. 

Redefining the draft law on lobbying: The Parliamentary process  

Over a period of nearly two years, the draft law on lobbying evolved from a 
focus on “sanction” to a focus on greater transparency through public disclosure.  
On 28 October 2003, the Polish Parliament received the Government’s draft law 
on lobbying activities. On 12 November 2003, during the Polish Parliament 
session, a motion to dismiss the Bill on lobbying was rejected by a clear majority 
of votes; the Bill was submitted to an Extraordinary Committee.  After several 
Committee meetings, in which expert opinions were reviewed and numerous 
amendments were brought, the Extraordinary Committeev sent the Bill back to 
the Polish Parliament and recommended its adoption. On 7 July 2005, the Polish 
Parliament passed the bill with 399 votes in favour, four abstentions and no votes 
against the new law. The upper chamber of Parliament adopted the text as 
proposed by the Polish Parliament. On 15 August 2005, the President of the 
Republic of Poland signed the final Act on lobbying activity in the legislative 
process, referred to hereafter to as the “Act on Lobbying”.vi   

The Extraordinary Committee’s work 

The Extraordinary Committee started its work in January 2004, and a new bill 
was elaborated based on the ideas of the Government’s draft law. As mentioned 
earlier, the original draft law submitted by the Government was very restrictive, 
and was geared “to seek out and punish misbehaviour” (as one of the experts 
defined it).  

Business associations had a number of concerns about the draft law. Amongst 
their statutory objectives is s lobbying on behalf of their members.  Members’ 
contributions serve as a sort of “fee” for such activities.  The business community 
strongly demanded that the draft law should specify expressis verbis that the 
Chambers of Commerce and Industry are bodies whose rights cannot be 
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infringed upon by the law. These business associations also requested that the 
same arrangement apply to all non-governmental organisations. The basis for 
such claims was that the draft law on lobbying ruled out the possibility of 
lobbying activities being conducted by political parties, and therefore, by 
analogy, the Chambers of Commerce and Industry (as organisations of 
entrepreneurs) should also be excluded.  

Indeed, the original draft law specified what groups and organisations were not 
subject to its requirements. It listed representatives of diplomatic missions, 
political parties, trade unions, as well as associations of employers.  

As a result of the work of the Extraordinary Committee, the list of exclusions 
was abandoned and was replaced by positive statements contained in Article 2 of 
the adopted Act:  

 For the purposes of the Act, lobbying means any legal action designed 
to influence the legislative or regulatory actions of a Public Authority. 

 For the purposes of the Act, professional lobbying means any paid 
activity carried out for or on behalf of a third party with a view to 
ensuring that their interests are fully reflected in legislation or 
regulation proposed or pending. 

 Professional lobbying can be carried out by a firm (hereinafter referred 
to as the Professional Lobbying Firm) or by an individual not 
registered as such (hereinafter referred to as the Professional Lobbyist) 
pursuant to a civil law contract. 

Efforts of the Business Centre Club and MPs of the Law and Justice Party 

Such changes were the result of the efforts of the Business Centre Club (BCC) 
and other employers’ organisations, and also the convictions of a number of 
deputies active on the Extraordinary Committee, as well as their political parties. 
These changes – considered by several experts to be definitely positive – gave 
rise, however, to a number of critical comments, which are presented in Section 5 
of this chapter. 

A number of prominent MPs from the Law and Justice Party (PiS), who later 
formed a coalition government, had strongly opposed the draft law submitted by 
the Government,vii Subsequently, their representatives who took part in the work 
of the Extraordinary Committee had a major impact on amendments that 
produced an evolution in the approach of the Bill.  Finally, in 2005, the Law and 
Justice Party unanimously supported the adoption of the Act on Lobbying in the 
law-making process. 
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Representatives of the Business Centre Club actively took part in the work of the 
Extraordinary Committee.  The BCC was one of a select few organisations 
involved in representing employers’ organisations and the business community. 
The BCC issued an opinion that pointed out a number of deficiencies in the 
initial draft law. While the BCC recognised the need for legal regulation of 
lobbying activities and to improve transparency, it found the bill excessively 
restrictive, allowing for arbitrary decisions by public officials. The BCC 
criticised the bill for being “policing oriented” as well as on the determination of 
which firm or persons were to be regarded as conducting lobbying activities The 
Parliamentary Extraordinary Committee on the bill accommodated the criticisms 
and comments made by the BCC. 

KEY ELEMENTS OF THE ACT 

The Act describes the principles of conducting lobbying activities.  “Lobbying 
activities” consist of actions conducted by legally admissible methods that seek 
to influence public authorities in the law-making process. Lobbying activities 
aim to ensure that the arguments and interests of social and professional groups 
are taken into account in the decisions of public officials. Lobbying may also be 
practiced by organisations and associations with the objective of protecting and 
promoting the interests of their members. 

Professional lobbying activities 

The Act also introduces the notion of “professional lobbying activity,” that is, 
lobbying on behalf of other persons in exchange for money. As construed in the 
law, professional lobbying activities consist of gainful lobbying activities 
conducted on behalf of third parties for pursuing their interests in the law-making 
process. Professional lobbying activity may be exercised on the basis of a civil 
law contract by an entrepreneur or by a physical person who is not an 
entrepreneur. 

Register of professional lobbyists 

Entities conducting such activities must communicate details about themselves to 
the relevant publicly-accessible Register. The Minister of the Interior and 
Administration is required to keep such a Register of legal entities professionally 
conducting lobbying activities.   

Sanctions 

An entity which performs professional lobbying activities without entering them 
in the Register shall be subject to a fine ranging from Euro 1 000 to Euro 17 000.  
Such a sanction is to be imposed by way of an administrative decision by the 
Minister of the Interior and Administration. Determining factors for the level of 
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the monetary penalty are the degree of influence of the lobbyist on the decision 
of a public authority, as well as the scope and nature of professional lobbying 
activities undertaken by the entity.  It is possible to impose the monetary fine 
repeatedly, if the professional lobbying activities were continued without due 
entry in the Register. 

Legislative work programme 

At least once every six months, the Government shall prepare and publish on the 
web site of the Public Information Bulletin (BIP - Biuletyn Informacji 
Publicznej) the programme of legislative work concerning draft laws.  This 
legislative work programme will also indicate any end to the work on a given 
draft law, along with the reason for such a halt.  Similar programmes of 
legislative work should be prepared and published on draft ordinances. These 
plans are to be drawn up by the Council of Ministers, the Chairman of the 
Council of Ministers, and by the individual ministers. Draft laws and ordinances 
should be disclosed in the BIP once they have been transmitted for co-ordinating 
consultations with the members of the Council of Ministers.  

Public hearing 

After publication, anyone shall be able to submit “notification of interest” (on an 
official form) in the work on the draft laws or ordinance to the body responsible 
for the preparation of such a draft. Such notification shall also be published in the 
BIP.  Subsequently, the notifying party shall be able to present an opinion 
concerning the specific draft during the “public hearing”.  

The body responsible for preparing a draft ordinance shall be able to conduct a 
public hearing on the draft. Information concerning the timing of the public 
hearing on a draft ordinance shall be made available in the BIP at least seven 
days prior to the date of that public hearing. Any party which has submitted its 
interest in the work on the draft ordinance at least three days before the date of 
the public hearing shall be entitled to participate in the public hearing.  

A public hearing on a bill already introduced to the Polish Parliament is to be 
conducted in accordance with the principles specified in the procedural rules of 
Parliament. In such a case, a party that had submitted its notification of interest in 
the work on the bill shall be able to participate in the public hearing on the draft. 

Information on personnel supporting law-making 

Important provisions of the new Act include requirements to furnish information 
on assistants and voluntary assistants of parliamentarians and ministers, 
employees of political cabinets of ministers and staff of the parliamentary 
caucuses. Indeed, amendments have been introduced to the following Acts: the 
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Act of 9 May 1996 on the performance of the mandate of deputy and senator; and 
the Act of 8 August 1996 on the Council of Ministers. Leaders of the 
parliamentary caucuses, deputies and senators, as well as ministers, are now 
required to publicly disclose the following information on their collaborators, 
mentioned above: 

 First, middle and last names.  

 Date of birth. 

 Places of employment over the three-year period preceding the date on 
which the person became an employee of the office of a parliamentary 
caucus or political group, or a voluntary collaborator. 

 Sources of income over the three-year period preceding the date on 
which the person became an employee of the office of a parliamentary 
caucus or political group, or its voluntary collaborator. 

 Information concerning the business activities undertaken during the 
three-year period preceding the date on which the person became an 
employee of the office of a parliamentary caucus or political group, or 
its voluntary collaborator. 

NEW ACT ON LOBBYING: CRITICAL VIEWS AND CHALLENGES 

The Act on Lobbying in the law-making process adopted by the Polish 
Parliament provoked doubts and criticism amongst the Polish public. But 
reactions were often contradictory. The principal and most serious criticism 
related to the limited scope of the Act. Namely, it established a subjective list of 
legislative institutions, which are obliged to be open to lobbyists; but for 
unknown reasons the list did not include the Office of the President of the 
Republic of Poland. Another criticism with regards to the Act concerns the 
insufficient control measures applicable to lobbying activities. Control is 
handled by officials of the same institutions where lobbying activities take place. 
According to the critics, such a solution can lead to “excessive discretion”, lacks 
uniformity of control criteria, and represents a serious risk of exposure to conflict 
of interest. .  

The Association of Professional Lobbyists in Poland criticised the Act, saying it 
was drafted too rapidly, and that some of its provisions reflect outright wishful 
thinking (e.g. the enigmatic provision stating that the heads of public offices are 
obliged to assure appropriate conditions for the conduct of lobbying activities).  

Provisions concerning the public hearings organised by the ministries also seem 
rather “unfortunate”. Article 9 Paragraph 4 states that if “... due to constraints of 
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the available rooms, in particular owing to the number of persons wishing to 
participate in a public hearing, it is not feasible to organise a public hearing 
concerning a draft regulation, the entity entitled to its organisation may: (...) 
cancel the public hearing, disclosing the reasons behind such cancellation in the 
Public Information Bulletin (BIP)”. This provision might provide opportunities 
for irregularities, owing to the fact that it enables the ministries to avoid a public 
hearing. 

The Polish Confederation of Private Employers “Lewiatan” (Leviathan), which 
groups a number of major business enterprises in the country, stated that the 
regulation adopted by the Polish Parliament does not resolve the problem of 
corrupt lobbying, as it does not grant active lobbyists such rights as to motivate 
them to leave the “shadow economy”. According to the authors of the statement, 
only balanced duties and rights on the part of entities performing professional 
lobbying activities, extending beyond the scope of the rights to which each and 
every citizen is entitled to by virtue of the law, can contribute to the elimination 
of the “grey zone” in the environment of lobbyists.  

Indeed, the newly introduced regulation ought to eliminate the phenomenon of 
pathological lobbying, connected with corruption, and the use of informal 
connections at the interface between politics and business. The newly created 
regulation should motivate representatives advocating particular interests to 
conduct their activities in an open manner in compliance with the law, by means 
of vesting them with rights and privileges obtained in connection with the 
undertaking of lobbying activities in a way compliant with the new regulations.  

Entities conducting lobbying activities, as defined in the various provisions of the 
law, should by virtue of the law have guaranteed access to information of interest 
to them, contact with public officials, the right to participate in consultative 
conferences, sub-committees and committees of the Polish Parliament and 
Senate, as well as the right to attend plenary sessions of Parliament. Such 
privileges ought to balance, if not outweigh, the duties imposed upon the entities 
conducting lobbying activities and should extend beyond the rights granted to 
any other entity by virtue of the law.  

Need for lobbyists’ self-regulation 

The Constitution of Poland and the rights stemming from the provisions of the 
Act on Access to Public Information already provide every Polish citizen with 
broadly defined rights concerning freedom of information.  Only by granting 
entities performing lobbying activities with relatively wide ranging and distinct 
privileges will the “grey zone” of activities be weakened, and the “economic 
viability” of conducting lobbying activities in an open and official manner 
improved. Provisions going in this direction ought to be reinforced by self-
regulation of professional practitioners of lobbying activities. Lobbyists, out of 
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their own self-interest and motivated by the need to gain esteem for  their 
activities and the confidence of the wider public, should be interested in purging 
existing pathologies and negative connotations associated with “lobbying”. The 
Act adopted by the Polish Parliament does not meet the assumptions noted 
above. The only clearly specified right granted to entities conducting professional 
lobbying activities consists of the entitlement to participate in public hearings, 
which may not necessarily be organised by the body responsible for the specific 
draft law. 

Social partners should be recognised 

The Act completely disregards the issue of social partners, whose legitimate 
entitlement to take part in the law-making process is undisputable and deeply 
rooted in the Polish system of developing laws. Those bodies, by virtue of the 
law, participate in the process of consultation on provisions of the law, 
expressing their opinions and taking actions intended to achieve specific results. 
Thus, they conduct lobbying activities, but the rights associated with this stem 
from other regulations. These social partners have demonstrated over the years 
strong and positive contributions to the process of consulting on laws now 
enacted. It is not without justified reason that they are regarded as an important 
and inalienable element of social reality, vital for the proper functioning of the 
democratic state.  Social partners, due to their own mode of conduct of activities 
should be recognised as entities conducting lobbying without remuneration, and 
therefore the same Act should reinforce their rights (although in the sphere of 
duties their social position and motivation should not be considered the same as 
those entities professionally practicing lobbying).   

Non-governmental organisations 

Representatives of non-governmental organisations (NGOs) pointed out a 
number of problems connected with the threats to which their activities were 
exposed by the Act on Lobbying. According to some experts, the distinction 
between professional and non-professional lobbying activity only theoretically 
resolved the problem of NGOs, which would not wish to be treated in the same 
way as commercial lobbyists.  NGOs which would like to occasionally lobby in 
favour of specific legal provisions have not been made subject to any additional 
registration, control or other requirements stemming from the Act, nor are they 
covered by the provisions requiring the heads of public offices to facilitate 
lobbying activities. Theoretically, therefore, NGOs not acting in the capacity of 
professional lobbyists do not enjoy the right to conduct lobbying activities on the 
premises of public offices and cannot count on their assistance.  

In addition to the fact that the definition of lobbying is considered imperfect ( it 
very generally defines lobbying as any kind of “activities leading to exertion of 
influence upon the bodies of public authority in the course of the law-making 
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process”), it might suddenly turn out that the “”soft advocacy of interests,” for 
example, on the occasion of the work on the Act on Activities for the Public 
Benefit and Voluntary Activities, might now be included in the scope of 
professional lobbying activities and might require the hiring of professional 
lobbyists by non-governmental organisations. There were signs that 
representatives of non-government organisations were unwelcome at some of the 
Parliamentary committee meetings and by certain deputies. There were reasons 
for concern that the Act on Lobbying in the law-making process might provide a 
pretext for the limitation of the already rather insignificant role of NGOs in the 
law-making process. Therefore, according to some independent experts, it is hard 
to determine with any certainty, whether the Act on Lobbying in the law-making 
process will in the future obstruct or assist these organisations in their dialogue 
with public institutions. 

Insufficient time between the Act’s adoption and entry into force 

The first challenge for implementation of the Act on Lobbying in the law-making 
process was the short interval between its approval and its entry into force.  The 
question was to what extent the Polish public administration could manage to 
prepare on time all the appropriate procedures and ordinances necessary for the 
implementation of the tasks imposed upon it by the Act.  

Role of social and business organisations needs clarification 

The role of social and business organisations in the context of lobbying activities 
needs to be defined clearly. The public administration, as well as circles of 
entrepreneurs, and non-governmental organisations need to each play a part in 
this clarification. The role of the media in public communications cannot be 
overestimated in this regard. There is no doubt that lobbying should be absolutely 
open and transparent, and it should also be subject to social control.  

Identification badges for increased transparency 

Some experts pointed out that in spite of the existence of a public Register of 
lobbying firms that in instances of lobbying there may be no clear indication if 
someone is indeed a lobbyist. It might be necessary to apply the same rules as 
those already existing in other countries or the European Parliament, for 
example, the requirement to wear appropriate identification badges. 

Ensuring more open and transparent lobbying activities 

In spite of a number of critical remarks against the Act on Lobbying in the law-
making process, there is no question as to its substantial value and significance 
for combating corruption and enhancing transparency of activities of public 
administration. At the present stage, the primary aim is to ensure the efficient 
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functioning of the public administration on the basis of the adopted Act.  
Ensuring implementation and assessment of its functioning is much more 
important than any further amendment of existing legal regulations.  

Finally, a very positive aspect of the Act merits being underlined: it will support 
a professional approach to lobbying activities – without creating a closed group 
and at the same time definitely strengthening the professional community of 
lobbyists. Thanks to this Act, all the activities based on personal connections and 
“peculiar” arrangements between the worlds of politics and business ought to be 
eliminated.  

As the “Lobbying Act” strictly aimed at the preparation of laws, many experts 
noticed that the new Act made no mention of the public administration and 
consider that a mistake. The answer to this seems quite simple. However, for a 
balanced view the following should be taken into consideration: 

 First, the “Lobbying Act” was a response `tailored to public outcry 
following the corruption affairs described in the first part of this 
chapter.  

 Second, the primary aim of the new Act was to make the law-making 
process more transparent.  It does not regulate lobbying activities in 
other areas. Those areas are regulated by other Acts, such as the Public 
Procurement Law, the Anti-Corruption Law, the Criminal Code, etc. 
The Extraordinary Committee took the view that it was better to make 
improvements in a specific area rather than to try to improve 
everything simultaneously.  

REGISTER OF ENTITIES CONDUCTING PROFESSIONAL LOBBYING 
ACTIVITY 

A critical element of the implementation of the new Act was the development of 
the Register by the Ministry of the Interior and Administration. The Register is 
regulated by the Act on Lobbying and the Regulation on the Register of entities 
conducting professional lobbying activity, hereinafter referred to as the 
“Regulation”. The objective of the Register is to promote transparency of 
professional lobbying activities and the entities carrying them out.  

The Register is public, and the information contained – with the exception of 
addresses of physical persons -- is available on the Internet site of the Public 
Information Bulletin of the Ministry of the Interior and Administration at 
www.mswia.gov.pl. Those entities conducting professional lobbying activities 
are required to register through an official form. The application can also be 
submitted in paper form using a computer printout or an official registration 
form.  The following data must be included in the application: 
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 Company name, corporate seat and address of the entrepreneur 
conducting professional lobbying activity or the first name, last name 
and address of a physical person who is not an entrepreneur conducting 
professional lobbying activity. 

 In cases where the entrepreneurs are conducting professional lobbying 
activities, the number in the Register of Entrepreneurs of the National 
Court Register or the number in the Register of Economic Activity. 

 Current extract from the Register of Entrepreneurs of the National 
Court Register or current certificate of entry into the Register of 
Economic Activity – in case of entrepreneurs conducting professional 
lobbying activity. 

 Proof of payment of PLN 100 for entry into the Register, or its 
certified copy containing data indicated on the application should be 
additionally added to the application. 

 Certified copies of identification papers in the case of non-
entrepreneurs who are conducting professional lobbying activity under 
a civil law agreement. 

 If applicable, power of attorney is needed in order to submit the 
application form or other documents constituting a basis for 
representation of the entity entered into the Register. 

The application must be signed by the applicant or their representative 
seven days after the application was submitted, unless the application 
has formal deficiencies or is unfounded. The Register communicates 
the following data: 

 Serial number entry. 

 Date of entry into the Register and dates of any further modifications. 

 Company of the entrepreneur conducting the professional lobbying 
activity or the first name and last name of a physical person who is not 
an entrepreneur conducting such activity. 

 Corporate seat and address of the entrepreneur or address of the 
physical person. 

 National Court Register number in the Register of Entrepreneurs or, in 
the case of entrepreneurs conducting professional lobbying activity, the 
number in the Register of Economic Activity. 
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 Date and grounds for removal from the Register. 

 File reference number. 

 Comments. 

Separate files are kept for every registered entity entered into the Register. Up to 
1 December 2006, 75 entities conducting professional lobbying activities had 
been registered. In case of formal deficiencies on the application, the authority 
keeping the Register requests the applying entity to remove them. Failure to 
remove the formal deficiencies within seven days results in an administrative 
decision refusing entry into the Register. Refusal shall also be issued if the 
application is obviously groundless. Up to 1 December 2006, formal deficiencies 
were found in 45 applications, and the applying entities were requested to 
remove them.  Moreover, six administrative decisions refusing entry into the 
Register were issued, because of: 

 No obligation to enter into the Register: In four cases, non-profit 
organisations not conducting economic activity were refused from 
registration. 

 Formal deficiencies in the application of entry to the Register. In two 
cases, the applications were not adequately filled out. 

In case of changes in the data entered, the entities submitting applications to the 
Register are obliged to report these changes within seven days of their 
occurrence.  In the second half of 2006, only one entry update was performed in 
the Register. 

Upon request of entities submitting applications to the Register, the authority 
administering the Register issues a certificate of entry into the Register, which 
remains valid for three months from the day it was issued. Up to 1 December 
2006, all 75 entities registered requested certificates of entry into the Register. 

The entity application is also a necessary condition for removing this entity from 
the Register. Removal from the Register in the form of an administrative decision 
is also issued by virtue of a final and binding decision prohibiting professional 
lobbying activity conducted by the entrepreneur or a physical person. An entity 
can be removed from the Register pursuant to:  

 Cessation of professional lobbying activity. 

 Binding final decision of the court prohibiting the execution of 
professional lobbying activity. 

As at 1 December 2006, no entity had been removed from the Register. 
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In case of professional lobbying activity (as defined by the Act) conducted by an 
entity not entered in the Register, the competent public authority is obliged to 
immediately inform the Minister of the Interior and Administration.  The Act 
also anticipates penal and administrative sanctions for lobbying by unregistered 
entities. The administrative decision of the Minister of Interior and 
Administration can impose a fine of up to PLN 50,000.  As at 15 June 2008, no 
fine for unregistered professional lobbying had been imposed. 

IMPLEMENTING THE ACT 

The Extraordinary Committee developed the main duties that the public 
administration would need to undertake in relation to the implementation of the 
Act in order to ensure full transparency of legislative activities. The 
administration fulfilled the following: 

 Firstly, the Council of Ministers and the particular ministers needed to 
prepare the governing principles related to the drafting and public 
disclosure of the programmes of legislative work. Such programmes 
must be prepared at least once every six months and be disclosed 
publicly in compliance with the requirements of the Act on Access to 
Public Information.  Any changes occurring within the domain of 
public information must be disclosed within 24 hours in the electronic 
Public Information Bulletin (BIP).  As a consequence of these 
requirements, the Chairman of the Council of Ministers and ministers 
had to prepare decrees imposing such duties upon the ministries and 
specifying the modes of procedure, as well as naming the competent 
organs in charge of execution of such duties. It was deemed helpful if 
the same format of public disclosure of legislative programmes were 
applied at all public bodies. 

 Secondly, internal orders to regulate the mode of co-operation with 
lobbyists on the premises of public administration had to be 
implemented, in line with Article 14 of the Act that allows the 
performance of lobbying activities on the premises of public 
administration and requires the heads of public offices to grant access 
to rooms and appropriate representation of interest groups. 

 Polish Parliament had to introduce appropriate changes in order to 
specify their rules on the performance of lobbying activities on their 
premises.  The progress of legislative work undertaken in both 
chambers of Parliament is publicly disclosed and accessible on their 
respective web sites. 
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 A key task for the Minister of the Interior and Administration was the 
creation of the Register of firms conducting lobbying activities, with 
rules and procedures, document formats for the Register, and the 
model certificate that confirms the registration of lobbying firms on the 
Register. 

 The heads of particular ministries and public authorities were also 
required to prepare and approve the procedures on the publication of 
information disclosed by public offices on lobbying activities within 
the scope of their competencies.  

Before the Act entered into force, a number of additional aspects remained to be 
regulated by the public administration, for example developing rules to determine 
whether particular actions are indeed regarded as lobbying activities, so as to 
avoid uncertainty amongst both public officials and those conducting lobbying 
activities.  The Act required the Minister of the Interior and Administration to 
issue an ordinance on the registration form for submissions to the Registry, while 
the Council of Ministers had to issue an ordinance specifying the procedure for 
the notification of interest in the work on a draft law or ordinance, including a 
format of the notification form. 

It was also necessary to develop procedures for public disclosure of information 
provided by the entrepreneur. Any person conducting lobbying activities is 
obliged to inform the public authorities in a written statement that indicates the 
entities and clients on behalf of which he or she is conducting lobbying activities. 
The Presidium of the Parliament had to amend the Parliament’s rules of 
procedure, so as to regulate the whole procedure of work on bills, starting from 
the time of receipt of a proposal and ending with the actual adoption of the final 
legislative act.  

The rules of procedure of the Sejm and the implementation of executive 
provisions of the public administration also had to specify the mode of conduct 
by chairpersons of parliamentary committees and heads of public offices as they 
preside over public hearings on legislative acts and other legal acts. (The Act on 
Lobbying only mentioned the institution of public hearing without specifying the 
way in which it should be conducted and documented.)  
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ANNEX: STUDY CASE – IMPROPER COOPERATION WITH THE 
PHARMACEUTICAL LOBBYISTS  

A high level clerk in the Ministry of Health is accused of irregularity in his 
dealings with lobbyists. The problem is linked with the list of medicines 
reimbursed from the state budget. As in most states in the world, in Poland some 
of the medicines bought in drug-stores are refinanced by the state budget. It is 
easy to assume that for the producers of medicines the location of products on 
such a list is very lucrative.  For this reason lobbyists representing many 
pharmaceutical firms try to convince decision-makers to add their products to 
this list.  

For this reason, the relations of representatives of the Ministry of Health with 
lobbyists came under definite internal regulations. I want to underline that the 
lobbying act orders the introduction of such regulations in each Ministry. Rules 
accepted in the Ministry of Health were clearly articulated. 

Contact with lobbyists outside the office and apart from the duty of preparing 
written information about such meetings was prohibited. I want to underline that 
the accused person broke both of these rules. In my private opinion we did not 
deal with the corruption, as the high clerk acknowledged that such regulations 
did not apply to him. 
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i.  World Bank, Anti-Corruption in Transition. A Tribute to the Policy Debate, 2000. 

ii.  http://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo/Kwart_2002_4/Jasiecki.pdf 

iii.  http://www.batory.org.pl/english/corrupt/bar.htm 

iv.  The Rywin’s affair is the most well-known corruption affair in Poland that initiated 
an inquiry by the Special Parliamentary Commission. It is named after the 
businessman Lew Rywin, who offered his help to change the “Media Law” in return 
for a  large bribe. He said that he stood on behalf of “the group of people who are 
ruling”. After the “Rywin’s affair,” corruption was ranked as  the fourth biggest 
“national problem” of Poland. 

v.  The Extraordinary Committee is a special body of the Polish Parliament.  Usually 
ordinary committees work on all drafts, but if the Bill is complicated or needs more 
attention, the Polish Parliament can establish an Extraordinary Committee with a 
single purpose to work only on this specific Bill. 

vi  Journal of Laws No. 169, item 1414. 

vii.  In 2003 the Parliamentary caucus of this party voted in favour of dismissing the draft 
law. 
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POLONYA LOBİCİLİK KANUNU – SAYDAMLIĞA DOĞRU 

Juliusz GAŁKOWSKI1 

Özet 

Bu çalışmada Julius Galkowski, Polonya’nın düzenleyici lobi 
faaliyetlerine ilişkin kanunu hakkında bilgi vermektedir. Yeni Yasal ve 
Düzenleyici Lobicilik Kanunu Temmuz 2005’te Parlamentodan geçmiş ve 7 
Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, özellikle kanun koyma 
sürecinde, saydamlığı artırmaktadır. Bu şekilde, genel olarak kamu yönetiminde 
ve tüm mevzuatlarda saydamlığın artırılmasına yönelik önemli bir adım 
atılmıştır. 

Kanunda lobi faaliyetleri tanımlanmaktadır. “Lobi faaliyetleri” kanun 
koyma sürecinde kamu kurumları üzerinde etkili olması amaçlanan ve yasal 
olarak kabul edilebilir yöntemlerle gerçekleştirilen eylemlerdir. Lobi 
faaliyetlerinin amacı, kamu yetkililerinin aldıkları kararlarda sosyal ve 
profesyonel grupların görüş ve çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını 
sağlamaktır. Bunun yanı sıra lobicilik, üyelerinin çıkarlarını korumayı ve 
desteklemeyi amaçlayan organizasyonlar veya birlikler tarafından da 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu Kanun’la, para karşılığında başkaları adına lobicilik yapmak 
anlamına gelen “profesyonel lobi faaliyeti” nosyonu getirilmiştir. 

Yeni düzenlemeler, kanun koyma sürecinde saydamlığın genişletilmesini 
hedefleyen bir dizi yeni yasal düzenleme getirmiştir: 

 Profesyonel lobicilerin kaydedilmesi 

 Yasal çalışma programı 

 Kamuoyuna açık görüşme 

 Kanun koyma sürecini destekleyen personele ilişkin bilgi 

Yeni Kanun bazı uzmanlar tarafından eleştirilmiştir. Bu çalışmada, 
Polonya Lobicilik Kanunu’na ilişkin olarak yapılan eleştirilerden bazılarına yer 
verilecektir. 

Belgede son olarak bir örnek olay incelemesi yer almaktadır. Bu 
bağlamda, lobicilerle uygun olmayan bir iş birliği – yeni Lobicilik Kanunu’na 
uygun olmayan faaliyetler–ele alınmaktadır. 

                                                           

1 İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Polonya 
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POLONYA LOBİCİLİK KANUNU 

Yeni Yasal ve Düzenleyici Lobicilik Kanunu Temmuz 2005’te 
Parlamentodan geçmiş ve 7 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun, 
özellikle kanun koyma sürecinde, saydamlığı güçlendirmektedir. Bu sayede, 
genel olarak kamu yönetiminde ve tüm mevzuatlarda saydamlığın artırılmasına 
yönelik önemli bir adım atılmıştır. 

SOSYOPOLİTİK DURUM 

Polonya’daki geçiş sürecinin sosyal ve siyasi durumu önem arz etmekte 
ve Polonya halkı lobiciliği oldukça olumsuz bir şekilde algılamaktadır. Yapılan 
araştırmalar Polonya’da lobiciliğin genelde gayriresmi bağlantılar ağı ile 
yürütüldüğünü göstermektedir. Bu bağlantılar yoluyla özel çıkarlar, 
“karşılıklılık” temelinde, iş grupları ile siyasi elitler arasındaki ilişkilere 
sızmaktadır. “İlgili karar alıcıya erişim”, “anahtar sermaye” olarak kabul 
edilmektedir. Ekonomik koşulların kötüleşmesi ve piyasa potansiyeli nedeniyle 
fırsatların değerlendirilememesi durumunda, “önemli karar alıcılara erişim” daha 
da fazla önem kazanmaktadır. 

Bu tür kamu yetkililerine erişim şansı çeşitli şekillerde “elde edilebilir”. 
Polonya’da iş dünyası ve siyaset dünyası arasındaki ilişkiler genellikle etik 
olmayan uygulamalar üzerine kuruludur. Meselelerin çözüme kavuşturulmasında 
kullanılan en etkili yöntem rüşvettir. 

Araştırmalar uygunsuz lobicilik uygulamalarının varlığını 
doğruluyor 

1998 yılında Ulusal Ticaret Odası (KIG) tarafından yapılan araştırmaya 
göre, yerel meclis üyeleri, her üç siyasetçiden birinin belirli bir şirketin çıkarını 
“desteklediğine” ve kendi resmi faaliyetlerinin bir parçası olarak bu şirket adına 
“iş arama” faaliyetleri gerçekleştirdiğine inanmaktadır. Aynı çalışma, 
milletvekillerinin neredeyse her dört siyasetçiden birinin bunu yaptığına 
inandıklarını göstermektedir. 1999 yılında yolsuzluğa ilişkin bir rapor, Dünya 
Bankası2 kanunlarda yer alacak hükümlerin reddedilmesi veya lehlerine 
değiştirilmesi gibi “ayrıcalıklar” karşılığında mali yararlar sağlama uygulaması 
dahil olmak üzere Polonya Parlamentosundaki “patalojik” lobicilik 
uygulamalarını ortaya koymuştur. 

2000 yılında Polonya Bilim Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü3 
(IFiS PAN) tarafından yapılan araştırmaya göre ise, Polonya Parlamentosundaki 

                                                           

2 World Bank, Anti-Corruption in Transition. A Tribute to the Policy Debate, 2000. 
3 http://www.ce.uw.edu.pl/wydawnictwo/Kwart_2002_4/Jasiecki.pdf 
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üçüncü dönemlerinde ankete katılan milletvekillerinin yüzde 28’i milletvekilleri 
üzerinde etki sahibi olmak için en sık kullanılan yöntemin yolsuzluk ve 
“yolsuzluğun teşvik edilmesi” olduğunu belirtmişlerdir. Bu yöntemler 
aşağıdakileri içermektedir: 

 Nüfuz ticareti (örneğin, işletmelerin denetim kurullarında iş teklifi) 

 Rüşvet verme veya rüşvet verme girişiminde bulunma 

 Yasa dışı bağışlar 

 Pahalı “hediyeler”in fonlanması (örneğin, “test” için verilen 
arabalar) 

 Kişisel menfaatler (“cazip hizmetler” sunmak, “cazip geziler” veya 
“iş seyahatlari”ne sponsor olmak) 

 Seçim kampanyalarını finanse etmek ve parti fonuna nakit sağlama 
vaadinde bulunmak 

Stefan Batory Vakfı tarafından 2004 yılında yapılan araştırmaya göre, 
Polonyalıların yüzde 35’i ve Polonyalı parlamenterlerin yüzde 19’u bir yasama 
tasarrufunun iptal edilmesi veya bir kanunun değiştirilmesinde rüşvetin büyük 
ölçüde etkili olduğuna inanmaktadır. Aynı yıl, CBOS (Kamuoyu Seçim Merkezi) 
benzer bir anket yapmıştır ve bu anket, Polonyalıların yüzde 69’unun bir 
mevzuatın hazırlanmasında etkili olmak için paranın başarılı bir şekilde 
kullanılabileceğine inandığını göstermektedir.4 

Yasama sürecinde Parlamento ile iş birliği içerisinde çalışan çok az kişi, 
lobi faaliyetleri yürüttüklerini kabul etmektedir. Hukuk büroları, danışmanlık 
şirketleri ve halkla ilişkiler ajansları çoğu zaman “gizli” lobiciler olarak faaliyet 
göstermektedir. Bu şirketlerin çalışanları “uzman” veya “danışman” olarak 
Parlamento komisyon toplantılarına katılmakta ve şaşırtıcı bir şekilde üçüncü 
tarafların temsilci olarak değil, siyasi partiler veya milletvekilleri adına çalışan 
bir uzman gibi bu toplantılarda yer almaktadır. Saydam olmayan bu uygulamanın 
sonucunda yasama süreci edinilen menfaatlerin belirsiz etkilerinden zarar 
görebilir.  

 

 

 

                                                           

4 http://www.batory.org.pl/english/corrupt/bar.htm 
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“Rywin Yolsuzluğu” lobicilik mevzuatının oluşturulmasını teşvik etti 

Kanun koyma sürecindeki usulsüzlükleri ortaya çıkaran “Rywin 
Yolsuzluğu”5, lobiciliğe ilişkin yasal düzenlemenin oluşturulmasını teşvik 
etmiştir. Bu olayla birlikte, bilgilerin kamuoyuna duyurulması gerekliliği 
olmadığı gibi, yasal düzenlemelerin hazırlanması sürecince herhangi bir sosyal 
kontrol mekanizmasının bulunmadığı da görülmüştür. Yolsuzluğun ayrıntıları, 
kanun koyma sürecinde kamu çıkarından çok çeşitli özel çevrelerin etkili 
olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, bu etkinin bazen milyon 
dolarlar gibi yüksek değerli “komisyonlar” ile sonuçlanabildiği de ortaya 
çıkmıştır. 

“Rywin Yolsuzluğu” ve Parlamento Soruşturma Komisyonunun 
yürüttüğü soruşturmalar, siyasi sınıfa ve topluma “lobicilik faaliyetlerinin” bir 
kanun ile düzenlenmesi gerekliliğini göstermiştir. Bir tarafta kanunların 
geliştirilmesinden sorumlu siyasetçilerin ve kamu görevlilerinin, diğer tarafta 
profesyonel lobicilerin dahil oldukları bir dizi başka yolsuzluğun su yüzüne 
çıkması ile birlikte, bu konu daha da önemli bir hale gelmiştir. Bu tür olaylar, 
milletvekillerinin gönüllü asistanlarının, kamu yönetimindeki üst düzey 
yetkililerin uygulamada lobici gibi davrandıkları ve talepte bulunanların 
çıkarlarını destekledikleri çok sayıda olayı ortaya çıkarmıştır. 

Başbakan Leszek Miller Hükümeti böylesi bir ortamda lobiciliğe ilişkin 
kanun tasarısını sunmuştur. Buna karşın, aynı Hükümet yolsuzluk ve şüpheli iş 
anlaşmalarına dahil olma iddialarının yarattığı baskı sonucu istifa etmiştir. 

Lobiciliğe ilişkin kanun tasarısının yeniden tanımlanması: 
Parlamento süreci 

Lobiciliğe ilişkin kanun tasarısı, yaklaşık iki yıllık bir süre içerisinde 
odak noktasının “yaptırım”dan, kamuoyunu bilgilendirme yoluyla saydamlığı 
daha da artırmaya kayması neticesinde ortaya çıkmıştır. Lobi faaliyetlerine ilişkin 
kanun tasarısı 28 Ekim 2003 tarihinde Hükümet tarafından Polonya 
Parlamentosuna sunulmuştur. 12 Kasım 2003 tarihinde gerçekleştirilen 
Parlamento oturumunda, lobiciliğe ilişkin kanun tasarının reddedilmesine ilişkin 
önerge oy çokluğuyla reddedilmiş, kanun tasarısı Olağanüstü Komisyona 
sunulmuştur. Uzman görüşlerinin alındığı ve çeşitli değişikliklerin getirildiği 

                                                           

5 Rywin yolsuzluğu hakkında Özel Parlamento Komisyonu tarafından soruşturma 
başlatılan Polonya’nın en ünlü yolsuzluğudur. Bu olay adını, büyük bir para 
karşılığında “Medya Kanunu”nun değiştirilmesine yardımcı olmayı teklif eden işadamı 
Lew Rywin’den almıştır. Rywin “iktidardaki kişiler” adına hareket ettiğini belirtmiştir. 
“Rywin Yolsuzluğu”nun ardından, yolsuzluk Polonya’nın en önemli dördüncü “ulusal 
sorunu” olarak kabul edilmiştir. 
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birkaç komisyon toplantısının ardından, Olağanüstü Komisyon6 kanun tasarısını 
Parlamentoya geri göndermiş ve kanun tasarısının kabul edilmesi tavsiyesinde 
bulunmuştur. 7 Temmuz 2005 tarihinde, Polonya Parlamentosu yeni kanunu sıfır 
ret oyuna karşılık 399 oyla kabul etmiş, dört de çekimser oy kullanılmıştır. Yeni 
kanun Parlamento tarafından önerildiği şekliyle Senatoda onaylanmıştır. 15 
Ağustos 2005 tarihinde, Polonya Cumhurbaşkanı lobicilik faaliyetlerine ilişkin 
nihai kanunu – burada “Lobicilik Kanunu”7 olarak geçecektir – imzalamıştır. 

Olağanüstü Komisyonun çalışmaları 

Olağanüstü Komisyon Ocak 2004’te çalışmalarına başlamış ve yeni 
kanun tasarısı Hükümetin kanun tasarısına ilişkin görüşleri temelinde ele 
alınmıştır. Daha önce belirtildiği üzere, Hükümet tarafından sunulan ilk kanun 
tasarısı oldukça kısıtlayıcıydı ve “usulsüzlüklerin ortaya çıkartılması ve 
cezalandırılması”na yönelikti (bir uzmanın yaptığı açıklamaya göre). 

İş örgütlerinin kanun tasarısına ilişkin birtakım endişeleri vardı. İş 
örgütlerinin kuruluş amaçları arasında üyeleri adına lobi faaliyetleri yürütme yer 
almaktadır. Üyelik aidatı bu tür faaliyetler için bir tür “bedel” olarak kabul 
edilmektedir. Ticari birlikler, kanun tasarısında ticaret ve sanayi odalarının 
hakları kanun ile ihlal edilemeyecek organlar olduklarının açık bir şekilde 
belirtilmesini talep etmiştir. Bunun yanı sıra, bu ticari birlikler aynı 
düzenlemelerin tüm sivil toplum örgütleri için de geçerli olmasını istemiştir. Bu 
taleplere zemin olarak, lobicilik kanununun siyasi partiler tarafından yürütülen 
lobi faaliyetlerini engellediği ve bu nedenle ticaret ve sanayi odalarının (girişimci 
örgütleri olarak) muaf tutulması gerektiği gösterilmiştir. 

Orjinal kanun tasarısında hangi grupların ve örgütlerin kanunun 
gerekliliklerine tabi olmadıkları belirtilmiştir. Kanun tasarısında bunlar; 
diplomatik heyetlerin, siyasi partilerin, işveren sendikalarının ve ayrıca işçi 
sendikalarının temsilcileri olarak sıralanmıştır. 

Olağanüstü Komisyonun çalışmaları sonucunda, kanun tasarısında muaf 
olanların yer aldığı liste kaldırılmış ve yerine kabul edilen Kanun’un 2’inci 
maddesinde aşağıda yer alan olumlu ifadeler getirilmiştir: 

 

                                                           

6 Olağanüstü Komisyon, Polonya Parlamentosu’nun özel bir organıdır. Genellikle kanun 
tasarılarına ilişkin çalışmalar olağan komisyonlar tarafından yürütülmektedir, ancak 
Kanun Tasarısı’nın karmaşık olması veya daha fazla dikkat gerektirmesi durumunda, 
Polonya Parlamentosu yalnızca bu Kanun Tasarısı üzerinde çalışacak bir Olağanüstü 
Komisyon oluşturabilir. 

7 Journal of Laws No. 169, item 1414. 
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 Kanun’da, lobicilik bir kamu kurumunun yasal veya düzenleyici 
eylemlerini etkilemeye yönelik her türlü yasal eylem anlamına 
gelmektedir. 

 Kanun’da, profesyonel lobicilik, üçüncü tarafların çıkarlarının 
tasarı halindeki veya askıdaki mevzuat veya düzenlemelerde tam 
olarak yansıtıldığından emin olmak amacıyla üçüncü taraflar için 
veya onlar adına yürütülen her türlü ücretli faaliyet anlamına 
gelmektedir. 

 Profesyonel lobicilik faaliyetleri, bir medeni hukuk sözleşmesi 
temelinde, şirket (burada profesyonel lobicilik Şirketi olarak 
geçecektir) veya şahıslar (burada profesyonel lobici olarak 
geçecektir) tarafından yürütülebilir. 

İş Merkezi Kulübü ve Hukuk ve Adalet Partisi Milletvekillerinin 
Çalışmaları 

Bu değişiklikler İş Merkezi Kulübü (BCC) ve diğer işveren örgütlerinin 
çalışmalarının yanı sıra, Olağanüstü Komisyonda aktif olarak yer alan birkaç 
milletvekili ve onların siyasi partilerinin çabalarının bir sonucudur. Bu 
değişiklikler–birkaç uzman tarafından kesinlikle olumlu görülen–bir dizi eleştirel 
yoruma yol açmıştır. Bu belgenin beşinci bölümünde bu eleştirel yorumlara yer 
verilmektedir. 

Daha sonra bir koalisyon hükümeti kuran Hukuk ve Adalet Partisinden 
birkaç milletvekili, Hükümet tarafından sunulan kanun tasarısına şiddetli bir 
şekilde karşı çıkmıştır.8 Bunu takiben, bu milletvekillerinin Olağanüstü 
Komisyonun çalışmalarında yer alan temsilcilerinin, kanun tasarısında 
benimsenen yaklaşımda ilerleme kaydedilmesini sağlayan değişiklikler üzerinde 
oldukça büyük etkisi olmuştur. Son olarak 2005 yılında, Hukuk ve Adalet Partisi 
kanun koyma sürecinde Lobicilik Kanunu’nun onaylanmasını oy birliğiyle 
desteklemiştir. 

BCC temsilcileri Olağanüstü Komisyonun çalışmalarında aktif bir 
şekilde yer almıştır. BCC işveren örgütlerini ve iş dünyasını temsil eden az 
sayıda kurumdan birisi olan BCC ilk kanun tasarısındaki bazı yetersizliklere 
işaret eden bir dizi görüş yayımlamıştır. BCC, lobi faaliyetlerinin yasal bir 
şekilde düzenlemesine ve saydamlığın artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu kabul 
ederken, kanun tasarısının kamu yetkililerinin keyfi kararlar almasına izin 
verecek derecede kısıtlayıcı olduğunu belirtmiştir. BCC “Denetim odaklı” olduğu 

                                                           

8  2003 yılında, bu partinin Parlamento komisyonu kanun tasarısının reddedilmesi için oy 
vermiştir.  
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ve hangi şirket veya şahısların lobi faaliyetleri yürütebileceğini belirlediği 
gerekçesiyle kanun tasarısını eleştirmiştir. Kanun Tasarısına ilişkin Parlamento 
Olağanüstü Komisyon, BCC tarafından yapılan eleştirileri ve yorumları dikkate 
almıştır. 

KANUNUN TEMEL UNSURLARI 

Kanun’da lobi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkeler tanımlanmıştır. 
“Lobicilik faaliyetleri” kanun koyma sürecinde kamu kurumları üzerinde etkili 
olması amaçlanan yasal olarak kabul edilebilir yöntemlerle gerçekleştirilen 
eylemlerdir. Lobicilik faaliyetleri, kamu yetkililerinin aldıkları kararlarda sosyal 
ve profesyonel grupların görüş ve çıkarlarının göz önünde bulundurulmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra lobicilik, üyelerinin çıkarlarını 
korumayı ve desteklemeyi amaçlayan kurum veya birlikler tarafından da 
kullanılmaktadır. 

Profesyonel lobi faaliyetleri 

Bu Kanunla ayrıca para karşılığında başkaları adına lobicilik yapmak 
anlamına gelen “profesyonel lobicilik faaliyeti” kavramı getirilmiştir. Kanunda 
belirtildiği üzere, profesyonel lobi faaliyetleri kanun koyma süresince üçüncü 
tarafların çıkarlarını desteklemek amacıyla ve üçüncü taraflar adına yürütülen 
ücretli lobi faaliyetleridir. Profesyonel lobi faaliyeti, bir medeni kanunun tabi 
sözleşmesi temelinde girişimciler veya girişimci olmayan gerçek kişiler 
tarafından yürütülebilir. 

Profesyonel lobicilerin kaydedilmesi 

Bu tür faaliyetleri yürüten kurumlara ilişkin bilgiler kamunun erişimine 
açık bir kütüğe kaydedilmelidir. İçişleri ve Yönetim Bakanlığınca, profesyonel 
olarak lobi faaliyetleri yürüten yasal kurumların kaydının tutulması 
gerekmektedir. 

Yaptırımlar 

Kayıt yaptırmaksızın profesyonel lobi faaliyetleri yürüten bir kurum, 
1.000 euro ile 17.000 euro arasında bir cezaya tabi tutulmalıdır. İçişleri ve 
Yönetim Bakanlığınca verilen bir idari karar ile bu tür bir yaptırımda bulunulur. 
Para cezasının düzeyini belirleyen unsurlar, lobicinin kamu kurumunun kararı 
üzerindeki etkisi ve ayrıca kurum tarafından yürütülen lobi faaliyetlerinin 
kapsamı ve yapısıdır. Profesyonel lobi faaliyetlerinin gerekli kayıt 
yaptırılmaksızın tekrar edilmesi halinde, para cezasının tekrarlanması 
mümkündür. 
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Yasal çalışma programı 

En az her altı ayda bir, Hükümet kanun tasarılarına ilişkin yasal çalışma 
programını hazırlar ve Kamu Bilgilendirme Bülteninin (BIP - Biuletyn Informacji 
Publicznej) web sitesinde yayımlar. Bu yasal çalışma programında ayrıca 
gerekçesi ile birlikte belirli bir kanun tasarısının kaldırılmasına ilişkin bilgiler de 
yer almaktadır. Taslak yönetmelikler için de benzer yasal çalışma programlarının 
hazırlanması ve yayımlanması gerekmektedir. Bu planlar Bakanlar Kurulu, 
Başbakan ve her bir bakan tarafından hazırlanmalıdır. Kanun tasarıları ve taslak 
yönetmelikler danışma amacıyla Bakanlar Kurulu üyelerine sunulduktan sonra 
Kamu Bilgilendirme Bülteni’nde duyurulmalıdır. 

Kamuoyuna açık görüşme 

Kanun tasarısı veya taslak yönetmeliğe ilişkin bilgilerin kamuoyuna 
duyurulmasının ardından, kanun tasarısı veya taslak yönetmeliğe ilişkin 
çalışmalarda yer almak isteyen herkes bu tür bir kanun tasarısı veya taslak 
yönetmeliğin hazırlanmasından sorumlu organa “talep bildirimi” (resmi bir form 
şeklinde) sunabilir. Bu bildirim Kamu Bilgilendirme Bülteni’nde de yayımlanır. 
Bunu takiben, bildirimde bulunan taraf “kamuoyuna açık görüşme” sırasında 
belirli bir kanun tasarısına ilişkin görüşlerini sunabilir. 

Taslak yönetmelik hazırlamaktan sorumlu organ taslağa ilişkin 
kamuoyuna açık bir görüşme gerçekleştirebilir. Bu görüşmenin ne zaman 
yapılacağına ilişkin bilgi, görüşme yapılmadan en az yedi gün önce Kamu 
Bilgilendirme Bülteni’nde duyurulmalıdır. Taslak yönetmelik çalışmalarında yer 
almak istediklerine ilişkin talep bildirimini görüşmeden en az üç gün önce teslim 
eden herkes görüşmeye katılabilir. 

Polonya Parlamentosu’na sunulmuş olan bir kanun tasarısına ilişkin 
kamuoyuna açık görüşme, Parlamento’nun usul kurallarında belirtilen ilkelere 
uygun olarak yapılmalıdır. Böylesi bir durumda, kanun taslağı çalışmalarında yer 
almak istediklerine ilişkin talep bildirimi sunan herkes görüşmeye katılabilir. 

Kanun koyma sürecini destekleyen personele ilişkin bilgi 

Yeni Kanunun önemli hükümleri arasında, milletvekillerinin ve 
bakanların asistanları ve gönüllü asistanları, kabine, bakanlık çalışanları ve 
Parlamento komisyonlarının çalışanlarına ilişkin bilgi sağlama gerekliliği yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra, bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır: Milletvekilli 
ve Senatörün Yetkilerinin Kullanımına ilişkin 9 Mayıs 1996 tarihli Kanun ve 
Bakanlar Kuruluna ilişkin 8 Ağustos 1996 tarihli Kanun. Bugün Parlamento 
komisyonlarının başkanları, milletvekilleri, senatörler ve ayrıca bakanların 
yukarıda bahsedilen birlikte çalıştıkları kişilere ilişkin aşağıdaki bilgileri 
kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir: 
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 Adı-soyadı 

 Doğum tarihi 

 Bir Parlamento komisyonunda veya siyasi bir grupta çalışmaya 
başlamadan veya gönüllü asistan olarak görev almadan önceki üç 
yıl süresince nerede çalıştığı. 

 Bir Parlamento komisyonunda veya siyasi bir grupta çalışmaya 
başlamadan veya gönüllü asistan olarak görev almadan önceki üç 
yıl süresince gelir kaynakları. 

 Bir Parlamento komisyonunda veya siyasi bir grupta çalışmaya 
başlamadan veya gönüllü asistan olarak görev almadan önceki üç 
yıl süresince üstlenilen faaliyetlere ilişkin bilgi. 

YENİ LOBİCİLİK KANUNU: ELEŞTİRİLER VE KARŞILAŞILAN 
ZORLUKLAR 

Polonya Parlamentosu tarafından kabul edilen kanun koyma sürecinde 
Lobicilik Kanunu, Polonya halkında şüphelere ve eleştirilere yol açmıştır. Ne var 
ki, tepkiler genellikle tutarsızdır. En önemli ve ciddi eleştiri Kanunun kapsamının 
sınırlı olduğu yönündeydi. Diğer bir deyişle, Kanun lobicilere açık olan yasal 
kurumların sübjektif bir listesini içeriyordu, ancak bilinmeyen bir nedenden ötürü 
bu listede Polonya Başbakanlığı yer almıyordu. Kanuna ilişkin bir başka eleştiri 
de lobi faaliyetlerine ilişkin kontrol tedbirlerinin yetersiz olması ile ilgiliydi. 
Kontrol lobi faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumların yetkilileri tarafından 
gerçekleştiriliyordu. Bu konuyu eleştiren kişilere göre, bu tür bir çözüm “aşırı 
yetki kullanımı”na neden olabilir, kontrol kriterlerinde birliğin sağlanmasını 
engelleyebilir ve ciddi bir çıkar çatışması riskine yol açabilir. 

Polonya’daki Profesyonel Lobiciler Birliği, Kanunun çok hızlı bir şekilde 
hazırlandığını ve hükümlerinden bazılarının tamamen boş beklentiler üzerine 
kurulu (örn. kamu kurumlarının başkanlarının lobi faaliyetlerinin yürütülmesi 
için gerekli koşulları sağlamakla yükümlü olduklarını belirten anlaşılması zor 
hüküm) olduğunu söyleyerek Kanunu eleştirmiştir. 

Bakanlar tarafından düzenlenen kamuoyuna açık görüşmelere ilişkin 
hükümler de uygun görünmemektedir. 9’uncu maddenin 4’üncü bendine göre, 
“…özellikle kamuya açık görüşmeye katılma talebinde bulunan kişi sayısının 
fazla olması ve bunun için yeterli büyüklükte bir salonun bulunmaması nedeniyle 
taslak düzenlemeye ilişkin kamuoyuna açık bir görüşmenin düzenlenmesinin 
mümkün olmadığı durumlarda, görüşmenin düzenlemesinden sorumlu kurum, 
Kamu Bilgilendirme Bülteninde gerekçelerini açıklamak koşuluyla görüşmeyi 



 384

iptal edebilir”. Bu hüküm, bakanların kamuoyuna açık görüşmelerden kaçmasını 
mümkün kılarak usulsüzlük yapılmasına yol açabilir. 

Ülkedeki birkaç büyük işletmeyi bünyesinde toplayan Polonya Özel 
İşverenler Konfederasyonu (Lewiatan), Polonya Parlamentosu tarafından kabul 
edilen düzenlemenin lobi faaliyetlerindeki yolsuzluk sorununu çözmediğini 
çünkü aktif lobicilere “kayıt dışı ekonomi”yi terk etmeleri için onları teşvik 
edecek fırsatlar gibi bazı hakları sunmadığını belirtmiştir. Bu eleştiride bulunan 
kişilere göre, yalnızca kanun karşısında her bir vatandaşın sahip olduğu 
halklardan daha fazlasına sahip olan profesyonel lobicilik faaliyetleri yürüten 
kurumların dengeli hak ve sorumluluklara sahip olmasıyla, lobiciler 
dünyasındaki “gri bölge”nin ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. 

Aslında, yeni getirilen düzenleme yolsuzlukla ilişkili olan patolojik 
lobicilik fenomenini ve siyaset dünyası ile iş dünyası arasında gayriresmi 
bağların kullanılmasını ortadan kaldırmalıdır. Yeni hazırlanan düzenleme, belirli 
çıkarları savunan temsilcilere lobi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak 
yeni düzenlemelere uygun hak ve ayrıcalıklar tanıyarak onları faaliyetlerini açık 
ve kanunlara uygun bir şekilde yürütmeleri için teşvik etmelidir. 

Kanun’un çeşitli hükümlerinde tanımlandığı şekliyle, lobi faaliyetlerini 
yürüten kuruluşlar kanun gereğince ihtiyaç duydukları bilgilere erişim, kamu 
yetkilileri ile irtibata geçme, danışma konferansları, alt komisyonlar ve Polonya 
Parlamentosu ve Senato’nun komisyonlarına katılma ve Parlamento’nun genel 
kurullarına katılma hakkına sahip olmalıdır. Bu ayrıcalıkların lobi faaliyetlerini 
yürüten kurumların üstlendikleri sorumlulukları dengelemesi ve bu kurumlara 
kanun karşısında her bir vatandaşın sahip olduğu halklardan fazlasını sağlaması 
gerekmektedir. 

Lobicilerin kendi kendilerini düzenlemelerine duyulan ihtiyaç 

Polonya Anayasası ve Kamusal Bilgiye Erişim Kanunu’nun 
hükümleriyle sağlanan haklar her bir Polonya vatandaşına bilgi edinme hakkına 
ilişkin kapsamlı haklar sağlamaktadır. Yalnızca lobi faaliyetleri yürüten 
kurumlara nispeten daha geniş kapsamlı ve farklı ayrıcalıklar verilerek lobi 
faaliyetlerindeki “gri bölge” zayıflatılabilir ve lobi faaliyetlerinin açık ve resmi 
bir şekilde yürütülmesini sağlayacak “ekonomik koşullar” iyileştirilebilir. Bu 
yöndeki hükümler, lobi faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yürüten kurumların 
kendi kendilerini düzenlemeleri ile desteklenmelidir. Kişisel çıkarlarını korumak 
ve faaliyetlerinden ötürü takdir edilmek ve kamuoyunun güvenini kazanmak 
isteyen lobiciler, “lobicilik” ile ilgili mevcut sorunları ve olumsuz çağrışımları 
ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Polonya Parlamentosu tarafından kabul edilen 
Kanun yukarıda bahsedilen varsayımları yerine getirmemektedir. Profesyonel 
lobi faaliyetleri yürüten kurumlara açık bir şekilde verilen tek hak, kamuoyuna 
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açık görüşmelere katılma hakkıdır ve bu görüşmelerin her zaman belirli bir 
kanun tasarısından sorumlu organ tarafından düzenlemesi gerekmemektedir. 

Sosyal ortaklar tanınmalı 

Kanunda sosyal ortaklar konusu tamamen göz ardı edilmiştir. Sosyal 
ortakların meşru olarak kanun koyma sürecine katılma hakları tartışılmazdır ve 
bu hak Polonya’nın yasama sistemine dayandırılmaktadır. Kanun gereğince bu 
organlar kanun hükümlerine ilişkin danışma sürecine katılarak görüşlerini 
belirtmekte ve belirli sonuçlara ulaşmaya yönelik tedbirler almaktadır. 
Dolayısıyla, bu kurumlar lobi faaliyetleri yürütmektedir, ancak buna ilişkin 
haklar başka düzenlemeler ile sağlanmıştır. Bu sosyal ortaklar, yıllar içerisinde, 
yürürlüğe konan kanunlara ilişkin danışma sürecine etkili ve olumlu katkılarda 
bulunmuşlardır. Bunlar, geçerli sebeplerle, demokratik devletlerin düzgün 
işleyişinde çok önemli bir yere sahip olan sosyal gerçekliğin önemli ve 
vazgeçilmez bir unsuru olarak görülmektedir. Kendilerine özgü çalışma şekilleri 
olan sosyal ortaklar herhangi bir ücret talep etmeksizin lobi faaliyetleri yürüten 
kurumlar olarak tanınmalıdır. Bu nedenle, aynı Kanunda bu kurumların hakları 
da güçlendirilmelidir (sorumluluk alanında bu kurumların sosyal konumları ve 
motivasyonları lobi faaliyetlerini profesyonel olarak yürüten kurumlarınki ile 
aynı olmasa da). 

Sivil toplum örgütleri 

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Lobicilik Kanunu nedeniyle 
faaliyetlerinin maruz kaldığı tehlikelere ilişkin bir dizi soruna işaret etmektedir. 
Bazı uzmanlara göre, profesyonel lobi faaliyeti ile profesyonel olmayan lobi 
faaliyeti arasındaki fark, ticari lobiciler olarak görülmek istemeyen sivil toplum 
örgütlerinin sorunlarını sadece teoride çözmektedir. Belirli yasal hükümlere 
ilişkin olarak nadiren lobi faaliyetleri yürüten sivil toplum örgütleri, Kanun 
gereğince ek bir kayıt, kontrol ve gerekliliğe tabi tutulmadığı gibi, kamu 
kurumlarının başkanlarının lobi faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmalarını 
gerektiren hükümlerin kapsamına da girmemektedir. Bu nedenle, teorik olarak, 
profesyonel lobiciler ile aynı kapasitede çalışmayan sivil toplum örgütleri kamu 
kurumlarında lobi faaliyeti yürütme hakkına sahip değillerdir ve onların 
yardımını alamazlar. 

Lobicilik tanımı eksiksiz bir tanım olarak görülmediğinden (bu tanımda 
lobicilik oldukça genel olarak “kanun koyma sürecinde kamu kurumları üzerinde 
etkili olan faaliyetler” şeklinde tanımlanmaktadır), örneğin Kamu Yararına 
Yürütülen Faaliyetler ve Gönüllü Faaliyetlere ilişkin Kanun ile ilgili çalışmalarda 
olduğu gibi, “çıkarların yumuşak bir şekilde savunulması” profesyonel lobi 
faaliyetlerinin kapsamına dahil edilebilir ve sivil toplum örgütlerinin profesyonel 
lobiciler ile çalışması gerekebilir. Sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bazı 
Parlamento komisyon toplantılarında ve bazı milletvekilleri tarafından olumlu 
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karşılanmadığını gösteren işaretler bulunmaktadır. Kanun koyma sürecinde 
Lobicilik Kanunu’nun bu süreçte önemli bir rol üstlenmeyen sivil toplum 
örgütlerinin rolünün daha da sınırlandırılmasına zemin hazırlamasından endişe 
duyulmaktadır. Bu nedenle, bazı bağımsız uzmanlara göre, kanun koyma 
sürecinde Lobicilik Kanunu’nun gelecekte bu kurumların kamu kurumları ile 
diyalogunu engelleyeceğini mi yoksa destekleyeceğini mi kesin bir şekilde 
söylemek zordur. 

Kanunun kabul edilmesi ile yürürlüğe girmesi arasında geçen zaman 
yetersizliği 

Kanun koyma sürecinde Lobicilik Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin ilk 
sıkıntı, kanunun onaylanması ile yürürlüğe girmesi arasında geçen zamanın çok 
kısa olmasıydı. Burada sorun, Polonya kamu yönetiminin Kanun gereğince 
üstlendiği sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli usul ve yönetmelikleri 
zamanında hazırlayıp hazırlayamayacağıydı. 

Sosyal ve ticari kuruluşların rolünün netleştirilmesi gerekmektedir 

Sosyal ve ticari kuruluşların lobi faaliyetleri bağlamında üstlendikleri 
rolün açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Kamu yönetiminin yanı 
sıra, girişimci çevreler ve sivil toplum örgütleri bu konuda üstlerine düşeni yerine 
getirmelidir. Bu bağlamda, kamu iletişimlerinde medyanın rolü küçümsenemez. 
Lobiciliğin açık ve saydam olması ve ayrıca sosyal kontrole tabi tutulması 
gerektiğine hiç şüphe yoktur. 

Saydamlığın artırılması amacıyla kimlik kartlarının kullanılması 

Bazı uzmanlar, lobi faaliyetlerini yürüten şirketlerin kaydedilmesine 
rağmen, lobi faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında bir kişinin lobici olup 
olmadığının anlaşılamadığına işaret etmiştir. Bu nedenle, diğer ülkelerde veya 
Avrupa Parlamentosunda uygulanan kimlik kartı takma zorunluluğu gibi bazı 
kuralların uygulanması gerekebilir. 

Daha açık ve saydam olarak lobi faaliyetlerinin sağlanması 

Kanun koyma sürecinde Lobicilik Kanununun bazı yönlerden 
eleştirilmesine rağmen, bu Kanunun yolsuzlukla mücadele ve yönetimin 
faaliyetlerinde saydamlığın artırılması konularında çok büyük değere ve öneme 
sahip olduğu kesindir. Şu aşamada temel amaç, yönetimin kabul edilen Kanun 
temelinde etkin bir şekilde faaliyet göstermesidir. Düzenlemenin uygulanmasını 
ve değerlendirilmesini sağlamak, mevcut yasal düzenlemelerde değişiklik 
yapılmasından çok daha önemlidir. 
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Son olarak, Kanun’un oldukça olumlu bir özelliği daha vardır: Kanun, 
lobicilik faaliyetlerine profesyonel bir yaklaşım getirecektir – örtük bir grup 
oluşturmadan ve aynı zamanda profesyonel lobiciler topluluğunu güçlendirerek-. 
Bu Kanun sayesinde, siyaset dünyası ile iş dünyası arasındaki kişisel bağlar ve 
“özel” anlaşmalar üzerine kurulu her türlü faaliyet ortadan kaldırılacaktır. 

Lobicilik Kanununun katı bir şekilde kanunların hazırlanmasını 
amaçladığından, pek çok uzman yeni Kanunda yönetime değinilmediğini ve 
bunun bir hata olduğunu belirtmiştir. Bu soruna verilecek cevap oldukça basittir. 
Ne var ki, dengeli bir görüş ortaya koyabilmek için, aşağıdakilerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir: 

 İlk olarak, “Lobicilik Kanunu” bu bölümün ilk kısmında 
açıklanan yolsuzluk olayları sonrasında kamunun verdiği 
tepkilere bir cevap olarak hazırlanmıştır. 

 İkinci olarak, yeni Kanun’un temel amacı kanun koyma sürecini 
daha saydam bir hale getirmekti. Kanun diğer alanlardaki lobi 
faaliyetlerini düzenlememektedir. Bu alanlar Kamu İhale 
Kanunu, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, Ceza Kanunu ve 
benzeri gibi diğer kanunlar tarafından düzenlenmektedir. 
Olağanüstü Komisyon her şeyi aynı anda iyileştirmek yerine 
belirli bir alanda iyileştirmelere gitmenin daha iyi olduğuna karar 
vermiştir. 

PROFESYONEL LOBİ FAALİYETLERİ YÜRÜTEN KURULUŞLARIN 
KAYDEDİLMESİ 

İçişleri ve Yönetim Bakanlığı tarafından bir Kütük oluşturulması, yeni 
Kanunun uygulanması açısından önem taşıyan bir konudur. Bu Kütük, Lobicilik 
Kanunu ve Profesyonel Lobi Faaliyetleri Yürüten Kurumların Kaydedilmesine 
İlişkin Düzenleme–bundan sonra “Düzenleme” olarak geçecektir–ile 
düzenlenmektedir. Kütüğün amacı profesyonel lobi faaliyetlerinin ve bu 
faaliyetleri yürüten kurumların şeffaflığını tesis etmektir. 

Kütük, kamuya açıktır ve kayıtlı bilgilere–gerçek kişilerin adresleri 
hariç–İçişleri ve Yönetim Bakanlığındaki Kamu Bilgilendirme Bülteninin 
internet sitesinden ulaşılmaktadır: www.mswia.gov.pl. Profesyonel lobi 
faaliyetleri yürüten kurumların resmi bir form ile kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. Başvuru ayrıca bir bilgisayar çıktısı veya resmi bir kayıt formu ile 
de yapılabilmektedir. Başvuruda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir: 
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 Profesyonel lobi faaliyetleri yürüten girişimcinin adı, merkezi ve 
adresi veya profesyonel lobi faaliyetleri yürüten bir girişimci 
olmayan gerçek bir kişinin adı, soyadı ve adresi. 

 Profesyonel lobi faaliyetlerinin bir girişimci tarafından 
yürütüldüğü durumlarda, girişimcinin Ticaret Kütüğü’ndeki 
numarası veya Ekonomik Faaliyet Kütüğü’ndeki numarası. 

 Ticaret Kütüğü’nde veya Ekonomik Faaliyet Kütüğü’nde kaydı 
bulunduğuna ilişkin belge –profesyonel lobi faaliyetlerinin bir 
girişimci tarafından yürütüldüğü durumlarda-. 

 Başvuru verilerini içeren ve kayıt için gerekli 100 PLN’nin 
ödendiğine ilişkin belge veya bu belgenin onaylı bir nüshası 
başvuruya eklenmelidir. 

 Bir medeni hukuk sözleşmesi temelinde profesyonel lobi 
faaliyetlerini yürüten bir girişimci olmayan kişilerce bu 
faaliyetlerin yürütülmesi halinde, kimlik belgelerinin onaylı bir 
nüshası. 

 Uygun olduğu durumlarda, Kütüğe kaydedilecek olan kurumun 
temsil edilmesinde temel teşkil eden başvuru formunun ve diğer 
belgelerin teslim edilmesi için bir vekaletnameye ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Başvuruda resmi yetersizliklerin bulunmaması veya başvurunun asılsız 
olmaması halinde, başvuru teslim edildikten yedi gün sonra başvuru sahibi veya 
temsilciler tarafından imzalanmalıdır. Kütükte aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: 

 Seri numara girişi. 

 Kütüğe giriş tarihi ve yapılan değişikliklerin tarihleri. 

 Profesyonel lobi faaliyetlerini yürüten girişimcinin adı veya bu tür 
faaliyetleri yürüten bir girişimci olmayan gerçek bir kişinin adı ve 
soyadı. 

 Girişimciye ait tüzel kişiliğin merkezi ve adresi veya gerçek 
kişinin adresi. 

 Ticari Kütük numarası veya profesyonel lobi faaliyetlerini yürüten 
girişimciler için Ekonomik Faaliyet Kütük numarası. 

 Kütükten silinme tarihi ve nedeni. 

 Dosya referans numarası. 

 Yorumlar. 
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Kütüğe kaydedilen her bir kuruluş için ayrı bir dosya tutulmaktadır. 1 
Aralık 2006 itibarıyla, profesyonel lobi faaliyetleri yürüten 75 kuruluş 
kaydedilmiştir. Başvuruda resmi yetersizlikler bulunması halinde, kayıtları tutan 
kurum başvuru sahibinden bunların düzeltilmesini talep etmektedir. Bu 
yetersizliklerin yedi gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde, kuruluşun 
Kütüğe kaydının reddedilmesine yönelik idari bir karar alınır. Başvurunun açık 
bir şekilde asılsız olduğu durumlarda da başvuru reddedilir. 1 Aralık 2006 
itibarıyla, 45 başvuruda resmi yetersizliklere rastlanmıştır ve başvuru 
sahiplerinden bunları ortadan kaldırmaları talep edilmiştir. Bunun yanı sıra, 
aşağıdaki sebeplerden ötürü Kütüğe kaydın reddedilmesine yönelik altı idari 
karar alınmıştır: 

 Kütüğe kaydedilme yükümlülüğünün bulunmaması: Dört 
başvuruda, ekonomik faaliyetlerde bulunmayan kar amacı 
gütmeyen kurumların Kütüğe kaydı reddedilmiştir. 

 Kütüğe kayıt başvuru formunda resmi yetersizliklerin bulunması: 
İki başvuruda, başvuru formu yeterli bir şekilde 
doldurulmamıştır. 

Girilen verilerde değişiklik olması halinde, Kütüğe kayıt başvurusu 
yapan kurumlar bu değişiklikleri ortaya çıktıktan sonra yedi gün içerisinde 
bildirmekle yükümlüdür. 2006 yılının ikinci yarısında, Kütükte yalnızca bir giriş 
güncellenmiştir. 

Kütüğe kayıt yaptırmak için başvuran kuruluşların talebi üzerine, Kütüğü 
yöneten kurum Kütüğe giriş yapıldığını belirten bir belge hazırlar. Bu belge 
yayımlandıktan sonra üç ay süre ile geçerlidir. 1 Aralık 2006 tarihine kadar kayıt 
yaptıran 75 kurumun hepsi bu belgeyi talep etmiştir. 

 Kuruluşun kütükten silinmesi için de kuruluşun başvuruda 
bulunması gerekmektedir. Bir girişimci veya gerçek bir kişi 
tarafından yürütülen profesyonel lobi faaliyetlerinin 
yasaklanmasına ilişkin nihai ve bağlayıcı bir karar alınması 
temelinde, Kütükten silinme kararı da idari bir karar formatında 
yayımlanır. Bir kuruluş aşağıdaki durumların geçerli olması 
halinde Kütükten silinebilir: 

 Profesyonel lobi faaliyetlerinin sona erdirilmesi 

 Nihai ve bağlayıcı bir mahkeme kararı ile profesyonel lobi 
faaliyetlerinin yasaklanması 

1 Aralık 2006 tarihine kadar Kütükten hiçbir kayıt silinmemiştir. 
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Kütüğe kayıt yaptırmayan bir kurumun profesyonel lobi faaliyetleri 
(Kanun’da tanımlandığı şekliyle) yürütmesi halinde, yetkili kamu kurumu İçişleri 
ve Yönetim Bakanlığını bu durumdan derhal haberdar etmekle yükümlüdür. 
Bunun yanı sıra, bu Kanun ile, kayıt yaptırmadan lobi faaliyetleri yürüten 
kurumlar için cezai ve idari yaptırımlar da getirilmiştir. İçişleri ve Yönetim 
Bakanlığının idari kararı ile, bu kurumlara 50.000 PLN’ye kadar para cezası 
verilebilir. 15 Haziran 2008 tarihine kadar kayıt yaptırmadan lobi faaliyetleri 
yürütülmesi yüzünden herhangi bir para cezası verilmemiştir. 

KANUNUN UYGULANMASI 

Olağanüstü Komisyon, kamu kurumunun yasal faaliyetlerinin tamamen 
şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kanunun uygulanmasında 
üstleneceği temel görevleri belirlemiştir. Kamu kurumunun aşağıdaki görevleri 
yerine getirmesi gerekmektedir: 

 İlk olarak, Bakanlar Kurulu ve belirli bakanların yasal 
çalışmalara ilişkin programların hazırlanması ve kamuya 
duyurulmasına yönelik yönetim ilkeleri belirlemeleri 
gerekmektedir. Bu tür programlar en azından her altı ayda bir 
hazırlanmalı ve Kamu Bilgisine Erişim Kanunu gereğince 
kamuya duyurulmalıdır. Kamuya duyurulan bilgilerde herhangi 
bir değişikliğin söz konusu olması halinde, bu durum yirmi dört 
saat içerisinde elektronik Kamu Bilgilendirme Bülteni yoluyla 
duyurulacaktır. Bu gereklilikler sonucunda, Başbakan ve 
bakanlar, bakanlıkları bu konularda görevlendiren, usul 
şekillerini belirleyen ve ayrıca bu görevlerin yerine 
getirilmesinden sorumlu yetkili organları belirleyen kararnameler 
hazırlamışlardır. Yasal programların kamuoyuna 
duyurulmasında, tüm kamu kurumları tarafından aynı formatın 
kullanılması faydalıdır. 

 İkinci olarak, kamu kurumlarında lobicilerle nasıl bir iş birliği 
yapılacağını belirleyen içtüzüklerin, kamu kurumlarında lobi 
faaliyetleri yürütülmesini mümkün kılan ve kamu kurumlarının 
başkanlarını çıkar gruplarının uygun bir şekilde temsil edilmesi 
ve gerekli mekanın sağlanması konusunda yükümlü tutan 
Kanunun 14’üncü maddesi gereğince uygulanması gerekmiştir. 

 Polonya Parlamentosu, parlamento içerisinde yürütülen lobi 
faaliyetlerine ilişkin kuralları belirlemek amacıyla gerekli 
değişiklikleri yapmıştır. Parlamentonun her iki meclisinde 
yürütülen yasal çalışmalarda kaydedilen ilerleme kamuya 
duyurulmuş ve ilgili web sitelerinde yayımlanmıştır. 
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 İçişleri ve Yönetim Bakanının başlıca görevi, ilgili kural ve 
usuller, kayıt için gerekli belge formatı ve lobici kurumların 
Kütüğe kayıt yaptırdıklarını gösteren sertifika modeli ile birlikte, 
lobi faaliyetleri yürüten şirketler için bir kütük oluşturulması 
olmuştur. 

 Belirli bakanlıkların ve kamu kurumlarının başkanlarının da 
yetkileri kapsamında lobi faaliyetleri yürüten kamu kurumları 
tarafından kamuya duyurulan bilgilerin yayımlanmasına ilişkin 
usulleri geliştirmesi ve onaylaması gerekmiştir. 

Kanun yürürlüğe girmeden önce, hem kamu yetkilileri hem de lobi 
faaliyetleri yürüten kurumlar açısından herhangi bir belirsizliğin söz konusu 
olmasını engellemek amacıyla belirli eylemlerin lobi faaliyeti olarak kabul edilip 
edilmediğini belirlemeye yönelik kuralların geliştirilmesi gibi kamu kurumları 
tarafından düzenlenmesi gereken birkaç konu kalmıştır. Kanun gereğince, İçişleri 
ve Yönetim Bakanı kayıt başvurusu için gerekli kayıt formuna ilişkin bir 
yönetmelik yayımlanmasından ve Bakanlar Kurulu bildirim formunun formatı 
dahil olmak üzere bir kanun tasarısı veya taslak yönetmeliğe ilişkin çalışmalarda 
yer almak için ilgi bildirimi sunulmasına ilişkin usulü belirleyen bir yönetmeliğin 
yayımlanmasından sorumludur. 

Bunun yanı sıra, girişimci tarafından sağlanan bilgilerin kamuya 
duyurulmasına ilişkin usuller geliştirilmesine de ihtiyaç duyulmuştur. Lobi 
faaliyetleri yürüten herkesin, lobi faaliyetlerini hangi kurum veya kişi için 
yürüttüklerini belirten yazılı bir belge ile kamu kurumlarını bilgilendirmeleri 
gerekmektedir. Parlamentonun Yürütme Komisyonu, önerilerin teslim 
alınmasından nihai kanunun kabul edilmesine kadar kanun tasarılarına ilişkin 
tüm sürecin düzenlemesine yönelik olarak Parlamentonun usul kurallarını 
değiştirmiştir. 

Meclisin (Sejm) usul kurallarında ve kamu kurumunun idari 
hükümlerinin uygulanmasında da Parlamento komisyonlarının başkanlarının ve 
kamu kurumlarının başkanlarının kanunlara ilişkin kamuoyuna açık 
görüşmelerdeki çalışma şekilleri belirtilmiştir. (Lobicilik Kanunu’nda sadece 
kamuoyuna açık görüşmeleri düzenleyecek kuruma değinilmiş, görüşmelerin 
nasıl gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi gerektiği ele alınmamıştır.) 
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EK: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ – ECZACILIK ALANINDA 
YÜRÜTÜLEN LOBİ FAALİYETLERİNDE USULSÜZ UYGULAMALAR 

Sağlık Bakanlığında görev yapan üst düzey bir çalışan lobicilerle usulsüz 
ilişkiler kurmakla suçlanmaktadır. Sorun, devletin geri ödediği ilaçlar listesinden 
kaynaklanmaktadır. Dünyada pek çok ülkede olduğu gibi, Polonya’da da 
eczanelerden alınan bazı ilaçlar devlet bütçesinden karşılanmaktadır. İlaç 
üreticileri için ürettikleri ilaçların bu listede yer almasının oldukça kazançlı 
olduğu düşünebilir. Bu nedenle, ilaç firmalarını temsil eden lobiciler karar alma 
mercilerini bu firmaların ürettikleri ilaçları listeye alma konusunda ikna etmeye 
çalışmaktadır. 

Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin lobicilerle olan ilişkileri 
belirli iç düzenlemeler kapsamına alınmıştır. Lobicilik Kanunu’na göre her bir 
Bakanlıkta bu tür düzenlemelerin getirilmesinin gerekli olduğunu belirtmek 
istiyorum. Sağlık Bakanlığında kabul edilen kurallar açık bir şekilde 
belirtilmiştir. 

Kurum dışında ve bu tür toplantılar hakkında yazılı bilgi hazırlama 
yükümlülüğü haricinde lobicilerle temas kurmak yasaklanmıştır. Suçlanan kişinin 
bu kuralları çiğnediğini belirtmek istiyorum. Bu kişi bu tür düzenlemelerin 
kendisini kapsamadığını bildiğinden, yolsuzluk sorununu çözemediğimizi 
düşünüyorum. 
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BÜTÇE REFORM SÜRECİNDE BİR ARAÇ OLARAK MALİ 
KURALLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKE ÖRNEKLERİ 

Prof. Dr. Kâmil TÜĞEN1  Dr. Ayşe GÜNAY BEKÂR2  

I. GİRİŞ 

Son yıllarda ülkelerin mali yapılarında görülen bozulmalar literatürde 
“mali kurallar” olarak ifade edilen, mali disiplinin yasal ve anayasal yollarla 
sağlanması şeklindeki fikirlerin ortaya çıkmasına ve bu fikirlere olan ilginin 
giderek artmasına neden olmuştur. Bütçe reformu sürecinde yürürlüğe konulan 
mali kurallar, hedefleri, kurumsal içerikleri ve uygulama metotları açısından 
ülkelerin sistemlerine göre çeşitli farklılıklar arz etmektedir. Mali kuralların 
başlıcaları; denk bütçe veya bütçe açığına yönelik kurallar, borçlanmaya yönelik 
kurallar, borç stokuna ve rezervlere ilişkin sınırlamaları içeren kurallardan 
oluşmaktadır. 

Mali kurallar, mali disiplinin sağlanmasında yararlanılan temel 
unsurlardan biridir. Avrupa Birliği ülkelerinin ortak para birimine geçiş sürecinde 
Maastricht Antlaşması ile uygulamaya koyduğu beş mali kural, hem mali 
disiplinin hem de parasal disiplinin sağlanmasını hedeflemektedir. Avrupa 
Birliği’nde ortak para birimine dahil olan üye ülkeler Maastricht Anlaşması ile 
belirlenen parasal ve mali disiplini sağlamaya yönelik olarak belirlenen kriterlere 
ve Büyüme ve İstikrar Paktı gibi uluslararası anlaşma kurallarına uymak 
yükümlülüğü altındadırlar. Avrupa Birliği üyesi olan bir takım ülkeler hem 
ülkelerinde kamu mali disiplininin sağlanması hem de AB içinde ekonomik ve 
mali uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla mali kuralları da bünyesinde barındıran 
çeşitli bütçe reformlarını uygulamaya koymuş bulunmaktadırlar. Bu kapsamda 
başta Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya olmak üzere pek çok AB üyesi ülke 
örneği dikkat çekmektedir. “Bütçe Reform Sürecinde Bir Araç Olarak Mali 
Kurallar ve AB Üyesi Ülke Örnekleri” başlıklı çalışmamızda öncelikle mali 
kuralların teorik çerçevesi kısaca ele alınacak, arkasından AB üyesi ülke 
uygulamaları incelenmeye çalışılacaktır. 

II. MALİ KURALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ 

Çeşitli ülkeler kamu maliyesinde mali disiplinin ve mali 
sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla zaman zaman çeşitli bütçe reformları 
uygulamaya koymakta, bu reformlar ise çoğunlukla yasal ve anayasal 
düzenlemeler ile yürürlüğe girmektedir. Reformların uygulamaya konuluşunu 
gerekli kılan mali sebeplerin başında büyük boyutlara varan kamu açıkları ve 
buna bağlı olarak yükselen Borç/GSMH oranı gelmektedir. Uygulamaya konulan 
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bütçe reformlarının temelinde özellikle mali kurallar yer almakta ve kamu mali 
disiplinin sağlanması açısından bu kurallar önem taşımaktadır. 

A. Tanım ve Özellikler 

Mali kural, makroekonomik anlamda, mali performans göstergelerine 
kalıcı olarak getirilen bir sınırlama veya oran olarak tanımlanabilir. Daha dar bir 
tanımlama ise, hem bütçe tahminlerine (ex-ante) hem de bütçe gerçekleşmelerine 
(ex-post) uyumun yaptırımlara tabi olmasını kapsamaktadır. Temel mali kural 
örnekleri; denk bütçe veya bütçe açığına yönelik kurallar, borçlanmaya yönelik 
kurallar, borç stokuna ve rezervlere ilişkin sınırlamaları içeren kurallardan 
oluşmaktadır (KOPITS&SYMANSKY, 1998). Aşağıdaki tabloda söz konusu 
temel mali kurallar daha ayrıntılı olarak verilmiştir.   

Tablo 1:  Mali Kural Türleri 
 

 

Denk Bütçe veya Açığa 
İlişkin Kurallar 

 

 Bütçe gelir ve giderlerinin birbirine eşit 
olması veya bütçe açığının GSYİH’nın belirli bir 
oranında sınırlandırılması 
 Yapısal olarak düzeltilmiş gelir ve giderin 
birbirine eşit olması  
 Cari gelirlerin ve cari harcamaların birbirine 
eşit olması (sadece sermaye harcamalarının 
finansmanı için borçlanmaya izin verir) 
 

 

Borçlanmaya İlişkin 
Kurallar 

 

 Hükümetin yurtiçi kaynaklardan borçlanması 
üzerine getirilen yasaklamalar 
 Hükümetin merkez bankası kaynaklarından 
borçlanması üzerinde getirilen kısıtlamalar veya 
bu tür borçlanmaların geçmiş gelir ve giderlerin 
belli bir oranı ile kısıtlanması 
 

 

Borç Stoku ve Rezerve 
İlişkin Kurallar 

 

 Brüt veya net kamu borç stokunun  
GSYİH’nın belli bir oranında sınırlandırılması 
 Bütçe dışı fon rezervlerinin (sosyal güvenlik 
fonları gibi) yıllık prim ödemelerinin belli bir 
oranında hedef stok tutmalarının öngörülmesi. 
 

 

Kaynak: George KOPITS – Steven SYMANSKY, Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper, 
No.162, 1998, s.2. 

Özellikle 1970 sonrasında devletin ekonomideki payının ve dolayısıyla 
kamu harcamalarının artması ancak, kamu gelirleri artışının harcamalara göre 
daha yavaş olması sonucunda kamu açıklarında önemli artışlar yaşanmaya 
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başlamıştır. Zaman içinde artışını sürdüren kamu açıkları, beraberinde açıkların 
finansmanı amacıyla borçlanmayı ve faiz ödemelerini gündeme getirmiş, bu 
durum ise, pek çok devletin borç-faiz ve bütçe açıkları kısır döngüsü içine 
girmesine yol açarak kamu mali dengelerinin bozulmasına neden olmuştur. 
Bozulan kamu mali dengelerini yeniden tesis ederek mali disipline ulaşabilmek 
amacıyla çeşitli çevrelerce mali kurallar adı altında birtakım araçların 
kullanılması önerilmiş ve bu alanda başlanan çalışmalar uygulama alanı bularak 
günümüze kadar gelmiştir. 

Büyüyen kamu açıkları ile karşı karşıya kalan birçok ülkenin, orta vadeli 
mali konsolidasyon planlarını uygulamaya koydukları görülmektedir. Bunlara 
örnek olarak; Avustralya’da Triology, Kanada’da Açık Azaltım ve Borç Kontrol 
Yasası (the Deficit Reduction and Debt Control Act), İtalya’da Gloria Plan, 
İngiltere’de Orta Dönemli Finansal Strateji Yasası (the Medium Term Financial 
Strategy Act) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan Gramm-Rudman-
Hollings Yasası (the Gramm-Rudman-Hollings Act) verilebilir 
(KOPITS&SYMANSKY, 1998). 

Uygulamaya konulacak olan mali kuralların, kendilerinden beklenen 
hedeflere ulaşmada etkin olabilmeleri için bazı temel özellikleri bünyelerinde 
barındırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, belirli mali amaçları sağlamak için 
yönetim birimleri tarafından uygulamaya konulan mali kurallar, bu amaçları 
sağlamada gereken desteği sunamayacak ve dolayısıyla uygulanan mali 
politikada amaç-araç ilişkisi tam anlamıyla kurulamayacağından, uygulama 
sorunları ortaya çıkacaktır. 

George Kopits ve Steven Symansky (1998)’ye göre, bir mali kuralın 
“ideal” olarak nitelendirilebilmesi için sekiz temel özelliğe sahip olması 
gerekmektedir. “İdeal bir mali kural”; iyi tanımlanmış, şeffaf, basit, esnek, uygun 
(yeterli), zorlayıcı, uyumlu ve desteklenir olmalıdır. Söz konusu özellikleri kısaca 
açıklayarak ifade etmek mümkündür (KOPITS&SYMANSKY, 1998): 

1- “İyi Tanımlanmışlık”: Bir mali kuralın kısıtlayıcı göstergeler 
konusunda iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. Bunun için 
kurumsal çerçevesinin etkin olmayan uygulamalardan ve 
belirsizliklerden kaçınmak için kesin hükümlerle iyi çizilmiş 
olması gerekmektedir.  

2- “Şeffaflık”: Kalıcı bir mali kuralın gerekli bir özelliği, 
hükümetin muhasebesini, tahminlemelerini ve kurumsal 
düzenlemelerini kapsayan işlemlerinde halkın desteğini 
kazanmak için şeffaf olmasıdır.     

3- “Basitlik”: Kurallar, yasama meclisinin ve halkın ilgisini daha 
fazla çekmek için basit olmalıdır.  
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4- “Esneklik”: Kurallar, yetkililerin kontrolü bir tarafa, dış şoklara 
uyum sağlamak için esnek olmalıdır. 

5- “Uygunluk”: Mali kurallar, açıkça belirtilen en yakın hedefe 
uygun olmalıdır.  

6- “Zorlayıcılık”: Bir mali kural, zorlayıcı olmalıdır. Bu yönde 
anayasal veya yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır.  

7- “Uyumluluk”: Oldukça önemli olan bir kriter de, diğer 
makroekonomik politikalar veya politika kuralları ile uyumlu 
olabilen bir mali kurallar seti olmasıdır.  

8- “Desteklenirlik”: Çoğu kurallar etkin politika çalışmaları 
tarafından desteklenmedikçe uzun süremez. Bu perspektiften 
bakıldığında, bir mali kural, her şeye rağmen, sürdürülebilirliği 
sağlamak için gerekli olan mali reformlar için bir katalizör 
olarak görülebilir. 

Buchanan ve Wagner (1977)’e göre de uygulamaya konulacak bir mali 
kurallar setinin etkin olabilmesi için; bazı özellikleri bünyesinde barındırması 
gerekmektedir. İlk olarak, söz konusu kurallar seti basit ve anlaşılabilir olmalı ve 
halk tarafından kolayca anlaşılmalıdır. Sadece iktisatçılar tarafından anlaşılan 
karmaşık kurallarla oluşturulan bir bütün, uygulamada bazı sorunlara neden 
olabilir. İkinci olarak; etkinliği sağlayabilmek için, kurallar setinin uygulamayı 
ve ihlalleri net olarak belirten bir yapıda olması gerekmektedir. Hem politikacılar 
hem de toplum, kuralların ihlal edilmesi durumunda ne yapılması gerektiğini ve 
kuralların nasıl uygulanması gerektiğini bilmelidir. En son ve önemli bir özellik 
de, kurallar seti vatandaşların değerlerini yansıtmalıdır. Bu takdirde, kurallara 
bağlılık daha yüksek düzeyde olacaktır (BUCHANAN&WAGNER, 1977). 

B. Mali Kuralların Ortaya Çıkış Nedenleri 

Mali kuralları uygulamaya koyan düzenlemelerin temelde iki amacı 
gerçekleştirmeye yöneldiği görülmektedir: 

-  Devlet borçları oranının makul seviyeye indirilmesi ve kamu 
açığının azaltılması (Devlet borçları/GSYİH oranı, Bütçe 
açığı/GSYİH oranı), 

-  Makul seviyedeki borçlanma oranının orta ve uzun vadede 
sürdürülmesi. 

Uygulamada mali kurallar pek çok nedenle oluşturulmuştur: Örneğin; 
savaş sonrası Japonya’da olduğu gibi makroekonomik istikrarı garantilemek; bazı 
Kanada eyaletlerinde olduğu gibi hükümetin maliye politikasının ve açık azaltma 



 
 

399

araçlarının güvenilirliğini arttırmak, Yeni Zelanda’da olduğu gibi özellikle 
nüfusun yaşlanması karşısında uzun dönemli maliye politikası sürdürülebilirliğini 
garantilemek veya Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nde olduğu gibi bir 
federasyon içinde veya uluslararası düzenleme içinde negatif dışsallıkları 
minimize etmek gibi (KENNEDY&ROBBINS, 2001).   

Mali kuralların niçin uygulamaya konulduğuna yönelik söz konusu 
sebepleri biraz daha açarak bazı başlıklar kapsamında ifade etmek mümkündür 
(KOPITS&SYMANSKY, 1998): 

-  Makroekonomik İstikrarı Sağlamak: Mali politika 
kurallarının uygulanmasının temel amaçlarından biri 
makroekonomik istikrarı sağlamaktır. Bazı Batı Avrupa ülkeleri 
ve Japonya’ya bakıldığında, cari bütçe dengesi kuralının 2. 
Dünya Savaşı sonrası dönemde makroekonomik istikrarın 
sağlanması için geniş çapta uygulamaya konulduğu 
görülmektedir. Hükümetin tüm yurtiçi kaynaklardan, özellikle de 
Merkez Bankasından borç almasına getirilen sınırlama ve 
yasaklamalar da para basımını durdurarak enflasyonist baskıların 
temel kaynağını ortadan kaldırmış ve böylece istikrar 
sağlanmasını kolaylaştırmıştır.  

-  Mali Sürdürülebilirlik: Mali kuralların diğer bir faydası, uzun 
dönemli mali sürdürülebilirliği başarmayı ve devam ettirebilmeyi 
teşvik etmesidir. Örneğin, kamu borcunun GSYİH’ya olan 
oranlarını içeren mali kuralların bir amacı da, nesiller arası borç 
yükünün ve mali faydaların adil dağılımını sağlamaya katkıda 
bulunmaktır.   

-  Hükümet Politikasının Güvenilirliğini Sağlamak: Kurallara 
dayalı politikanın temel avantajı, zaman uyumlu olması ve daha 
yüksek refah seviyesine ulaşmayı amaçlamasıdır. Finansal 
piyasalarda uzun süreli olarak güvenin tesis edilmesinde, 
hükümetlerin kendilerini, bütçe açıkları, borçlanma veya borç 
stoğu gibi verilerde kalıcı olarak kısıtlamalara tabi tutmaları 
gerekli görülmektedir. Mali kurallar özellikle seçim öncesi 
dönemlerde mali disiplinin sağlanmasına aykırılık oluşturan 
harcamalar sonucu oluşan ve kısa vadeli siyasi kaygılardan 
kaynaklanan kamu açıklarının ortadan kalkmasına veya en 
azından azalmasına yardımcı olmaktadır.  

-  Diğer Finansal Politikaları Destekleme: Mali kurallar özellikle 
mali ve parasal istikrarın sağlanması için parasal araçların 
kullanımı konusunda diğer finansal politikalara yardımcı 
olmaktadır. Bir mali kural, bütçe açıklarının azaltılmasında 
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otomatik stabilizatörlerin kullanımına izin verirken, aynı 
zamanda para politikası üzerindeki yükü de azaltma 
eğilimindedir. Örneğin, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak para 
birimine geçiş sürecinde Maastricht Antlaşması ile uygulamaya 
koyduğu beş mali kural, hem mali disiplinin hem de parasal 
disiplinin sağlanmasını hedeflemektedir.  

-  Negatif Dışsallıklardan Sakınma: Tarihsel olarak, mali kurallar 
federasyon, konfederasyon veya para birliği kapsamında olduğu 
gibi çeşitli devlet yönetimi düzeylerinde de negatif 
dışsallıklardan sakınmak için kullanılmıştır.  

C. Mali Kuralların Uygulanma Yöntemleri  

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 kaynakları, vergiler, vergileme yetkisi, harcama 
türleri gibi iradi-ihtiyari maliye politikası araçlarının miktar ve bileşimini 
denetim altına almayı amaçlamaktadır (AKTAN&VURAL, 2006).    

Mali kuralların uygulamaya konulmasında yasal dayanaklar çok çeşitli 
olabilmektedir. Bu kurallar yöntem itibarıyla anayasa, yasa, politika kuralları, 
regülasyon veya uluslararası anlaşmalarla düzenlenebilirler. Mali kuralları 
uygulayan veya uygulayacak olan ülkelerin yasal kriterleri, çoğunlukla 
geleneklerine ve yasal teamüllerine bağlı olmaktadır. Buna karşılık uygulamada 
anayasal düzenlemelerin daha büyük ağırlıkta olması beklenmesine rağmen, bazı 
ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında yasaların veya politika kurallarının, 
anayasal düzenlemelerle eşit düzeyde ya da daha fazla yaptırım gücüne sahip 
olduğu da gözlenmektedir (KOPITS&SYMANSKY, 1998).  

Aşağıdaki tabloda mali kuralları çeşitli yasal dayanaklar çerçevesinde 
uygulayan ülkelerden örnekler verilmiştir.  
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Tablo 2: Mali Kuralları Uygulayan Çeşitli Ülke Örnekleri  

Ülkeler Hedef veya 
Tavan 

Uygulandığı 
Dönem 

Yasal 
Dayanağı 

Uygulandığı 
Kamu Alanı 

Kurala 
Uymamanın 

Yaptırımı 
Hollanda  Yapısal açık 

limiti 
1961-74 Hükümet 

Politikası 
Merkezi 
Hükümet 

İtibar Kaybı 

AB 
Ülkeleri 

Orta Vadeli 
Genel Denge, 
Yıllık açık 
kısıtı 
(GSYİH’nın  
% 3’ü) 

1997’den 
itibaren 

Uluslararası 
Ant. (EMU) 

Genel 
Hükümet 

İtibar Kaybı 
(1999’dan 
itibaren 
finansal) 

A.B.D. Yıllık Genel 
Denge 

Öneri Anayasal 
Düzenleme 

Federal 
Hükümet 

Adli 
Yaptırım 

Kosta Rika Yıllık Açık 
Kısıtı 
(GSYİH’nın % 
1’i) 

Öneri Anayasal 
Düzenleme 

Kamu 
Sektörü 

Adli 
Yaptırım 

İsviçre Yapısal denge Öneri Anayasal 
Düzenleme 

Federal 
Hükümet 

İtibar Kaybı 

Yeni 
Zelanda 

Orta Vadeli 
Operasyonel 
Denge 

1994’ten beri Yasal 
hüküm 

Kamu 
Sektörü 

İtibar Kaybı 

Almanya Yıllık Cari 
Denge  

1949’dan 
beri 

Anayasal 
Düzenleme 

Federal 
Hükümet 

Adli 
Yaptırım 

Japonya Yıllık Cari 
Denge  

1946–1975 
dönemi ve 
2003’den 
itibaren öneri 

Yasal 
hüküm 

Merkezi 
Hükümet 

Adli 
Yaptırım 

A.B.D. Yıllık Cari 
Denge 

Çeşitli Anayasal 
Düzenleme 

Yerel 
Hükümetler 

Adli 
Yaptırım 

Kanada Genel Denge 
veya Açık 
Limiti 

1993’ten beri Yasal 
hüküm 

Yerel 
Hükümetler 

Adli 
Yaptırım 

Endonezya İç 
borçlanmanın 
yasaklanması 

1967’den 
beri 

Hükümet 
politikası 

Genel 
Hükümet 

İtibar Kaybı 

AB 
Ülkeleri 

Merkez 
Bankasından 
borçlanmaya 
yasak 

1994’den 
beri 

Uluslararası 
ant. (EMU) 

Genel 
Hükümet 

Adli 
Yaptırım 

Arjantin, 
Şili, 
Kanada, 
Peru, 
Ekvator, 
Macaristan,  
Japonya,  
ABD 

Merkez 
Bankasından 
borçlanmaya 
yasak 

Çeşitli Çeşitli Genel 
Hükümet 

Adli 
Yaptırım 
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Afrika 
Finansal 
Bölgesi 
ülkeleri  

Merkez 
Bankasından 
geçen sene 
gelirlerinin 
%20’si 
oranında 
borçlanabilme 

1973’ten beri Uluslararası 
Ant. 

Genel 
Hükümet 

Finansal 

Brezilya, 
Mısır, Fas, 
Filipinler, 
Slovak 
Cum. 

Merkez 
Bankasından 
geçen sene 
gelirlerinin 
sabit ve belirli 
bir oranında 
borçlanma 

Çeşitli Çeşitli Genel 
Hükümet 

Adli 
yaptırım 
veya İtibar 
Kaybı 

AB 
Ülkeleri 

Borç Stoku 
Limiti 
(GSYİH’nın  
% 60’ı) 

1997’den 
beri 

Uluslararası 
Ant. (EMU) 

Genel 
Hükümet 

Adli 
Yaptırım 

 

Kaynak: George KOPITS - Steven SYMANSKY, Fiscal Policy Rules, Occasional Paper 
162, International Monetary Found, Washington DC, 1998, s.3. 

Tablodan görüldüğü gibi, çeşitli ülkelerde uygulamaya konan mali 
kurallar, farklı yasal dayanaklara sahip olabilmektedir. Uygulamalar göz önüne 
alındığında, mali kuralların uygulanmasını sağlayan yasal dayanakların ne 
olduğu önem taşımaktadır. Anayasa, yasalar, uluslararası anlaşmalar ve politika 
kuralları, söz konusu mali kurallar için yasal zemin hazırlamaktadır. 

1.  Anayasalar 

Mali kuralların yürürlüğe konulmasının bir yolu anayasalarda hüküm 
olarak yer almasıyla gerçekleşmektedir. Ancak burada, anayasaya dahil edilecek 
söz konusu mali kuralların belirlenen ülke açısından uygulanabilirliğinin mevcut 
olması da önem taşımaktadır. Mevcut şartlar altında uygulanması mümkün 
olmayan bir mali kuralın anayasaya dahil edilmesi, çeşitli sorunları da 
beraberinde getirebilecektir. 

Bir mali kuralın uygulamaya konulmasında, anayasal düzenlemenin 
neleri yapabileceğinin yanı sıra, neleri yapamayacağı da önemli bir tartışma 
konusu olmalıdır. Böyle bir anayasal düzen, kamu sektörünün ekonomideki 
oldukça artan öneminin azaltılması açısından etkili ve önemli olmaktadır. Bu 
düzen, ne kadar bağlayıcı olursa olsun; her şeyi kontrol altında tutabilen hükümet 
kendi tespit ettiği ekonomik tercihleri her zaman kolayca uygulayabilecektir 
(BUCHANAN&WAGNER, 1977). 
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2.  Yasalar 

İngiltere, Yeni Zelanda, İsveç ve Kanada gibi çok sayıda sanayileşmiş 
ülke ile Latin Amerika ülkelerinde yasal düzenlemeler uygulama için yeterli 
olabilmektedir (VURAL, 2005). Mali disiplini sağlamak üzere yasal 
düzenlemeleri yapan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’nın “Mali Sorumluluk 
Yasası”na bakıldığında hükümetlerin denk bütçeyi sağlamanın yanı sıra, mali 
yönetimde sorumluluk ilkesine de bağlı kaldıkları görülmektedir. Yine 
Japonya’da, 1947 tarihli Kamu Finansman Yasası, kamu yatırımlarını finanse 
etmek için devlet tahvillerinin çıkarılmasına sınır getirmiştir. Merkez Bankası 
kaynaklarından gerçekleştirilen borçlanma üzerine limit veya yasaklamalar ise, 
ağırlıklı olarak Merkez Bankası kanunları ile düzenlenmektedir. Ancak buna 
istisna olarak İngiltere örneğini vermek mümkündür. İngiltere’de Merkez 
Bankası kaynaklarından borçlanmaya getirilen sınırlama geleneklerden 
kaynaklanmaktadır (KOPITS&SYMANSKY, 1998).      

3.  Uluslararası Anlaşmalar  

Mali kuralların diğer bir yasal dayanağı uluslararası düzeyde imzalanan 
anlaşmalardır. Bu tür bir anlaşmaya imza koyan ülkeler, belirlenen mali kurallara 
uymak zorundadır.  

Afrika Finansal Bölgesi (CFA)’nde uygulanan sınırlama uluslararası 
antlaşmaya dayanmaktadır. CFA ülkeleri 1973 yılından bu yana, merkez 
bankasından borçlanmaya ancak bir önceki yıl gelirlerinin azami % 20’si 
oranında başvurabilmektedir (KOPITS&SYMANSKY, 1998). Bu uygulamaya 
benzer şekilde, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından 7 Şubat 1992’de 
imzalanan Maastricht Antlaşması ile ulusal hükümetlerin merkez bankasından 
doğrudan finansmana gitmeleri sınırlandırılmıştır. Ayrıca, orta vadede bütçe 
fazlasını hedefleyen bütçe açıklarına da sınırlama getirilmiş ve borç stokuna 
yönelik olarak da referans değer belirlenmiştir. 

4.  Politika Kuralları  

Hollanda ve Endonezya ise, mali kuralların politika kuralları ile 
uygulanmasına örnek oluşturan ülkeler grubunda yer almaktadır. Bu ülkelerden 
Endonezya’da mali kurallar “Devlet Politikası Kuralları” ile düzenlenmiştir. Bu 
tedbirlerin yasal dayanağı olmamasına rağmen, Maliye Bakanlığı tarafından 
bütçe uygulamaları sırasında bu kurallara uyulmaktadır 
(KOPITS&SYMANSKY, 1998).   

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız çeşitli mali kural uygulamaları gün 
geçtikçe artış göstermektedir. Bu kapsamda örneğin IMF programları da bütçe 
açığı hedefleri ve borç programları ile birlikte miktarsal mali hedefler 
içermektedir.  



 
 

404

III.  AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE MALİ KURAL 
UYGULAMALARI  

Avrupa Birliği çerçevesinde ekonomik ve parasal birlik oluşturma 
doğrultusunda mali ve parasal disiplinin üye ülke ekonomileri kapsamında tesis 
edilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu yönüyle, AB üyesi ülkelerce Maastricht 
Anlaşması ve getirdiği kriterler önem taşımaktadır. Bu kapsamda AB üyesi bazı 
ülkeler de hem Maastricht kriterlerine ulaşmak hem de mali ve parasal disiplini 
tesis etmek için çeşitli mali reformları ve bu çerçevede mali kuralları uygulamaya 
koymuşlardır.  

A. Maastricht Antlaşmasıyla Yürürlüğe Konulan Mali Kurallar   

9–10 Aralık 1991 tarihinde, Belçika-Almanya sınırına çok yakın olan en 
eski Hollanda şehri Maastricht’de toplanan Avrupa Topluluğu Konseyi’ni 
oluşturan 12 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, antlaşma metnini 7 Şubat 
1992 tarihinde imzalamışlardır. Topluluk üyesi ülkeler, 7 Şubat 1992 tarihinde 
“Avrupa Birliği Antlaşması” olarak da anılan Maastricht Antlaşması’nı 
imzalayarak Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) oluşturma amacını kendilerine 
yeni bir hedef olarak koymuşlardır. Avrupa Tek Pazarı’nın programlanmasından 
sonra Maastricht Antlaşması’nın yapılması Avrupa Birliği yolunda önemli bir 
ilerlemeyi temsil etmektedir.  

1992’de Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerin Dışişleri ve Maliye 
Bakanlarınca imzalanan Maastricht Antlaşması; 200 maddesi, 17 ek protokol ve 
33 adet ekiyle Roma Anlaşması’nda yapılan en önemli ve en karmaşık hükümler 
içeren 10. değişikliktir. 1 Ocak 1993’te yürürlüğe girmesi gereken antlaşma bazı 
düzeltmelerle ancak 1 Kasım 1993’te uygulamaya konabilmiştir. 

Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin parasal birliğe 
girebilmesi, belli konularda öngörülen “yakınlaşma kriterleri”nin 
gerçekleştirilmesine bağlanmıştır. Buna göre, bir üyenin parasal birliğe 
katılabilmesi için belli bir ekonomik yapıya kavuşması gerekmektedir (SAVAŞ, 
1999). Ekonomik ve Parasal Birliğin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve 
Türkiye gibi AB’ne aday ülkelerin de ekonomik reform tasarılarına yön 
göstermesi açısından, Maastricht Antlaşması’nın üye ülkelerin Avrupa Para 
Birliği’ne katılabilmeleri için tespit ettiği “Yakınlaşma Kriterleri” olarak 
adlandırılan kriterler şunlardır: 

 Kamu Borçları: Üye ülkenin devlet borçları, GSYİH’nın % 
60’ını geçmemelidir.  

 Bütçe Açığı: Üye ülke bütçe açıkları GSYİH’nın % 3’ünü 
aşmamalıdır.  
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 Enflasyon oranı: Herhangi bir üye ülkenin yıllık ortalama 
enflasyon oranı, AB’nde en düşük enflasyon oranına sahip üç 
üye ülkenin enflasyon ortalamasını 1.5 puandan fazla 
geçmemelidir. 

 Faiz Oranı: Herhangi bir üye ülkenin uzun vadeli devlet 
tahvili faiz oranı, en düşük enflasyon oranına sahip üç üye 
ülkenin faiz oranı ortalamasını 2 puandan fazla geçmemelidir. 

 Döviz Kurları: Üye ülke paraları Avrupa Para Sistemi Döviz 
Kuru Mekanizmasına dahil olmalı ve ulusal paranın döviz 
değişim oranı son iki yılda normal dalgalanmaya bırakılmalı 
ve devalüe edilmeksizin kur mekanizması içindeki değer 
değişimi (+/-) % 15’i geçmemelidir.  

Uygulanması gereken bu yakınlaşma kriterlerinin temel amacı, anlamlı 
ve sürdürülebilir kamu maliyesi politikalarını hayata geçirmektir. Orta vadeli bir 
plan çerçevesinde kamu açıkları GSYİH’nın % 3’üne indirilecektir. Kamu 
borçları için ise öncelikli hedef bu tutarı GSYİH’nın % 60’ına çekmek, 
sonrasında da azalan bir eğilim içine girmesini sağlamaktır.  

Maastricht Zirvesinde, en geç 1999 yılı başına kadar Birliğe üye 
ülkelerden yukarıda belirtilen kriterlere uyum sağlayacakların Ekonomik ve 
Parasal Birliğe katılabilecekleri kabul edilmiştir.   

Daha sonra 15-16 Aralık 1995 tarihlerinde Avrupa Birliği liderleri 
Madrid’de bir araya gelerek, Maastricht Antlaşması’nı gözden geçirmişler ve 
birtakım yeni kararlar almışlardır. Madrid Zirvesi’nde alınan bu kararlar şu 
şekildedir (AKTAN, 1997): 

 Avrupa tek para sistemi için gerekli hazırlık çalışmaları 
sürdürülecek ve 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Euro adı 
verilen para birimi tedavüle konulacaktır. Bu tarihte birliğe üye 
ülkelerde Euro kullanılmaya başlanacaktır. Böylece Euro ismi, 
daha önceki yıllarda telaffuz edilen para birimi ECU’nun da 
yerini almıştır.  

 Avrupa Para Enstitüsü yerine Avrupa Merkez Bankası 
faaliyete geçirilecektir.  

 Maastricht kriterlerine üye ülkelerin uygun hareket edip 
etmedikleri Avrupa Birliği Konseyi tarafından kontrol 
edilecektir.  
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Mali disiplin çerçevesinde Maastricht Antlaşması, ülkelerin genel kamu 
açıklarını GSYİH’nın % 3’ü düzeyinde tutması gerektiğini –özel ve geçici 
nedenler hariç- ve toplam kamu borcu/GSYİH oranının da % 60’ın altında 
tutulmasını öngörmektedir. Bu eşiğin üzerinde borca sahip olan Avrupa para 
birliğine katılan ülkeler, öncelikle borcu azaltmada önemli ilerleme 
kaydetmelidir. Maastricht Antlaşması’nın söz konusu tavanlarını ihlal eden 
ülkeler ise, maddi yaptırımlara uğratılabilir. Takiben yapılan Avrupa Konseyi 
düzenlemeleri; üyelere orta vadede “dengeye yaklaşmayı veya bütçe fazlası 
oluşturmayı” kabul ettirerek ve denetleme prosedürleri oluşturmak amacıyla 
İstikrar ve Büyüme Paktı’nı yürürlüğe koyarak antlaşmayı güçlendirmişlerdir 
(DABAN ve diğerleri, 2003).   

Mali disiplinin, dolayısıyla kamu borçları ya da kamu açıklarının belirli 
bir limitin altında kalmasını sağlayabilmenin bir yolu, bütçe açığı ve kamu 
borçlanmasına yasal ya da anayasal sınırlar koymaktır. Bütçelere getirilen yasal 
sınırlamalara en önemli örneklerden birisi ise, yukarıda belirttiğimiz ve Avrupa 
Birliği'nde Maastricht Antlaşması içinde küresel mali hedefler olarak yer alan 
Avrupa Para Birliği için Yakınlaştırma (Convergency) Kriterleri'dir. Bu kriterler 
hem çok taraflı amaçlar ortaya koymuş hem de bu hedefleri gerçekleştirmek 
üzere uluslararası yükümlülükler getirmiştir. AB üyesi birçok ülke bu kriterleri 
sağlayabilmek için “rakamsal dönüşüm programları” uygulamaya koymuşlardır. 
Birlik üyesi ülkeler için söz konusu referans değerlere ulaşabilmek ve ulaşılan 
hedef değerleri korumak temel mali amaçtır. 

Maastricht Antlaşması ile ortak para birliğine giriş amacıyla belirlenen 
ön şartlar aynı zamanda esnektir. Bu esneklik şöyle bir mantıkla konulmuştur 
(MILLAR, 1997): Bazı ülkelerin borçlarını ödeme gücünün bulunmaması, 
parasal birliğin istikrarını tehdit edebilecek negatif etkilere sahip olabilir. 
Örneğin, borcunu ödeyemeyen bir üye, Avrupa Merkez Bankasına borçlarını 
monetize etmesi için baskı uygulayabilir ve bu durum para politikasının 
enflasyon karşıtı kredibilitesini zedeleyebilir veya birliğin bağlılığına zarar 
verebilir.   

Tek para sistemine geçişte rol oynayan önemli bir belge de, İstikrar ve 
Büyüme Paktı (Stability and Growth Pact)’dır. Avrupa Para Birliği kapsamında 
bütçe disiplininin kontrol altına alınmasını amaçlayan İstikrar ve Büyüme 
Paktı’nın temel prensipleri, 13–14 Aralık 1996 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Dublin Zirvesi’nde kabul edilmiştir. Bu pakt ile amaçlanan, üye ülkelerin, 
Euro’nun piyasa itibarını tehlikeye sokabilecek düzeyde ve sorumsuz bir şekilde 
kamu borçlanmasına gitmelerini engellemektir. Bu çerçevede paktın iki temel 
unsuru bulunmaktadır: 



 
 

407

- Birincisi, bütçe açığının GSYİH’nın %3’ü oranındaki üst sınırı 
aşmadan önce mümkün olan en kısa sürede tespit edilmesi ve 
bir erken uyarı sistemi ile düzeltilmesidir.  

- İkincisi ise, sürekli olarak aşırı kamu açığı veren ülkelere karşı 
nihai çözüm olarak mali yaptırımlar uygulanmasıdır.   

AB üyesi ülkelerin hedeflere ulaşmak için yürürlüğe koydukları 
programların yanı sıra, denetleme mekanizmasının bir parçası olarak her yıl 
ülkeler, izleyen dört yıl için maliye politikası planlarını (istikrar programlarını) 
Avrupa Birliği Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi (ECOFIN)’ne 
sunmaktadırlar. Konsey, planların İstikrar ve Büyüme Paktı ile ve daha genel 
olarak dürüst kamu maliyesi ilkeleri ile uyumlu olup olmadığına ilişkin 
görüşlerini açıklar. Bu programlar sadece yön verici hedefler ve bazen birkaç 
özel hedef içerir. Maastricht Anlaşması ve İstikrar ve Büyüme Paktı’nın sınırları 
içinde bir üye ülke, kendi ulusal çerçevesine uygun bir maliye politikası 
uygulayabilmektedir (DABAN ve diğerleri, 2003). Nitekim bu kapsamda çeşitli 
AB üyesi ülkeler özellikle yasal çerçevede kendi mali reformlarını yürürlüğe 
koymuşlardır.   

B- Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Uygulamaya Konulan Mali 
Kurallar 

Avrupa Birliği üyesi olan bazı ülkeler gerek bireysel temelde kamu mali 
disiplininin sağlanması gerekse AB içinde ekonomik ve mali uyumun 
gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli bütçe reformlarını ve bu çerçevede birtakım 
mali kuralları uygulamaya koymuş bulunmaktadırlar. Aşağıda bu çerçevede 
çeşitli ülke örnekleri ele alınmaya çalışılmıştır. 

1. Almanya  

Almanya Federal Cumhuriyeti 16 eyaletten oluşmaktadır. Almanya 
Federal Cumhuriyeti’nin Anayasası 23.05.1949’da kabul edilmiştir. Anayasa’nın 
tekrar birleşme amacı 1990’da gerçekleşmiş ve başlangıç bölümü ile son maddesi 
değiştirilerek tüm Almanya’da geçerli hale getirilmiştir. Yasama görevi olan 
Anayasa organları, Federal Meclis ile Federal Konsey’dir. Bunun dışında 
eyaletler ve mahalli idareler düzeyinde çeşitli meclisler aracılığıyla da yasa 
yapma yetkisi kullanılmaktadır. Anayasa’da kural olarak hangi seviyede ne tür 
düzenleme yapılacağı belirlenmiştir. Yürütme görevini, Federal Cumhurbaşkanı 
ile Federal Başbakan yönetimindeki Federal Hükümet ve Federal Cumhurbaşkanı 
yerine getirmektedir. Anayasa düzeyinde yargı fonksiyonu Federal Anayasa 
Mahkemesinin yetkisindedir. Almanya’daki yasaların yarıdan fazlasının 
yürürlüğe girebilmesi için Federal Konseyin onayı gerekmektedir. Özellikle 
eyaletlerin mali ve idari egemenliklerini ilgilendiren yasalar Anayasa’nın 77’nci 
maddesi çerçevesinde onaya muhtaçtır ve Federal Konseyin onayı olmadan ya da 
reddine rağmen yürürlüğe girememektedir (CAN, 2004). 
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23 Mayıs 1949 tarihli Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’nın X. 
Bölümü “Mali Rejim” başlığı altında tanzim edilmiştir. Söz konusu “Mali 
Rejim” başlığı altında on üç farklı madde ile gelir ve harcama paylaşımı, bütçe, 
vergi ve borçlanma konularıyla birlikte gelir idaresine ilişkin hususlar ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmiştir (http://www.jurisprudentia.de /jurisprudentia.html):  

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nın çalışmamız açısından önem 
taşıyan ilgili madde hükmü, “Bütçe Kanunu” başlığı altında düzenlenen 
110’uncu madde, 1’inci fıkra hükmüdür. Bu madde hükmü aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir:  

“Madde 110: Bütçe Kanunu 

1.  Federasyonun tüm gelirleri ve harcamaları bütçede yer alır; 
federal teşebbüsler ve özel varlıklar hususunda, sadece 
ödenekler değil, ayrıca bağışların da bütçede yer alması 
gerekir. Bütçe gelir ve harcamalar itibarıyla denkleştirilmek 
zorundadır.”  

“Bütçe Kanunu” başlığı altında düzenlenen yukarıdaki madde hükmüne 
göre, Federasyonun tüm gelir ve giderleri, bütçe içinde yer almak zorundadır. Bu 
hüküm ile bütçe birliği ilkesi korunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu maddede yer 
alan hüküm gereği, federal bütçe gelir ve harcamalar itibarıyla denkleştirilmek 
zorundadır. Almanya Anayasasında yer alan bu hüküm, “Anayasal Denk Bütçe” 
mali kuralının uygulandığını ortaya koymaktadır. Ancak, ilgili hüküm çok katı 
olarak nitelendirilecek bir hüküm değildir. Çünkü 112’nci madde ödenek üstü 
harcamalar konusu ve 115’inci  madde de devlet kredisi konusu ile ilgili 
hükümler içermekte ve bu konuda izin verme yetkisine sahip olan makamları 
belirtmektedir. Ayrıca, “Bütçe Yönetimi” başlığı altında düzenlenen 109’uncu 
madde, genel ekonomik dengenin önemini vurgulamakta ve ihtiyaç duyulduğu 
takdirde, genel ekonomik dengenin sağlanması ve varsa meydana gelen zararların 
telafisi için federal ve eyalet hükümetlerinin kendi bütçe uygulamalarında gerekli 
önlemi almaları gerektiği konusu hüküm altına alınmaktadır 
(http://www.jurisprudentia.de /jurisprudentia.html).  

 Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’nda, Parlamento üyelerinin 
yetkilerini sınırlandıran hüküm de mevcuttur. Bu konudaki hüküm aşağıda da yer 
verdiğimiz 113’üncü maddede belirtilmiştir. 

“Madde 113: Harcamaların ve Gelirlerin Değişmesi 

1. Federal Hükümet tarafından teklif edilen bütçedeki 
masrafları arttıran veya yeni masraflar gerektiren veya 
gelecekte yeni masraflar öngören kanunlar Federal 
Hükümetin onayına ihtiyaç gösterir. Aynı hüküm, gelir 
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azalmasına neden olan veya gelecekte bunu gerektirecek 
kanunlar için de uygulanır. Hükümet, Temsilciler 
Meclisi’nin bu tür yasa tasarıları üzerinde oylamada 
bulunmalarını ertelemelerini talep edebilir. Bu durumda 
Hükümet 6 hafta içinde düşüncesini Temsilciler Meclisi’ne 
ifade eder. 

2. Temsilciler Meclisi’nin bu tür bir yasa tasarısını kabul 
etmesinden sonraki 4 hafta içinde, Hükümet yasa 
tasarısının tekrar oylamaya tabi tutulmasını talep edebilir. 

3. Yasa tasarısı 78. maddeye uygun olarak kanunlaşmış 
olduğunda, Hükümet sadece birinci fıkranın üç ve 
dördüncü bentleri veya ikinci fıkranın tüm gereksinimlerini 
sağlayan prosedürün başlamasından sonra ve sadece 6 
hafta içinde izin vermekten kaçınabilir.”  

 Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bütçe tasarısı üzerinde 
parlamento üyelerinin giderleri arttırıcı veya gelirleri azaltıcı tekliflerinin kabul 
edilebilmesi, ancak Federal Hükümetin onayı halinde mümkün olabilecektir. 
Aksi takdirde, Hükümetin bu konuda onayı olmadan bütçedeki giderleri arttırıcı 
veya gelirleri azaltıcı yöndeki bir kanunun parlamentodan geçmesi mümkün 
olamayacaktır.  

Almanya’da devlet ve eyaletlerin bütçe ve ekonomi yönetimini 
denetleme görevi Federal Denetim Ofisi (Sayıştay) ile 16 eyaletin Sayıştayları 
tarafından yerine getirilmektedir. Federal Sayıştay, hesap ve bütçenin ekonomik 
yerindeliği ile usule uygunluğunu denetleyerek Federal Hükümet ile Temsilciler 
Meclisi ve Senatoya her yıl rapor vermektedir. Temsilciler Meclisi tarafından 
Hükümetin aklanması bu rapora dayandırılmaktadır. Federal Sayıştay’ın bu 
görevleri yanında denetlenen makam ve Temsilciler Meclisine danışma hizmeti 
verme ve mali kontrol tecrübelerine dayanarak öneriler getirme görevleri de 
bulunmaktadır (CAN, 2004). 

Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasasının 115’inci  maddesinde 
belirtilen hükme göre, borçlanma miktarı bütçede daha önce yatırım harcamaları 
için tespit edilen tutarı aşamaz. Ancak, genel ekonomik dengenin sağlanması için 
bu kural aşılabilmektedir.  

Almanya Anayasasının “Maliye” başlığı altında yer alan ve özellikle 
bütçe ile ilgili olan tüm hükümlerini incelediğimizde, bir mali yıl kapsamında 
gelir-gider dengesinin önemli olduğunu ancak, yıllık bütçe denkliğinden ziyade, 
“genel ekonomik denge” konusuna ağırlık verildiğini ifade edebiliriz. Nitekim 
yıllık bütçe denkliğinin genel ekonomik dengeye zarar vermesi gündeme 

                                                 
 Madde 78: Kanun Tasarılarının Onaylanması 
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geldiğinde; genel ekonomik dengenin sağlanabilmesi için hem federal hem de 
eyalet bütçeleri bazında gereken önlemlerin alınması da zorunlu kılınmakta ve bu 
konu Anayasada hüküm altına alınmaktadır. 

Almanya Anayasasının 115’inci maddesinde kural olarak belirlendiği 
üzere, Federal devlet ve pek çok bölgesel idare, ilgili madde hükmü ile anayasal 
düzeyde belirlenen ve borçlanmanın sadece yatırım harcamalarını finanse etmesi 
gerektiğini belirten “altın kuralı” kabul etmiştir. Ancak kural, bütçe disiplinini 
sağlamada kısmen etkili olmuştur. Çünkü genelde ex-post olmaktan ziyade ex-
ante uygulanmıştır. Ayrıca federal düzeydeki yatırımlar, hem finansal hem de 
finansal olmayan varlıklar dahil ama özelleştirme ve amortisman hariç olarak 
geniş ölçüde tanımlanmıştır. Bu, belirli kaynakları dışarıda tutar ve eğer 
hükümet, ekonominin “milli denge”de faaliyet göstermediğine karar verirse 
uygulanabilir. Son yıllarda uygulanan Alman istikrar programları, genel hükümet 
düzeyinde yıllık nominal harcama artışı oranını % 2’nin altında veya % 2 
seviyesinde tutmayı öngörmüştür. Ancak harcama aşımı ile ilgili kurallar 
belirlenmemiştir (DABAN ve diğerleri, 2003).          

2. Fransa 

4 Ekim 1958 tarihinde yürürlüğe giren Fransız Anayasasının bir sonucu 
olan V. Cumhuriyetin yeni kurumlarının teşkili çerçevesinde 1958 ve 1959’da 
Hükümet tarafından 24 temel düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bunların içinde 
1958 tarihli Anayasanın 92’nci  maddesinin uygulanmasına dayanan 2 Ocak 
1959 tarihli organik kanun gücündeki düzenleme, devletin mali anayasasını 
oluşturmaktadır. 1958 tarihli Anayasa 15 defa değişikliğe uğradığı halde, 2 Ocak 
1959 tarihli düzenleme şaşırtıcı bir istikrar sağlamış ve sadece küçük ayrıntılarda 
iki defa değişikliğe uğramıştır (PAUL, 2005).    

1958 tarihli Fransız Anayasasının 40’ıncı maddesi şu şekilde 
düzenlenmiştir: “Parlamento üyeleri tarafından teklif edilen yasa tasarıları ve 
düzenlemeler, kamu gelirlerinde bir azalma veya kamu harcamalarında bir artış 
oluşturacak mahiyette olduklarında, dikkate alınmaz.” 

Fransa Anayasasının 40’ıncı  maddesindeki bu hüküm, Fransız Hükümeti 
tarafından çok kesin olarak yorumlanmış ve yalnız bütçeye değil tüm kanunları 
içine alacak şekilde uygulanmıştır. Fransa’da Parlamento üyelerinin bütçe tasarısı 
üzerinde değişiklik yapma yetkileri 2 Ocak 1959 tarihli düzenleme ile de kesin 
çizgilerle sınırlandırılmıştır. Fransa’da, Anayasanın bu genel sınırlayıcı hükmüne 
ilaveten, 2 Ocak 1959 tarihli düzenlemenin 42’nci  maddesi gelirleri azaltıcı veya 
giderleri arttırıcı tekliflerin yapılamaması esasını özellikle bütçe kanunu için 
daha etraflı bir şekilde tanzim etmiştir. Şöyle ki; bir bütçe projesi üzerinde 
değişiklik ve ilave yapacak bir madde ancak bir gideri kaldırmaya veya 
azaltmaya veya bir geliri ihdasa veya artırmaya veyahut kamu giderlerinin 
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kontrolünü sağlamaya yönelik olduğu takdirde yapılabilecektir (FEYZİOĞLU, 
1982).  

Fransa Anayasasının 47’nci maddesi ise, mali konulardaki yasaların nasıl 
ve hangi şartlar dâhilinde kabul edileceğini hüküm altına almaktadır. Bu 
maddenin birinci fıkrasında, “Parlamentonun, organik bir yasa tarafından 
belirlenen koşullara uygunluk gösteren mali yasaları kabul edeceği” şart 
koşulmuştur. Nitekim bu madde hükmüne istinaden Fransa’da “Bütçe Kanunları 
Konusunda Organik Kanun” çıkarılmış ve ilgili mali yıllara yönelik olarak 
hazırlanan bütçe kanunlarının öncelikle çerçeve kanun kapsamındaki söz konusu 
Kanuna uygun olarak hazırlanması zorunlu kılınmıştır.  

  Son yıllarda ise Fransa’da bütçe reformu düşüncesi, devletin 
modernizasyonu için gerekli bir şart olarak ortaya çıkmıştır. Gelişen 
küreselleşme, aşırı rekabet karşısında devletlerin her şeyi yapamayacağı görüşü 
yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu çerçevede öncelikle 1 Ağustos 2001 tarihli, 
2001-692 nolu organik kanun yürürlüğe konulmuştur. Mali anayasa olarak 
nitelendirilen 2001 tarihli organik kanun, etkinlik, verimlilik, yerindelik gibi 
temel öğeleri kamu mali yönetimine yerleştirmektedir (PAUL, 2005).  Fransa’da 
da 2001 tarihli Organik Kanun’un yürürlüğe konulmasının dışında Euro bölgesi 
üyelerinin birçoğunda olduğu gibi, Maastricht Anlaşması kriterlerine 
ulaşılabilmesi amacıyla zaman zaman çeşitli istikrar programları yürürlüğe 
konulmuştur. Bu istikrar programları merkezi hükümet ile birlikte sosyal 
güvenlik kurumlarını ve yerel otoriteleri de kapsamına almaktadır.  

Fransa’daki istikrar programları ile merkezi hükümet, sosyal güvenlik ve 
yerel otoriteler için çok yıllı çerçevede reel harcama artışı oranları 
oluşturulmuştur. Uygulamada, çok yıllı harcama artış hedefleri özellikle yıldan 
yıla temelde bağlayıcı olarak uygulanmamıştır ve genellikle aşırı artışlar 
azaltılamamıştır (DABAN ve diğerleri, 2003). 

3. İngiltere 

İngiltere’de de kamu mali yönetiminde istikrarın sağlanarak mali 
disiplinin sürdürülebilmesi amacıyla pek çok düzenleme yürürlüğe konulmuştur.  

1997’de Mali İstikrar Yasası ile belirlenen mali çerçeve, 1998 Finans 
Yasası yoluyla yasal yardım düzenlemeleri ortaya koyan bir ilkeler ve yön 
gösterici kurallar bütünü oluşturmuştur. Bu düzenlemeler gelecekteki 
hükümetleri de bağlamaktadır.        

Mali çerçeve çoklu amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Hükümetin vergi 
ve harcamanın etkinliğine ve verimliliğine ilişkin mikroekonomik amaçlarını 
karşılamaya ek olarak kısa dönemde toplam talepteki dalgalanmaları otomatik 
stabilizatörler ve kamu hesaplarındaki ihtiyari değişiklikler yoluyla para 
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politikasını desteklemeyi hedeflemektedir. Uzun dönemde ise mali çerçeve, hem 
nesiller içinde hem de nesiller arasında güvenilir kamu maliyesini ve 
vergilemenin adil dağılımını sağlamayı amaçlamakta ve konjonktür boyunca cari 
harcamalar ile cari gelirleri dengeleme yoluyla kamu borcundaki sürdürülemeyen 
artışları engellemektedir. Bu yolla, yeni mali çerçeve sermaye harcamasına karşı 
önyargıyı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır (DABAN ve diğerleri, 2003). 

1997 yılında yürürlüğe konulan Mali İstikrar Yasası üç temel noktaya 
dayanmaktadır: 1- Maliye politikası ilkeler seti, 2- İki mali kural, 3- Belirli 
raporlama ve denetleme şartları (DABAN ve diğerleri, 2003). 

Mali İstikrar Yasası ile oluşturulan maliye politikasına yönelik beş temel 
prensip şunlardır: Amaçların oluşumunda, maliye politikasının uygulanmasında 
ve kamu hesaplarının yayımlanmasında “şeffaflık”; maliye politikası karar alım 
sürecinde ve maliye politikasının ekonomi üzerindeki etkilerinde “istikrar”; kamu 
maliyesinin yönetiminde “sorumluluk”; farklı nesiller arasında adil davranışı 
içeren “adalet” ve politika oluşturma ve uygulama ile kamu sektörü dengesinin 
iki tarafında da “etkinlik”.  

İngiltere’de bu prensiplerle uyumlu olarak belirlenen mali kurallar ise 
şunlardır (BUITER, 2003):  

-  Altın Kural: Ekonomik konjonktür boyunca hükümet sadece 
yatırım yapmak için borçlanacaktır ve borçlanarak cari 
harcamaları karşılamayacaktır. 

-  Sürdürülebilir Yatırım Kuralı: Kamu sektörü net borcunun 
GSYİH’ya oranı, ekonomik konjonktür boyunca istikrarlı ve 
ihtiyatlı bir seviyede kalacaktır. Diğer şeyler dengede iken, 
kamu sektörü net borcunun GSYİH’ya oranının % 40 oranının 
altında seyretmesi ekonomik konjoktür boyunca arzu edilen bir 
durumdur.  

Mali İstikrar Yasası ayrıca raporlama ve denetleme ihtiyaçlarını da 
belirlemektedir. Kanun; bütçe için önem taşıyan öneriler üzerindeki tartışmayı 
desteklemek için bütçe öncesi raporun; temel bütçe kararlarını ve kısa dönemli 
mali çerçeveyi göstermek için bir finansal beyanın ve bütçe raporunun; 
hükümetin uzun dönemli hedeflerini, geleceğe yönelik stratejilerini ve mali 
amaçlarını karşılamadaki ilerlemeyi özetleyen bir ekonomik ve mali strateji 
raporunun ve hükümetin borç yönetimi planlarını özetleyen bir borç yönetimi 
raporunun yayımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Hükümet, konjonktürel olarak 
uyumlu mali pozisyonun tahminleri ve uzun dönemli öngörüler dahil tüm 
ekonomik ve mali öngörülerini yayımlamalıdır. Ayrıca hükümet ekonomik ve 
mali görüş üzerinde temel etki oluşturabilecek karar ve durumların mümkün 
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olduğunda açıklanması ve miktarının belirlenmesi dahil tüm politikaların 
sürdürülebilirliğini gerçekleştirmelidir. 

İngiltere’de yürürlüğe konulan yeni düzenlemeler incelendiğinde, yeni 
kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde hükümetlerin uygulamalarında daha şeffaf 
ve daha disiplinli olmaları gerekmektedir. Bunun sağlanması ise yasal 
düzenlemeler ile olmaktadır. Özellikle mali disiplinin sağlanması amacıyla 
konulan iki temel kural da hem istikrarın devamlılığı hem de mali disiplinin 
sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.   

4.  İspanya 

1986 yılında AB’ne tam üyeliğini gerçekleştiren İspanya’nın 29 Aralık 
1978 tarihli Anayasasında kamu maliyesi hususunda kısmi hükümlere yer 
verilmekle birlikte, bütçe denkliği konusunda anayasal bir ilkeye yer 
verilmemiştir. Bu kapsamda asıl düzenleme yasal seviyede gerçekleştirilmiştir.  

İspanya Anayasasının 38’inci maddesinde; “Herkesin kamu 
yükümlülüklerine, ilkelere dayalı, adil ve hiçbir zaman zor alım düzeyine 
çıkmayan bir sistem içinde, ekonomik gücü oranında katılacağı” ve “kamu 
harcamalarına ait programlar ve uygulamaların, etkinlik ve tasarruf esaslarına 
uygun biçimde hazırlanıp yürütüleceği” konusu hüküm altına alınmıştır 
(RIVERO, 1982).    

Avrupa Para Birliği üyesi olan İspanya, hem ortak para birliği 
kapsamında istikrarın sağlanmasına katkı sağlamak hem de ülke içinde mali 
disiplinin tesis edilip sürdürülebilmesi amacıyla, Maastricht Anlaşması kriterleri 
dışında bireysel olarak da çeşitli yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymuştur.  

İspanya’da 2003 yılında uygulamaya konan Bütçe İstikrarı Kanunu, 
maliye politikası oluşumunu kural tabanlı bir modele kaydırmıştır. Bu Kanuna 
göre devletin her seviyesi bütçesini dengede veya fazla olarak oluşturmalı, 
onaylamalı ve uygulamalıdır. Eğer özel bazı şartlar denk bütçenin uygulanmasına 
engel olursa, nedenlerini açıklamalı, bu durumdan sorumlu gelir ve harcamayı 
belirlemeli ve doğru faaliyetlerle uyumlu bir orta-vadeli mali uyum programı 
oluşturmalıdır. Ayrıca Kabine, devletin her bir seviyesi için mali hedefler 
oluşturmakta ve üç yıllık süreç için merkezi hükümet harcamalarına sınırlar 
koymaktadır. Maksimum merkezi hükümet harcamalarının % 2’sine eşit olan bir 
koşullu sorumluluk fonu biraz esneklik sağlamaktadır. Ayrıca, kamu teşebbüsleri 
dahil tüm kamu kurumları çok yıllı bir bütçe oluşturmak zorundadır. Maliye 
Bakanlığı, Bütçe İstikrarı Kanunu’na devletin her seviyesinde riayet edilip 
edilmediğini denetlemektedir. Söz konusu Kanunda ayrıca, Avrupa Para Birliği 
açık ve borç tavanları aşılırsa, aşmanın maliyetinin, devletin seviyeleri arasında 
belirlenen tavanı aşmaya yaptıkları katkılara göre dağıtılacağı hüküm altına 
alınmaktadır (DABAN ve diğerleri, 2003). 
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5. Letonya 

1994 yılında Letonya yönetimi tarafından uygulamaya konulan Bütçe ve 
Mali Yönetim Yasası’nın 1’inci ve 45’inci maddeleri mali disiplin açısından 
önemli olup, 1’inci  maddesinde özellikle genel ekonomik denge konusuna vurgu 
yapılmaktadır. İlgili maddelere aşağıda yer verilmiştir . 

“Madde 1: Bütçe ve Amacı 

1.  Bütçe, mali yöntemler kullanarak devlet politikasının 
yürürlüğe konulması amacıyla oluşturulur ve hükümetin 
idaresinin ve finansal aktivitenin de temelini oluşturmaktadır. 

2.  Bütçenin amacı, hükümet, diğer kamu kurumları ve yerel 
yönetimler tarafından devlet fonksiyonlarının yapılması için 
yasa ile belirlenmiş olan gerekli finansman kaynaklarını 
doğrulamak ve tespit etmektir; harcamaların yapılması için, 
öngörülen dönem itibarıyla yeterli gelirler ile finansman 
sağlanacaktır. Bütçe uygulama sürecinde, genel ekonomik 
dengenin sağlanması gerekliliği dikkate alınmak zorundadır.   

Madde 45: Yerel Yönetim Borçlanması 

1.  Genel ekonomik dengenin sürdürülmesi ve tutarlı bir entegre 
devlet mali politikasının sağlanması için; yıllık bütçe yasası, 
yerel yönetim borçlanma ve teminat miktarının koşullarını ayrı 
ayrı olarak belirleyecektir.”  

Yukarıdaki hükümlerden de görüldüğü gibi, Letonya’da yürürlüğe 
konulan çerçeve bütçe yasasında yıllık dengeden ziyade “genel ekonomik 
denge”nin sağlanmasına vurgu yapılmakta ve yerel yönetimlerin borçlanma 
limitlerinin yıllık bütçe kanunu ile belirleneceği mali kural olarak hüküm altına 
alınmaktadır.  

6. Estonya 

Estonya’da 1999’da yürürlüğe konulan Devlet Bütçe Kanunu, bütçe 
dengesinin sağlanmasına yönelik olarak önemli hükümlere yer vermektedir.  

 “Madde 2: Devlet bütçesinin içeriği 

1. Devlet bütçesinin içeriği, mali yıl içinde toplanan gelirlerin ve 
yasalara göre devlete yüklenilen görevleri yerine getirmek için 
tespit edilen harcamaların tamamına dayanır.  
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2.  Devlet bütçesi mali yıl içinde devletin tüm gelirlerinden ve 
harcamalarından oluşur. 

Madde 5: Devlet bütçesinin dengesi 

1.  Devlet bütçe gelirleri harcamaları aştığında, ödenekler mevcut 
yasanın 36’ncı ve 37’nci  maddelerinde düzenlenen rezervlere 
aktarılır.  

2.  Devlet bütçe harcamaları gelirleri aştığında harcamalar, 
Yasaya göre, mevcut yasanın 36’ncı, 37’nci  ve 39’uncu 
maddelerinde düzenlenen borçlanma ile ve rezervlerin 
kullanılması suretiyle dengelenecektir.  

Madde 38: Devlet bütçesinde borçlar  

Devlet bütçesinde borç, devlet bütçe gelirleri ve harcamalarını 
denkleştirmek için kullanılan uzun dönemli ve nakit rezerv kredisidir.  

Madde 39: Borçlanma 

1.  Borçlanma, devlet bütçesinde mali yıl için öngörülen yatırım 
miktarını ve gelirlerin % 10’unu aşamaz.  

2.  Borçlanma limiti, yıllık olarak Devlet Bütçe Yasası tarafından 
belirlenir.  

3.  Bir önceki fıkrada belirtilen limite dayanan devlet borçlanması 
miktarına ve gerekliliğine Estonya Hükümeti tarafından karar 
verilir.  

4.  Devlet borçları, devlet borç senetleri çıkartarak veya bir borç 
sözleşmesi yapmak suretiyle alınır. 

5. Maliye Bakanı: 

1)  Borçlanmanın şartlarını belirler,  

2) Estonya Hükümeti adıyla borç sözleşmesini imzalar ve 
yürürlüğünü organize eder, 

6. Estonya Hükümeti, Maliye Bakanlığı’nın önerisi üzerine devlet borç 
senetleri çıkarma şartlarını ve düzenini tesis eder.”  

Estonya’da uygulamaya konulan Devlet Bütçe Kanunu ile bütçe 
açıklarının finansmanı için borç almaya izin verilmekte ancak, devlet borcunun 
mali yıl için öngörülen yatırım miktarını ve gelirlerin de % 10’unu aşamayacağı 
hüküm altına alınmaktadır. Bu kural, altın kural olarak da ifade edilen bir mali 
kural örneği oluşturmaktadır.  
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IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Günümüzde farklı gelişme seviyelerindeki pek çok ülke gerek parasal 
disiplini gerekse kamu mali yönetimlerini daha etkin hale getirerek mali disiplini 
sağlamak ve sürdürebilmek için çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 
birtakım mali kuralları yürürlüğe koymaktadır.   

Mali disiplini, dolayısıyla kamu borçları ya da kamu açıklarının belirli 
bir limitin altında kalmasını sağlayabilmenin bir yolu, bütçe açığı ve kamu 
borçlanmasına yasal ya da anayasal limitler koymaktır. Avrupa Birliği'nde 
Maastricht Antlaşması içinde global mali hedefler olarak yer alan ve Avrupa Para 
Birliği için belirlenen yakınlaşma kriterleri bu limitlerdendir. Bu kriterler hem 
çok taraflı amaçlar ortaya koymuş hem de bu hedefleri gerçekleştirmek üzere 
uluslararası yükümlülükler getirmiştir. AB üyesi birçok ülke için bu kriterleri 
gerçekleştirmek temel mali amaç haline gelmiştir. Nitekim bu yönde ele 
aldığımız AB üyesi ülkelerde çeşitli istikrar programlarının ve bütçe 
reformlarının yürürlüğe konulduğu göze çarpmaktadır. Bu ülkelerdeki 
uygulamalarda yasal düzenlemelere ağırlık verilmiştir. Örneğin İngiltere’de 
yürürlüğe konulan Mali İstikrar Yasası, İspanya’da uygulamaya konulan Bütçe 
İstikrar Kanunu ve Fransa’da 2001 yılında kabul edilen organik kanun bunlardan 
bazılarıdır.   

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin imzaladıkları Maastricht Antlaşması, üye 
ülke hükümetlerinin iktisat politikaları üzerindeki yetkilerini aynı zamanda belirli 
kriterler çerçevesinde sınırlamış bulunmaktadır. Ekonomik ve Parasal Birlik için 
üzerinde uzlaşma sağlanan kriterlere göre birliğe üye ülkelerde bütçe açıklarının 
GSYİH’ya oranı % 3’den; toplam kamu borçlarının GSYİH’ya oranı ise % 
60’dan fazla olamayacaktır. Maastricht Antlaşması bir tür ekonomik anayasa 
niteliği taşımaktadır. Çünkü burada amaç, hükümetlerin makroekonomi 
yönetimindeki keyfiyetine son vermek ve sonuçta mali ve parasal disiplini 
sağlamaktır. 

AB üyesi bazı ülkeler Maastricht kriterleri yanında ekonomik ve mali 
istikrarı sağlayarak sürdürebilmek için mali kuralları da kapsayan çeşitli mali 
reformları anayasal ve yasal temelde yürürlüğe koymuşlardır. Örneğin 
Almanya’da federal devlet anayasasında bütçe gelirlerinin bütçe giderleri ile 
dengeli olması yönünde hüküm mevcuttur. Fakat Almanya’da yıllık denklikten 
ziyade “genel ekonomik denge” konusuna daha fazla önem verilmekte olup, 
genel ekonomik dengenin bozulması gündeme geldiğinde, hem federal devlet 
yönetimi, hem de yerel yönetimlerin söz konusu genel ekonomik dengenin 
sağlanması için gerekli önlemleri almaları gerektiği hususu da federal devlet 
anayasasında hüküm altına alınmıştır. Almanya ve İngiltere örnekleri başta 
olmak üzere birçok ülkede, sadece yatırım harcamalarını karşılamak için 
borçlanmaya izin veren altın kural (golden rule) uygulanmaktadır. Özellikle yasal 
düzenlemeler çerçevesinde çeşitli mali kuralları uygulamaya koyan AB üyesi 
ülkeler kapsamında ise İspanya, Letonya ve Estonya uygulamaları dikkat 
çekmektedir.  
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GİDER BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE MALİ 
SAYDAMLIĞIN SAĞLANMASINDA BÜTÇE KOMİSYONLARININ 
ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Arş. Gör. Dr. Abdullah MUTLU1                     Doç. Dr. Levent GÖKDEMİR2 

ÖZET 

Bu çalışmada bütçeden kastedilen Merkezi Yönetim Bütçesidir. Bunun 
da kapsamı içerisinde Genel Bütçeli Kuruluşlar, Özel Bütçeli Kuruluşlar ve 
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların bütçeleri vardır. Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Mahalli İdarelerin bütçeleri Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında 
değildir.  

Bütçe süreci dendiği zaman; hazırlık, kabul ve onay, uygulama ve 
denetim olmak üzere dört aşama akla gelir. Bu çalışmanın amacı, bütçenin 
hazırlanması sürecine bireylerin ve STK’ların dahil edilmesinde (yönetişim 
süreci)  bütçe komisyonlarının rolünü ele almaktır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) ile 
bütçe sürecinde önemli değişiklikler olmuştur. Öncelikle bütçe sürecinde temel 
kanun olan KMYKK, bütçe hazırlık aşaması üzerinde durulan konu açısından ele 
alınarak değerlendirilmiş, daha sonra bu sürece bireylerin dahil edilmesinde ne 
gibi yöntemlerin geliştirilebileceği araştırılmıştır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bütçe hazırlama sürecinde yönetişimin geliştirilmesinin temel nedeni 
bütçe saydamlığı sağlamak ve dolayısı ile hesap verme sorumluluğunu 
geliştirmektir. Öncelikle bu iki kavramın açıklanması faydalı olabilir. 

1.1. Mali Saydamlık 

Mali saydamlık; devletin mali amaçlarının, bu amaçlara ulaşmak için 
izlediği politikaların ve bu politikaların izlenebilmesi için konuyla ilgili bilgilerin 
düzenli ve kolay anlaşılabilir ve tutarlı bir şekilde kamuoyuna ulaştırılmasıdır 
(Cansız, 2008: 89-90). Mali saydamlık kavramı pasif değil aktif bir kavramdır. 
Yani maliye ile ilgili süreçlerin sadece isteyenlere açıklanması değil, devamlı bir 
şekilde kamuoyu ile paylaşılmasıdır.  Mali saydamlığın objektif olabilmesi için 
uluslararası karşılaştırma yapılabilir olması gerekmektedir. Diğer taraftan maliye 
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ile ilgili süreçlerde görev yapanların yetkileri net olmalı, mükerrer görevlendirme 
olmamalı veya boşta kalan vazife ve yetkiler bulunmamalıdır. Mali saydamlık bu 
alanda yönetişim anlayışının gelişmesine de katkı yapacaktır. 

Demokratik devletlerde bütçe hakkı parlamentolara aittir. Buradan 
hareketle hükümet bütçe kanunu ile yapacağı işleri, bu işleri hangi kurum ve 
kuruluşları ile gerçekleştireceği ve ne kadar harcama yapacağı ve bu harcamaları 
nasıl finanse edeceği konusunda yetki alır. Ancak bunun da ötesinde yetki alınsa 
bile bu yetkinin kullanımı “yeni kamu yönetimi (new public management)” 
anlayışının gelişmesiyle birlikte hesap verme sorumluluğu müessesesinin gerçek 
anlamda uygulanabilmesi için vatandaşların da bütçe sürecini izleyebilmesi 
gerekmektedir ( Kızıltaş, 2008:4).  

Temsili demokrasilerde siyasi sorumluluk mekanizması temelde seçimler 
ile şekillenir. Ancak seçimler tek başlarına kamu kaynaklarının kullanımında 
ortaya çıkan kolektif açmazı çözemezler. Çoğunluk her zaman vergiye 
katlanmayı minimize, harcamalardan istifadeyi maksimize etmeye çalışır. 
Bundan ötürü temsili demokrasilerde her zaman aşırı bir harcama söz konusu 
olmasına rağmen kamu malları optimal seviyeden daha az üretilmektedir.  Bunun 
nedeni temsilcinin kendi seçmen gruplarına yarayacak şekilde harcamaları tahsis 
etmesidir. Böyle bir eğilim neticesinde harcamaların faydası tekil ve yerel 
olmasına rağmen vergiler yani harcamaların maliyeti geneldir. Ortada bir 
bedavacılık sorunu vardır. Bu sorunu belli ölçüde çözebilmek için öncelikle 
devlete dayatılan talepler arasında makul bir denge ve uzlaşmayı elde 
edebilmektir. İkincisi, iktidar etme yetkisini gerek resmi gerekse gayri resmi 
kurumlar ile dengeleyebilmektir. Bir de kamu mallarının üretiminin veya 
sunumunun, tekil ya da mahalli çıkarlara sağlanan rantlar uğruna feda 
edilmemesidir. Çelişik talepleri dengeleyebilen ve harcamalardaki ihtiyariliği 
sınırlayabilen devletler ancak kamu malı üretimine rant dağıtmaya göre daha 
fazla önem veren devletlerdir (Akalın, 2006: 159; Atiyas, Sayın, 1997: 7-8). 

Karar alma ne kadar geniş bir çerçevede gerçekleştirilebilirse 
harcamaların belli alanlara ve gruplara yönlendirilmesi engellenmiş olur. Bu da 
bütçe hazırlama sürecine vatandaşları bir şekilde dahil edebilmektir.  Bu 
geçişkenlik ve saydamlık temin edilirse hem yürütmenin hem de yasamanın 
birbirini denetleyebilmesi ve her ikisinin de toplum tarafından denetlenebilmesi 
gerçekleşmiş olacaktır. Saydamlık gerçekleşmediği zaman politikacılar vergilerin 
halihazırda ve gelecekteki faydalarını abartmalarına rağmen vergilerin 
maliyetlerini düşük göstermeye çalışırlar (Arın, Kesmez, Gören, 2000: 68). 
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Aşağıda yönetişim kavramı, gider bütçesini ilgilendirdiği boyutu ile ele 
alınmıştır. 

1.2. Yönetişim 

1970’li yıllardan itibaren bütün dünyada mali disiplin sadece devletin 
gelir-gider dengesi açısından değil, aynı zamanda iktisadi istikrar için de önem 
arz etmeye başlamıştır. Bu dönemde hükümet dışı örgütler (NGO’lar) ve sivil 
toplum kuruluşları bütçeleri daha yakından izlemeye başlamışlardır. Bu izleme 
harcamaların miktarı ile ilgili olduğu gibi, harcama öncelikleri açısından da 
olmaya başlamıştır. Dahası 1990’larla birlikte bütçe izleme kuruluşları 
gelişmekte olan ülkelerde de yaygınlık kazanmıştır. Bu kuruluşlar hem merkezi 
hem de mahalli idarelerin bütçelerini izlemektedirler. Ülkemizde de TEPAV 
Haziran 2005 tarihinden itibaren bütçe sonuçlarını değerlendiren Mali İzleme 
Raporları yayımlamaktadır. Ayrıcı altı ay gibi belli aralıklarla Mali Saydamlık 
Raporu da kamunun bilgisine sunulmaktadır (Boran, 2008). 

Bütçe açıklarının haddizatında bir kamu yönetimi sorunundan 
kaynaklandığı üzerinde durulmuş ve sorunun çözümü açısından değişik yönetim 
yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Ekonomide büyük bir kesim olarak 
devletin piyasa kurallarına göre yönetilmesi yani “ticarileşme” olarak da 
nitelendirilen bu yönetim anlayışı, diğer bir açıdan bakıldığında bütçe hakkının 
kullanılması konusunda önem arz etmektedir (Kızıltaş, 2008: 3).  

Ticari hayatın içindeki şirketler rasyonel hareket etmedikleri zaman iflas 
ederek piyasadan çekilirler ve iyi çalışmayan firmalardan piyasa temizlenmiş 
olur. Devlette piyasa kurallarının hakim olması, iflas etmemek için geliri ve 
giderini takip eden ve gereksiz hiçbir harcama yapmayan firmalar gibi devlet 
faaliyetlerinin de yönlendirilmesi anlamına gelir. Devlet faaliyetlerinde bu 
seviyeye veya buna yakın bir seviyeye çıkabilmek için kolektif akıldan, gözden, 
dilden, kulaktan vs. yararlanmak gerekmektedir. Bu da ancak yönetişimin sağlıklı 
işletilebilmesi ile mümkün olur. Demokratik toplumlarda bütçe hakkının 
kullanım yetkisi, parlamentolara ait olsa bile, bugün bütçe hakkını doğrudan 
kullanma yöntemlerinin gelişmesiyle kısmen de olsa bütçe hakkının kullanımında 
halkın doğrudan etkili olduğu yöntemler geliştirilebilmektedir. Demokrasi 
rejiminin geçerli olduğu bütün ülkelerde egemenlik milletindir. Bundan dolayı 
bütçenin nihai anlamda onaylama ve kontrol yetkisi de millettedir. Günümüz 
demokrasilerinde 18. yüzyıl demokrasilerinin tersine oy hakkına sadece vergi 
mükellefleri değil, her vatandaş sahiptir. Buradan hareketle de bütçenin izlenmesi 
ve kontrolü hakkına sadece vergi mükellefleri değil, tüm vatandaşlar sahiptir 
(Kızıltaş, 2008: 4). 
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1.2.1. Yönetişimin Özellikleri 

Bilgi toplumunun gelişmesi ile toplumu oluşturan fertlerde bir 
farkındalık meydana gelmiştir. Artık, insanoğlu sanayi devrinden bilgi çağına 
geçmiştir. Bilgi toplumunda teknoloji ve iletişim araçları vasıtasıyla isteyen 
herkes bilgiye rahat ulaşabilir ve bilgiye katkı yapabilir. Böylelikle her birey 
merkezi karar sürecine az veya çok katılabilir. Bilgi toplumunda insan hakları ile 
ilgili gelişmeler meydana gelmiştir (Kızıltaş, 2008:7).  

Günümüzde yönetimde çağdaş anlayış, öncelikle toplumsal aktörleri 
harekete geçirmek ve onları koordine etmek şeklinde algılanmaktadır. Yönetişim, 
toplumsal çıkarlar konusunda bir dengenin oluşmasını sağlamakta ve toplum 
dinamiklerini yönetim adına kullanabilmektedir. Bu çerçevede yönetişimin; 
yönetime dahil olma, hukuk devleti, şeffaflık, duyarlılık, eşitlik, etkinlik gibi 
boyutları vardır. Zaten yönetişim modelinde, piyasanın belirleyiciliği içerisinde 
çatışmacı değil dayanışmacı bir yapı öngörülmekte ve dayanışma içinde farklı 
fonksiyonları olan birimleri bir araya getirmek öngörülmektedir (Özer, 2008: 63).  

1.2.2. Yönetişimin Gelişmesi İçin Gerekli Şartlar 

Yönetişimin öncelikleri arasında saydam bir politika gelmektedir. Çünkü 
vatandaşların yönetime katılabilmesi için idarenin eylem ve işlemlerini tam bir 
netlikte görebilmesi gerekir. Ayrıca yönetimin muhatap kitlesine karşı da 
yakınlık söz konusu olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için yetki devirleri ortaya 
çıkabilmelidir. Günümüzde, ülkelerin kalkınmalarını sürdürebilmesi için sivil 
toplum örgütleri kanalı ile yetki devri daha etkin kılınmalıdır. Sivil toplum 
kuruluşları devletin sunduğu hizmetlerden dolayı kamu görevlileri ve bürokrasi 
ile yüz yüze gelmekte ve kamu sektörünün işleyiş biçimi bu şekilde topluma 
yakın kılınmaya çalışılmaktadır. Ülkelerin pek çoğunda aşırı merkeziyetçilik, 
hizmet sunum kalitesinde düşüklük ve merkezi hükümetin katı karar alması gibi 
yapısal sorunlar vardır. Bürokrasiye gelince; yönetişim anlayışının gelişmesinde 
bürokratlar aktif rol oynayarak geleneksel olarak kendi yetkilerinde olan konuları 
birey ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşmalıdır. Bürokratik örgüt yapılarının 
bu süreçte demokratik yönetişimi kendilerinin üretmesi gerekmektedir. Ancak 
uygulamada rasyonel denetimler ve süreçler, sürekli olarak siyasal liderlerin 
çıkarına hizmet etmekte ve hiyerarşi dışına çıkılamamaktadır (Özer, 2008: 63). 

2. GİDER BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ 

Ödenek tekliflerini kamu idareleri hazırlar. Bunu yaparken kendi 
örgütlerinin merkez ve taşra birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alırlar. Gider 
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teklifleri yapılırken; ekonomik ve mali analizi kolaylaştıracak, hesap 
verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak bir mahiyette yapılmaya çalışılır. Aynı 
zamanda Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan analitik bütçe 
sınıflamasına uygun bir şekilde ödenekler hazırlanır. Analitik bütçelemenin; 
kurumsal, ekonomik, fonksiyonel ve finans tipi olmak üzere dört tip sınıflaması 
vardır. Kurumsal sınıflamada, siyasi veya bürokratik olarak yönetim yetkisi 
temel kriter alınmıştır. Fonksiyonel sınıflamada, devlet faaliyetlerinin ve bu 
faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve 
uluslararası karşılaştırma yapabilmeye zemin hazırlaması amaçlanmıştır. Finans 
tipi sınıflamada yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse edildiği 
gösterilmeye çalışılmıştır. Ekonomik sınıflamada ise devlet faaliyetlerinin 
ekonomi üzerindeki etkileri izlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca idareler gelir-gider 
tekliflerini hazırlarken stratejik plan ve bütçe hazırlama rehberinde yer alan 
ilkeleri gözetirler (Eker, Gürdal, Şanver, 2006: 30). 

Konunun daha somutlaşabilmesi için bütçe hazırlama takviminin 
görülmesinde fayda olabilir (Akdoğan, 2007: 158): 

 Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulu DPT’nin hazırladığı 
Orta Vadeli Programı görüşüp kabul eder ve Resmi Gazete’de 
yayımlanır. 

 Haziran 15’e kadar Yüksek Planlama Kurulu Maliye 
Bakanlığının hazırladığı Orta Vadeli Mali Planı karara bağlar, 
aynı süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 Haziran sonuna kadar, Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama 
Rehberi Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve aynı süre içinde 
Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 Temmuz sonuna kadar, Kamu Kurumları Stratejik Planlarını 
ve bütçe gelir gider tekliflerini hazırlayıp Maliye Bakanlığına 
gönderirler. 

 Ekimin ilk haftası Yüksek Planlama Kurulu bütçe 
büyüklüklerini görüşür. 

 17 Ekime kadar Maliye Bakanlığınca hazırlanan Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun tasarısı ve milli bütçe tahmin raporu 
Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulur. 
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Bütçenin TBMM’ye sunulması ile bütçenin hazırlanması aşaması 
tamamlanmış olur. Bundan sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmeye başlanır. Bu aşama artık kabul ve onay aşamasıdır. 

3. GİDER BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gider bütçesinin hazırlanması sürecinde görev yapan kesimlerin yeterli 
bilgiye sahip olması önem arz etmektedir.  

3.1. Eksik Bilgi ve Ödenek Tespiti 

Hükümet ve siyasetçiler devamlı değişirken bürokratlar belli bir zaman 
aralığında daimi olarak vazife yaparlar. Bu, onlara yasa koyuculara göre önemli 
bilgisel avantaj sağlamaktadır. Parlamenterler ödenek belirlenmesinde çeşitli mal 
ve hizmet alımlarının ne kadara mal olacağı konusunda ileri seviyede bilgiye 
sahip değildirler. Bürokratlar kendi projelerinin geçmesi için bazen projenin 
tümünün maliyetini başlangıç aşamasında düşük gösterebilir. Projelere ilk yıl 
itibariyle başlandığında diğer yıllarda da mecburen ödenek ayrılması zorunluluğu 
vardır. Askeri harcamalarda bu duruma rastlanabilmektedir. Bazen de belli bir işi 
yapmak için gerekli maliyetleri artırma eğilimi olabilir. Fazla alınan ödenekler 
bazen de başka alanlara kaydırılabilir. Bu da bütçe hakkı parlamentonun olması 
hasebiyle olumlu değerlendirilemeyecek bir durumdur. Bürokratlar, yaptıkları 
işleri yakından bildikleri için ve bu işleri uzun dönemli yaptıklarından dolayı 
fayda ve maliyetleri yanlış yansıtabilirler. Dahası bunun ötesinde bürokratlar 
ödenek miktarlarının daha önceki yıllara göre azaltılmasına farklı tepki 
göstererek kamuoyunu yanıltabilirler. Amerika’da Milli Park Hizmetler 
Dairesi’nin ödenekleri biraz azaltılsa, gereksiz bazı harcamaların kısılarak yeni 
ödeneğin yetiştirilmesi sağlanması istense bu sefer idare Hürriyet Abidesi’nin 
ışıklarını ödenekler azaltıldığı için kesebilir. Çünkü abide göz önündedir. Göz 
önünde olmayan israf denilebilecek gereksiz giderleri azaltarak ödeneklerin 
yetmesini sağlamayabilir. Aynı zamanda bürokratlar siyasilere sınırlı alternatif 
kümesi sunarak gider bütçesinin büyüklüğünü etkileyebilirler. Sanki ilgili konu 
üzerinde çok sınırlı alternatif varmış gibi gösterebilirler. Örneğin silahlı kuvvetler 
sadece iki çeşit savunma sisteminin uygulanabileceğini, birinin çok verimsiz 
ancak düşük maliyetli, diğerinin ise etkin fakat pahalı bir sistem olduğunu iddia 
edebilir. Diğer alternatiflerin pek uygulanabilir olmadığını ileri sürebilirler. 
Böyle bir konuda parlamento mecburen ikinci pahalı öneriyi kabul edecektir 
(Stiglitz, 1994: 255-256).  
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Batı ülkelerinin bazılarında da parlamentonun bütçe sürecine etkisini 
artırılabilmesi için bazı yeni usuller denenmeye başlanmıştır. Bu amaçla bütçe 
takvimi değişmiştir. Bütçe komisyonunun ve sektör komitelerinin yapması 
gereken görevler çok açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bütçe komisyonunda bütçe 
tartışılırken sektör komitelerin uyması gereken üst birimlerden alt birimlere 
doğru harcama sınırları tespit edilmektedir. Bu yaklaşım Norveç’te 
uygulanmaktadır. İrlanda parlamentosunda bütçe komisyonu dışarıdaki 
kuruluşların bütçeye dönük değerlendirmelerini bütçeye rapor etmektedir. 
Kanada’da parlamentonun önüne getirilen bütçe bilgileri gayet anlaşılabilir hale 
getirilerek ödenek belirleme sürecine milletvekillerinin ve komisyon üyelerinin 
daha etkin katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Parlamentoda bütçe 
komisyonlarının ve meclis tartışmalarının verimliliğinin düşük olmasının 
nedenlerinin başında bilgi eksikliği gelmektedir. Bu amaçla bazı OECD 
ülkelerinde tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçmeler söz konu olmuştur. 
Genelde devlet muhasebelerinin maliyetleri göstermede başarılı olmadığı kabul 
edilmektedir. Yeni Zelanda, İzlanda, Kanada ve Avustralya’da bütçe ve mali 
hesaplar tüm kuruluşlar tarafından tahakkuk esasına göre tutulmaktadır. 
Finlandiya, Hollanda ve İngiltere de tahakkuk esasına geçmektedir. Tahakkuk 
esasına dayalı muhasebe sisteminin kamu tarafından üretilen mal ve hizmetlerin 
maliyetinin doğru tespit edilmesi noktasında faydalı olduğu görülmektedir. 
Maliyetleri görmek kamu tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması 
açısından önem arz etmektedir (Arın, 200: 66-69). 

3.2. Bütçe Hazırlama Takviminin Yönetişim Açısından Ele Alınması 

Mayıs sonuna kadar Orta Vadeli Programın görüşülüp kabul 
edilmesinden sonra ilgili kamu idareleri ödenek tekliflerini değil de “ödenek 
teklif taslakları”nı kamuoyu ile paylaşabilir. Mevcut sistemde yukarıdaki 
takvimde de görüldüğü gibi bütçe hazırlama rehberi oluşturulduktan sonra 
ödenek belirlemek için bakanlık ve diğer kamu idarelerine sadece bir aylık süre 
kalmaktadır (Temmuz ayı). O nedenle “ödenek teklif taslakları” kamuoyu ile 
yılbaşından sonra iki ay gibi kısa bir zaman sonra ortaya konulabilir. Bütçe 
uygulamalarında üç boyutlu bir durum söz konusudur. Birincisi, içinde bulunulan 
yılda ilgili yılın bütçesi uygulanır. İkincisi, aynı yılda bir önceki yılın kesin 
hesabı ortaya çıkarılmaya çalışılır. Üçüncüsü, yine aynı yılda gelecek yılın 
bütçesini tahmin etme çalışmaları yapılır. Yılbaşından sonra iki ay gibi kısa bir 
süreden kastedilen budur. Özellikle bu dönemden sonra kamuoyu ile iletişimlerin 
çok sıkı tutularak “ödenek teklif taslaklarının” ilgilenenler tarafından rahatça 
incelenebilmesi sağlanmalı ve böylelikle bilgi edinme hakkı sadece şekil olarak 
değil, öz olarak da uygulanmış olmalıdır. Ödenek taslakları mümkün olduğu 
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kadar detaylı olmalıdır. Elde edilmesi gereken mal ve hizmetlerin maliyet 
durumları ortaya konduğu gibi bunların yapılma gerekçeleri de etraflıca 
belirtilmelidir. Bazı işlerde alternatifleri ortaya konularak milletin alternatifleri 
değerlendirmesi veya yeni alternatifler oluşturmaları da istenebilir.  

Ayrıca her kurumun sadece kendi işleyişi açısından değil, tüm devlet 
kurumlarının işleyişi ve özel sektör açısından da konuya bakıldığında, kendi 
kurumlarının hangi seviyede ödenek alabileceği noktasını da göz önünde 
bulundurmaları ve bu analizi kamuoyu ile paylaşmaları gerekmektedir. Çünkü 
sistem analizlerinde alt sistem üst sistem mantığı içerisinde hareket 
edilebilmelidir. Alt sistem açısından gerekli kabul edilen bir harcama kalemi üst 
sistem işleyişi açısından bakıldığında bu harcama fazla olabilir (Collins, 1992: 
98). 

“Ödenek teklif taslakları”nın tartışılması Şubat gibi erken bir tarihe 
çekildiği gibi mevcut durumda Temmuz sonuna kadar gönderilmesi istenen 
ödenek teklifleri Ağustos sonuna kadar uzatılabilir. Böylelikle gider bütçesinin 
hazırlık aşamasında ödenek belirleme süreci yönetişim tarzında daha geniş bir 
katılımla belirlenir.  

Temmuzun sonuna kadar olan kurumların ödenekleri belirleme zamanı 
Ağustos 15’e uzatılmalı, böylece ödenek belirleme süreci daha geniş planda ele 
alınmalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

AB sürecinde olan Türkiye için yönetişim gibi sivil inisiyatifi 
kuvvetlendiren bir yapının gider bütçesinin hazırlanmasında da uygulanabileceği 
söylenebilir. Bunun için hem bürokrasi tarafından hem de bireyler ve STK’lar 
tarafından alınması gereken bazı tedbirler olacaktır. 

Ödeneklerin belirlenmesi aşamasında kamuoyu bilgilendirilmeli ve 
ödenekleri inceleyebilecekleri makul süreler onlara tanınmalıdır. Bu süreçte 
STK’lar ya da herhangi bir birey ilgili kurumların yetkilileri ile rahat ilişki 
kurabilmelidir. Yönetim ile vatandaşların ilişki kurarak ödenek belirleme 
sürecine dahil olmasında karşılaştıkları sorunları bütçe komisyonu 
halledebilmelidir. Yasalar ile bütçe komisyonunun yetkileri bu doğrultuda 
artırılabilir.  

Bütçe komisyonunun yapısı büyütülmeli, kendisine bütçe verilen 
bakanlık ve diğer kamu idarelerinin her birisi için bir alt komisyon 
oluşturulmalıdır. Bu alt komisyonlarda STK’lar ve bireylere Plan ve Bütçe 
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Komisyonunun onayı alınarak katılma ve belli sürelerde çalışma imkanı 
tanınmalıdır. Bu alt komisyonda çalışanlara devlet ödemede bulunmamalıdır. 
Yani gönüllülük esasına göre olmalıdır. Çünkü para alınarak yapılan danışmanlık 
faaliyeti etkinlik düşüklüğüne neden olmaktadır. Bütçe Komisyonu ve buraya 
bağlı olan alt komisyonlar daimi çalışmalıdır. Böylelikle bütçe komisyonu önüne 
gelen ödenek tekliflerini sadece inceleme durumunda kalmayacak, aynı zamanda 
yönetişim mekanizması ile bu süreci etkileyebilecek ve genel kuruldan önceki 55 
günlük bütçe görüşmelerinde daha etkin olabilecektir. Bütçe komisyonu STK’lar 
ve ilgilenen bireyler aracılığı ile bürokratik tekelin yaptığı hizmette tekel olma 
yönü tamir edilmiş olacaktır. Zaman içerisinde her devlet kuruluşunun bütçe 
komisyonu etrafında örgütlenen bir iz düşümü meydana gelecektir. 

Devlet sırrı ve konulardaki mahremiyet konusu tekrar ele alınabilir. Milli 
Savunma Bakanlığının her harcaması mahrem olmayabilir. Mahrem olan 
harcamalar, o mahremiyeti bilen fakat kurum dışından görevlendirilen kişiler 
tarafından izlenebilir. 

Diğer taraftan STK’lardan bütçeye sahip çıkmaları ve vergi 
mükelleflerini motive etmeleri için çalışma yapmaları istenebilir. Çünkü 
yönetişimin bir boyutu idarenin işlerine müdahil olması ise, diğer boyutu da 
idarenin işlerinin yönetişim tarzında hafifletilmesidir.  

Bütçe hazırlama sürecine bireylerin ve STK’ların katılması bir anda 
olmayacaktır. Bu bir süreçtir. Avrupa Birliği projeleri kapsamında bazı finans 
imkanları sağlanarak kuruluşların ve bireylerin bütçe hazırlama sürecine 
katılmaları teşvik edilmelidir.  

Özetle gider bütçesinin hazırlanması gibi önemli bir kamu hizmeti 
yönetişim mekanizması ile bürokratlar, siyasetçiler ve seçmenler ile birlikte 
gerçekleştirilerek harcamalar optimal kılınmaya çalışılabilir. 
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BÜTÇELEME SÜRECİNDE MALİ SAYDAMLIK- MALİ AÇIK İLİŞKİSİ 

Öğr. Gör. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU * 

Geçmişten günümüze bütçeler kamusal hizmetlerin yürütülebilmesi için 
en önemli araç konumundadır. Demokratik parlamenter rejimin gelişimine bağlı 
olarak bütçeleme sürecinde ciddi değişim yaşanmıştır. Geçmişte mali amacın ön 
planda olduğu bütçeler ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirmede kullanılan bir 
araç haline gelmiştir.  

Kamusal hizmetlerin yaygınlığı ve yoğunluğu arttıkça bütçeler de 
büyümektedir. Bütçedeki giderlerin normal kamusal gelirler ile karşılanmadığı 
durumlarda bütçeler açık vermektedir. Bütçe açıkları hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için en önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Bu 
nedenle bu açıkların ortadan kaldırılması için değişik çözüm önerileri ortaya 
atılmaktadır. Bu çözümlerden birisi de mali saydamlığa sahip etkin bir bütçe 
sistemidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında 
yapılan düzenlemelerle birlikte bütçe sistemimizde ve bütçeleme sürecinde ciddi 
değişiklikler söz konusu olmuştur. 

Çalışmamızda yaşanan değişim süreci ve bu sürecin mali açıklar 
üzerindeki muhtemel etkileri ve mali saydamlığın kamu kesimi yönünden önemi 
bütçe boyutuyla incelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda öncelikle mali 
saydamlıkla yakından ilgili olan mali disiplin kavramı, mali disiplinsizliğin 
nedenlerini ve sonuçlarını oluşturan kamu kesimi açık ve nedenleri genel olarak 
ve Türkiye açısından incelendikten sonra konunun daha spesifik bir boyutuna 
geçilerek mali saydamlıkla olan ilişkisi kurulacaktır. 

Gerek gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkelerin en önemli 
amaçlarından biri olan mali disiplin son yıllarda giderek daha fazla tartışılır hale 
gelmiştir. Mali disipline ulaşabilmek için gelirler arttırılmaya ve harcamalar 
sınırlandırılmaya çalışılmaktadır. Mali mevzuat ve kamu yönetim birimleri bu 
hedefe uygun olarak yeniden yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Çünkü mali 
disiplin sağlanamadığı takdirde ülke ekonomisi ve kamu kesimi genel dengesi 
olumsuz olarak etkilenmektedir. Mali disiplin kamu maliyesinde gelirler ve 
giderler arasında bir dengenin olması anlamına gelir1. Bu tanım mali disiplin en 
geniş anlamda değerlendirildiğinde ortaya çıkan bir tanımlamadır. Bu 
tanımlamadan hareket edildiğinde dünyada mali disiplinin sağlandığı bir ülke 
bulunmamakta ve mali disiplin ülkelerin ulaşmaya çalıştığı bir hedef olmaktadır. 

                                                           
* Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü  
1  Coşkun Can Aktan, Ekonomik Anayasa, TİSK İnceleme Yayınları, No:19, Tarihsiz, 

s-26. 
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Daha dar bir tanımlamayla ise mali disiplin, ihtiyatlı açık ve ihtiyatlı borç 
düzeylerinin oluşturulup sürdürülmesi olarak tanımlanabilir2.  

Mali disiplin dört açıdan arzu edilir bir olgudur3;  

-  İlk olarak, makro ekonomik istikrar açısından güçlü bir kamu 
maliyesi bir ön gerekliliktir: Toplam talep baskıları ve buna 
paralel olarak enflasyon ve ödemeler dengesi ile ilgili 
problemlerden kaçınılabilir ve üretimdeki konjonktürel 
dalgalanmalarla mücadele edecek maliye politikası için çalışma 
alanı oluşturulacaktır.  

-  İkinci olarak para politikasının etkinliği, gevşek maliye 
politikasının sonuçlarını telafi etme ihtiyacı tarafından baskı 
altında tutulamaz. Örneğin 1980’ler boyunca OECD ülkelerinde 
uygulanan gevşek maliye politikasının etkisiyle bu dönemde 
yürütülen sıkı para politikaları yüksek reel faiz oranları ve artan 
Borç /GSYİH oranlarıyla sonuçlanmıştır4.   

-  Üçüncü olarak mali disiplin politik karar alıcıların, kaynak 
dağılımı ve büyüme açısından gerekli olan, vergi sisteminin 
verimliliği ve harcama programlarına dikkat etmelerine olanak 
sağlar.  

-  Dördüncü olarak öngörülebilir ve öngörülemez mali baskıların 
karşılanması açısından mali disiplin önemlidir. Mali disiplin 
ayrıca küreselleşen dünya ekonomisi çerçevesinde ulusal 
ekonomilerin konumu açısından da önem arz etmektedir. Şöyle 
ki: Mali disiplinin yokluğu özellikle gelişmekte olan ulusal 
ekonomilerin uluslararası sermayeye ulaşmasını sınırlar ki bu da 
potansiyel büyüme üzerinde bir baskı oluşturur. Bu, 
ekonomilerdeki dalgalanmaları arttırır ve bu durum makro 
ekonomik yönetimi karmaşıklaştırır. Bu bakımdan küreselleşme 
sürecinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için yalnızca 
güçlü politikalara değil, ülkeler arasındaki politika uyumuna da 
gerek duyulmaktadır.  Mali disiplinsizliğin yaşandığı ülkelerde 
bu uyum politikalarını hayata geçirmek güç olmaktadır. 

                                                           
2 Richard Hemming, “Policies To Promote Fiscal Discipline”, s.2. 
 Erişim: 30.12.2003,www.tulane.edu/~dnelson/PolTransConv/Hemming.pdf,  
3  Hemming, a.g.m., s.2. 
4  OECD, Economic Outlook 2002, No: 72, 2002, s.118. Erişim: 10.02.2004, 

www.oecd.org/dataoecd/6/2/2483962.pdf, (10.02.2004) 
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Bir ülke ekonomisinde istikrarın var olabilmesi için en başta mali 
disiplinin var olması gerekir. Mali disiplin mali sorumluluk ahlakının bir 
gereğidir. Mali disiplinsizlik sorunu, hükümetlerin sorumsuzca harcamaları 
artırmaları, keyfi ve takdiri vergileme yetkisini kullanmaları, diledikleri ölçüde iç 
ve dış borçlanmaya başvurmaları neticesinde ortaya çıkmaktadır5.  

Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından giderek artan 
mali disiplinsizlik beraberinde ekonomik dengesizliği de getirmektedir. 
Günümüzde gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik denge ve mali denge 
arasında bir tercih sorunu kalmamıştır. Bu ülkelerde mali denge feda edilmeden 
ekonomik denge sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde ise ekonominin içinde bulunduğu koşullar daha farklı 
ve ekonomideki dalgalanmalar arızi olduğu için mali dengeden taviz vermek 
kısmen daha rahat olabilmekte ve yaşanan deflasyonist ortamdan çıkmak için 
devlet mali dengeden feragat edebilmektedir. Ancak bu ülkelerde ekonomi 
durgunluktan çıktıktan sonra hemen mali denklik sağlanamamakta ve toplumda 
oluşan yüksek kamusal harcama eğilimini düşürmek çok kolay olmamaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde yaşanan kamu açıklarının en önemli nedenlerinden birini de 
bu oluşturmaktadır. Mali dengenin sağlanamadığı ülkelerde hükümetin harcama 
ve gelir bileşimi de değişmekte ve normal kamu gelirleri ile normal kamusal 
giderleri karşılamak mümkün olmamaktadır. Tüm bunların sonucunda borçlanma 
normal kamusal gelirler arasında yer almaya başlamaktadır.  

Yaşanan gelişmelerin doğal bir sonucu olarak mali disiplin ve kamu 
kesimi açıkları birlikte incelenmektedir. 

Kamu açıklarının tanımlanmasındaki güçlük nedeniyle farklı hesaplama 
ve ölçüm teknikleri kullanılmaktadır. Tanzi’ye göre kamu açığı bir file 
benzetilebilir: Her ne kadar herkesi tatmin edecek bir şekilde ölçmek veya tarif 
etmek zor olsa da onu gören herkes fark eder6.  

Ülkelerin bir çoğunun anayasalarında veya bütçe dengesi ile ilgili 
kanunlarında “Bütçe Dengesi” kavramı oldukça genel ve yüzeysel olarak ele 
alındığı için- Örneğin bir çok OECD ülkesinde bütçe süreçleri, bütçe dengesi ve 
disiplini bağlamında belli başlı kurallara tabidir. Ancak bu kurallar daima 
normatif bir yöne sahip olup yoruma tabidir ve bu bakımdan sürdürülebilirliğin 
sağlanmasından ziyade kamuyla iletişimde kullanılan bir araç rolü 
üstlenmişlerdir7-  ve yine birçok ülkede muhasebe standartları olmadığı için 

                                                           
5 Coşkun Can Aktan, “Devlette Mali Disiplinsizlik Sorunu ve Ekonomik Anayasa”, 
 Erişim: 29.01.2002, www.canaktan.org/ekonomi/anayasal iktisat,  
6  Vito Tanzi, “Fiscal Deficit Measurement”, in How to Measurement The Fiscal 

Deficit, Eds: Mario Blejer and Adrienne Cheasty, IMF Washington 1993, s.19. 
7  OECD, a.g.r., s.127. 
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geleneksel bütçe açığının ve bütçe dengesinin gerçek manada bir tarifi mümkün 
olmamakta ve bu yüzden de farklı ülkelerin kamu açıklarının karşılaştırılması 
güçleşmektedir8. 

Kamu açıkları tanımlamasının detayına girmeden önce, kamu açıkları ve 
kamu borçları kavramları arasındaki farkı belirtmekte fayda vardır. Kamu 
açıkları bir dönem içinde olağan kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki 
farktır. Kamu borçları ise, belli bir zaman kesitinde, o zamana kadar oluşmuş 
olan kamu açıklarının toplam değeridir. Görüldüğü gibi, kamu açıkları ya da 
kamu kesimi borçlanma gereksinimi bir tür akım değer niteliğinde olduğu halde, 
kamu borçları bir stok değer niteliği taşımaktadır. Ayrı zaman dilimlerinde 
oluşan kamu açıkları birikerek, belli bir zaman kesitinde kamu borçlarını 
oluşturmaktadır9. 

Kamu Açığı Türleri 

Mali disiplinin ölçülmesinde kullanılan kamu açıkları incelenen 
değişkenlere göre çok farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Hükümetler 
ulaşmak istedikleri amaçlara göre farklı hesaplama ve ölçüm teknikleri ile 
bulunan açık türlerini kullanabilmektedirler.  

Kamu açıkları “Geleneksel Açık”, “Birincil Açık”, “İşlevsel Açık”, “Cari 
Açık”, “Nakit Esası ve Tahakkuk Esası Açıkları” ,“Yurt İçi ve Yurt Dışı Açık” 
ve "Tam İstihdam ve Konjonktürel Açık" olarak sınıflandırılabilir. Bu 
tanımlamaların ve bu tanımlamalar yapılırken ele alınan ölçülerin bilinmesi belli 
verileri belli amaçlara yönelik ve doğru olarak ele alıp yorumlayabilmemizi 
sağlamaktadır. Bu sebeple bu açık türleri sırasıyla incelenmeye çalışılacaktır. 

Geleneksel Açık 

Kamu kesimi harcamalarından, olağan kamu gelirleri indirilince, geriye 
kamu kesimi  finansman gereği kalır. 

Kamu Harcamaları- Kamu Gelirleri =  Kamu Kesimi Finansman Gereği  

Bu klasik tanımda gelir ve harcama kalemleri, bunların bütçe açıkları 
üzerindeki etkileri ve yükümlülükleri etkileme güçlerine göre eşitliğin farklı 
yanlarına kayıt edilir. Örneğin bir borç ödemesinde, ana para yeniden borçlanma 
ile itfa ediliyor (roll-over), faiz net ödeme olarak gerçekleştiriliyorsa, ana para 

                                                           
8  Mario Blejer and Adrienne Cheasty, “The Measurement of Fiscal Deficit: Analytical 

and Methodological Issues”, Journal of Economic Literature, Volume: 29, Issue: 4, 
December 1991, s.1645-1646. 

9  İzzettin Önder, Hülya Kirmanoğlu ve Yeşim Kartallı, Kamu Açıkları ve Kamu 
Borçları: Teori ve Türkiye Üzerine Bazı Gözlemler, Türk Harb -İş  Sendikası, Ocak 
1995, s.10.    
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ödemesi, bütçe dengesinde, ekonomik dengede ve yükümlülükler üzerinde hiçbir 
etki yapmayacağından dolayı, “Finansman” bölümüne yazılacağı halde, faiz 
ödemesi net bir ödeme olduğundan dolayı “Harcamalar” hanesine yazılacaktır. 
Buna karşılık hazinenin merkez bankasından borçlanıp, bu borcu geri ödemediği 
durumda, devlet geliri enflasyon vergisi ile artmış olacağından, bu borcun gelirler 
hanesine yazılması gerekir. Gelirler ve harcamalar böylece net olma niteliklerine 
göre tasnif edilip, yerlerine yerleştirildikten sonra, ortaya “Kamu Kesimi 
Borçlanma Gereksinimi” çıkar. İşte bu temel tanımlama, uluslararası 
karşılaştırma ve ölçümlerde kullanılan temel göstergedir10. 

Birincil Kamu Açığı 

Birincil açık veya faiz dışı açık, toplam kamu harcamalarından net faiz 
ödemelerini çıkararak bütçenin kamu otoritelerinin iradesi dahilinde kalan 
pozisyonunu belirlemeye çalışan bir ölçümdür. Birincil açık hesaplanırken 
genellikle toplam faiz ödemeleri kamu harcamalarından çıkarılarak 
hesaplanmaktadır. Oysa kavramsal olarak bakıldığında çıkarılması gereken 
sadece net faiz ödemeleri olmalıdır. Birincil kamu açığı ölçüsü, kamu kesimi 
tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kamu kesimi borçluluk derecesini nasıl 
etkilediğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Toplam kamu 
harcamalarından faiz ödemelerinin düşülmesi ile elde edilen birincil açık, kamu 
harcamalarının olağan kamu gelirleri ile karşılanabilir olması ve borçların 
sürdürülebilirliğinin tespiti açısından önemlidir11.    

İşlemsel Kamu Açığı 

İşlemsel açık, bütçe açığından, birincil açıkta olduğu gibi faiz 
ödemelerinin çıkarılması ile değil, sadece enflasyon etkisi ile aşınmaya uğrayan 
kısmının çıkarılması ile bulunur. Diğer bir deyişle işlemsel açık birincil açık ile 
faiz ödemelerinin reel toplamı olarak tanımlanabilir12. 

Cari Açık 

Cari açık yatırım harcamaları ile sermaye gelirleri dahil edilmeden 
hesaplanan geleneksel açıktır. Bu ölçüm şekli, kamu tasarruflarını teşhis etmeye 
çalışır. Ancak, yatırım harcamaları ile cari harcamalar arasındaki ayrım bazen 

                                                           
10  Önder vd., a.g.e, s.10. 
11  İbrahim Turhan, Kamu Kesimi Açıklarının Reel Makroekonomik Sonuçları ve 

Bankacılık Kesimine Etkileri, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık 
Enstitüsü, Araştırma İnceleme Yazısı:96-12, Marmara Üniversitesi Yayın No: 597, 
Enstitü Yayın No:12, İstanbul 1996, s.7-8. 

12  İzzettin Önder ve Hülya Kirmanoğlu, “Kamu Açıklarının Tanımlanması, Ölçümü ve 
Etkileri”, Kamu Kesimi Finansman Açıkları, X. Türkiye Maliye 
Sempozyumu,14-18 Mayıs 1994, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayın 
No:554, Maliye Araştırma Merkezi Yayın No:80, İstanbul 1996, s.38-39.  
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birbirine karıştırıldığından eleştirilmektedir. Cari harcamalarda açık vermek son 
derece tehlikeli, yatırım harcamaları ise borçla finanse edilmesinin sakıncalı 
görülmediği harcama türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatırım harcamaları 
için oluşacak açık sonraki dönemlerde kendini kapatabilecektir. Fakat cari 
harcamalar için oluşan açığın sonraki dönemlerde kendi kendini finanse etmesi 
mümkün değildir. Ayrıca cari açık hesaplamasına yapılan bir diğer eleştiride cari 
açık hesaplamasının kamu tasarruflarının görünmemesine neden olduğu, yani bu 
tasarrufları izole ettiği yönündedir13. 

Özetle bu açık türü kamu kesiminde oluşan tasarrufları tahmin etmenin 
ötesinde pratik bir faydaya sahip değildir. 

Nakit Esası ve Tahakkuk Esası Açığı 

Kamu birimlerinde ödeme ve harcama konularında tahakkuk ve nakit 
esası söz konusu olmaktadır. Tahakkuk esasına göre denk olabilen bir bütçe, 
nakit esasına göre açık verebilir. Daha çok pratik alanda görülen nakit açığı, 
bütçe dengesine, tahakkuk etmiş fakat gerçekleşmemiş gelir ve harcamalar “Net 
emanet ve avans” olarak ilave edilerek dikkate alınmış olur14.  

Yurt İçi ve Yurt Dışı Açık 

‘Yurt içi açık’, sadece geleneksel açığın iç ekonomideki muamelelerden 
doğan unsurlarını dikkate almakta doğrudan ödemeler dengesini etkileyen 
unsurlarını ise açık ölçümüne dahil etmemektedir. Bu ölçüm türü, kamu 
kesiminin yerel ekonomi üzerindeki doğrudan genişletici etkisini teşhis etmeye 
çalışır. Yurt içi ve yurt dışı açıkların ayrı ayrı olarak hesaplanması özellikle kamu 
kesiminin ithalat ve dış borç servisi zorunluluklarının büyüklüğüne bağlı olan 
devalüasyonun sonuçlarının değerlendirilmesiyle doğrudan ilgilidir15. 

Tam İstihdam Açığı ve Konjonktürel Açık 

Tam istihdam açığı ve konjonktürel açık hesaplamaları, kamu 
gelirlerindeki değişmeler ve üretimdeki dönemsel dalgalanmalarla bağlantılı 
harcamalar ile ihtiyari politika kararlarını yansıtan değişmeler arasındaki farkları 
ayırt etmeye çalışır. Bu açıklar, geniş ölçüde fiili üretimden çok, potansiyel 
üretim (tam istihdam açığı olduğu takdirde) veya trend üretimi (konjonktürel 
açıklar) kullanılarak yeniden hesaplanan geleneksel açığa tekabül etmektedir. 
Fakat, bu ölçüm yöntemlerin kullanılabilirliği, potansiyel ve trend üretimi teşhis 

                                                           
13  Blejer and Cheasty, a.g.m., s.1651. 
14  Önder vd., a.g.e., s.15. 
15  Mario Blejer and Andrienne Cheasty, ”Mali Açık Nasıl Ölçülür?”, (Çev:Hüseyin 

Şen), Maliye Dergisi, Sayı:131, s.143. 
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etmedeki güçlükler ve bunların her ikisinin de gözlemlenemez değişkenler 
olması nedeniyle sınırlıdır16. 

Kamu Açıklarının Tespitindeki Güçlükler   

Yukarıda ifade edilen kamu açığı türlerinin her biri, mali disiplin- kamu 
açığı ilişkisini kurma yönünden belli kısıtlara sahiptir. Tümüyle yıllık açığın 
tespitine dayanan bu ölçüm türlerinde bir takım eksiklikler söz konusudur.  

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kamu açıklarının yıllık 
ölçümünden faydalanarak açıklarını düşük gösterebilmektedir. Mali ve ekonomik 
durumu daha sağlıklı göstererek piyasalara olumlu mesajlar verebilmek için 
hükümetler sahip oldukları açıkları gizleyebilmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler uyum programlarında ortaya konulan hedeflere ulaşamayınca farklı 
yöntemlerle açıklarını gizleyerek bu programlara uyduğu izlenimini 
doğurmaktadır. Dünya Bankası ve IMF tarafından verilen klasik açığı azaltma 
önerileri bu sapmaların başlıca nedenini oluşturmaktadır. Bu yollara 
başvurulması ile mali durum net olarak görülmemekte ve kamusal alanda 
şeffaflık kaybolmaktadır. Bu yola başvuran hükümetler ya varlıklarını elden 
çıkarmakta ya da yükümlülüklerini gizlemektedirler. Böylelikle görünüşte bir 
uyum sağlanmış olmaktadır.  

Aslında bu sorun net değerin ölçülmesi sorunudur. Net değerin ölçülmesi 
oldukça zor olmakla beraber yine de çeşitli maliye politikalarının etkisini ölçmek 
ve hükümetlerin bu politikalara (örneğin mali disiplini sağlamak için önerilen 
faiz dışı fazla hedefine uymak gibi) nasıl reaksiyon göstereceklerini tahmin 
etmek için iyi bir araçtır. Hükümetlerin kamu açığı hedefine ulaştıkları izlenimini 
vermek için izleyecekleri birçok yol olabilir17.  

i-  Bunlardan birincisi özelleştirmedir. Kendilerine bütçe açığı sınırı 
getiren bir istikrar programı izlemek durumunda kalan 
hükümetler varlıklarını elden çıkarmakta yani özelleştirmeye 
gitmektedir. Her ne kadar özelleştirme etkinlik vb. nedenlerle 
önerilen bir husus ise de özellikle mali uyum çabası içindeki 
ülkelerde özelleştirmeye aşırı bir ilgi gösterilebilmektedir. Hatalı 
özelleştirmeler bu işletmelerin gelecekteki gelirlerinden 
kamunun vazgeçmesi anlamına gelir. Ayrıca özelleştirme bazı az 

                                                           
16  Blejer and Cheasty, a.g.ç., s.143. 
17  Ferhat Emil ve Hakan Yılmaz, “Kamu Borçlanması, İstikrar Programları ve Uygulanan 

Maliye Politikalarının Kalitesi: Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler”, 
18.Türkiye Maliye Sempozyumu,Türkiye’de Kamu Borçlanması (Ekonomik ve 
Sosyal Etkileri, Beklentiler), 12-16 Mayıs 2003, Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü ve Maliye Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, Yayın No:16, 3.7.2003, s.110-112. 

 



 
 

436

gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yönetici sınıfın kişisel çıkarlarına 
hizmet edecek şekilde yapılmış ise kamusal kaynakların israfı 
anlamına gelebilmektedir. Yine özelleştirme ile azaltılan kamu 
açıkları ile mali politikaların sürdürülebilirliği 
abartılabilmektedir. 

ii-  Devletlerin varlıklarını azaltarak borç yükünü düşürmenin diğer 
bir yolu da kamu yatırımlarına yapılan harcamaları azaltmaktır. 
Böylece kamu harcamalarını azaltarak borç yükü azaltılırken 
gelecekteki gelirden fedakarlık etmek sureti ile kamu 
bilançosunun varlık tarafı da azalır. Yani harcama kısıntısı yolu 
ile klasik açık azalmış gibi görünse de (ya da görünürde net 
değer artmış gibi olsa dahi), eğer bu yatırım harcamaları 
üzerinde kısıntı sağlayarak yapılmışsa, bu yatırımların ilerdeki 
gelir yaratıcı etkileri azalacağı için aslında net-değerde bir artış 
olmaz. Tam tersine azalma bile olur ve net değer anlamında 
açığın artması ile sonuçlanır.  

iii- Kamu bilançosundaki varlıkların azalmasının bir diğer yolu 
bakım ve idame harcamalarının kısıtlanmasıdır. Ancak bunun 
sonucunda kamu yatırım stokunda aşınma ve ekonomik ömrünün 
azalmasına neden olabilir. Bunlara bağlı olarak gelecekteki gelir 
potansiyeli azalır ve ileriye yönelik kamu açıkları artar. Zira 
ileride bunları onarmak için daha çok  ödenek ayırmak 
gerekecektir.  

iv- Diğer bir yöntem gelir ve giderlerin zaman içinde 
kaydırılmasıdır. Harcamayı öne çekip hedef yıl açığını 
küçültmek ya da harcamaları zamana yayarak -ki bu yaymaların 
maliyeti büyük olsa da o yıla düşen miktar az olduğundan- açık 
daha  küçük gösterilebilir. Aynı şekilde vergiler de öne alınarak 
belli bir dönemdeki açık azaltılabilir. Ancak gelirlerin öne 
çekilmesi de gelecekte elde edilecek bir gelirin bugünden 
kullanılması anlamına geleceğinden yine ilerideki kamu 
açıklarının artmasına yol açabilecektir. 

v-  Bir diğer yol gizli yükümlülük oluşturmaktır. Bu yollarla da 
açıklar saptırılabilmektedir. Bütçeden açıkça ödenek tahsis 
ederek bir aktiviteyi sübvanse etmek yerine, bu görevi örneğin 
bir kamu bankasına vererek ona finanse ettirmek ve borçların bir 
kısmını bu kamu bankasında gizlemek yoluyla. Bazı kamu 
hizmetlerinin özel kesime yaptırılması yine kamu açığını 
azalttığı düşünülen bir yöntemdir.  
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vi- Bir diğer gizli yükümlülük şekli, koşullu yükümlülükler oluşturularak 
verilen garantilerdir. Bu garantiler gelecek yıllarda yükümlülükleri 
arttıracaktır. Devlet bazen piyasadan borçlanacağı faizin çok altında 
kamu bankaları veya özel bankalardan borçlanır. Böylece faiz 
harcamasını azaltmış gibi görünür ama ileride zarara uğrayan kamu 
veya özel bankaların yükünü çekmek durumunda kalabilir. Sosyal 
güvenlik kuruluşlarının ellerindeki fonları negatif reel faizlerle 
kullanmak sureti ile bütçe açığı bugün azalmış gibi olur. Ancak, mali 
durumu bozulan bu kuruluşlarının açıkları ileride daha büyük 
harcamalara yol açabilir. Sosyal güvenlik sistemi bunun dışında da 
gizli yükümlülük meydana getirir.  

vii- Bütçe dışı kurumlar aracılığı ile borçlanmak, böylece bütçe açığını 
azaltmış gibi görünmek yükümlülük saklamanın bir başka yoludur.  

viii- Kamu kesimi ödeme gücünün kesin bir biçimde devalüasyon, ticaret 
hadlerindeki veya nispi fiyatlardaki değişmeler, devletin alacakları ve 
borçlarıyla ilgili reel sermaye kazanç ya da kayıpları tarafından 
etkilenecek olmasına karşın, geleneksel açık devlet varlıklarının 
değerindeki değişmeleri ve borçlarında meydana gelecek değişmeleri 
yansıtmamaktadır18.   

Tüm bu sebeplerle kamu kesimi büyüklükleri olduğundan farklı 
gösterilebilmektedir. Kamu kesimi büyüklükleri gerçekçi olmadığından bu 
büyüklüklere bağlı olarak yapılan yorumlar ve alınan kararlarda yanlış 
olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerden birisi olan Türkiye’de Kamu Kesimi 
Finansman Açıkları dolayısıyla mali disiplinsizlik en önemli sorunlardan birini 
oluşturmaktadır. 

Türkiye’de kamu kurumlarının gelir-gider dengesini kuramamaları 
sonucunda ortaya çıkan açıklar kamu kesimi finansman açıklarını (KKFA) 
oluşturmaktadır.   

Ancak Türkiye’de KKFA’ları uzun yıllar gerçekçi bir şekilde tespit 
edilememiştir. Açıklar doğru olarak tespit edilemediğinden önlemlerde yetersiz 
kalmıştır. Açıkların yanlış tespitine neden olan faktörler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir19: 

1.  Kamu kesiminde muhasebe işlemleri nakit veya tahakkuk esasına 
göre takip edilmiştir. Genel ve katma bütçeli kuruluşlar nakit 

                                                           
18  Blejer and Cheasty, a.g.ç., s.143. 
19  Sayıştay, 2000 Yılı Mali Raporu, Ankara, Ekim 2000, s.22-23. 
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esasına göre muhasebe tutmaktadırlar. KKBG tablolarının 
hazırlanmasında da nakit esası uygulanmaktadır. Bu durum, bazı 
açıkların gösterilmemesine yol açmaktadır20; 

- Borçlanma yoluyla finanse edilen işlemlerin bir kısmı, 
nakit akışı doğurmadan, mahsup şeklinde yapılmıştır. 
(Vadesi gelen borç faizleri yerine yeni borçlanma senedi 
vermek gibi). Bu işlemler “nakit dışı” olarak 
adlandırılmakta ve finansman tablolarına 
yansıtılmamaktadır (Son 30 yıllık dönemde nakit dışı 
finansman, nakit finansmandan daha fazla olmuştur). 

2.  KKBG’nin hesaplanmasında esas alınan KİT bilançolarında 
önemli hatalar bulunmuştur. Zarar eden KİT’lerin sermayelerinde 
–zarar sebebiyle- oluşan azalma gizlenmekte ve bilançolara 
yansıtılmamaktadır. Bu hatalı bilançolara göre hesaplanan KİT 
açıkları, KKBG rakamının olduğundan az görünmesine yol 
açmaktadır21. Geleneksel olarak bilançolara yansıtılmayan KİT 
zararları dolayısıyla KİT sermayelerinde oluşan azalma dolayısıyla 
artan açık KKBG rakamlarına yansıtılmamaktadır.  

3.  Görev zararı uygulamaları ve bu uygulamalardan doğan Hazine 
borcu da KKBG tablolarına yansıtılmamıştır. Aşağıdaki tabloda 
Kamu Kesimi Borçlanma Gereğine yansıtılan ve yansıtılmayan 
açıklar gösterilmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Tahakkuk esaslı muhasebeye geçiş yönünde çalışmalar tamamlanma aşamasındadır. 

Tüm kamu kurumlarında bu geçiş tamamlandıktan sonra söz konusu olan kayıt 
eksikliklerinin giderilmesi yönünde olumlu adımlar atılmış olacaktır. Bkz., Erişim: 
27.01.2004,http://www.muhasebat.gov.tr/muhasebe/reform/ref11.asp. 

21 Hazine Müsteşarlığı tarafından KİT sermayelerini takip etmek amacıyla tutulan “Genel 
Bütçe Dışı Dairelere Yatırılan Sermayeler Hesabı”, 1997, 1998 ve 1999 yıllarında 
Sayıştay tarafından reddedilmiştir. (Bu konuda geniş bilgi için bkz. Sayıştay,1999 ve 
2000 Yılları Hazine Hesapları İzleme Raporları). 
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Tablo-: KKBG Rakamları ve Kamu Kesiminin Gerçek Açığı 

 KKBG Rakamlarına 
Yansıtılmayan Açık 

Yayınlanan KKBG 
Tablolarında Gösterilen Açık 

Merkezi 
Hükümet 
Faaliyetleri 

- Bütçeleştirilmeyen 
İşlemler 
 

- Bütçe Açığı 
- Öngörülmeyen Bütçe 
Açıkları 
. Ek Bütçe 
        . Tamamlayıcı Ödenek 

KİT Açıkları - Gizlenen Açık (KİT 
Zararları) 

- Bilançoda Gösterilen Açık 

Görev 
Zararlarından 
Doğan Açıklar 

- Kağıda Bağlanmayan 
Görev Zararı 

- Kağıda Bağlanan Görev 
Zararı 

Diğer Kamu 
Kesimi Açıkları 

-Tahakkuk Esasında 
Görünüp Nakit   
Esasında Görünmeyen Açık

- Nakit Esasına Göre Görünen 
Açık 

  

Kaynak: Sayıştay 2000 Yılı Mali Raporu, Ankara 2000 s.26’daki şekilden 
yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Yaşanan bu olumsuz tablo sebebiyle Türk mali yapısı zayıf bir 
sürdürülebilirlik görünümü arz etmektedir. Bu negatif yapının değiştirilmesi 
ancak bir politika değişikliği ile olacaktır ve bu politikanın en önemli aracı da 
mali saydamlıktır.  

Mali Saydamlık 

Mali saydamlık mali disiplin ilişkisinden bahsedebilmek için öncelikle 
saydamlık kavramını açıklamamız gerekmektedir. Saydamlık, mevcut koşullara, 
kararlara ve eylemlere dair bilginin erişilebilir, görünür ve anlaşılır kılındığı bir 
süreçtir. Yine bir diğer tanıma göre 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. Bu tanımda iki önemli nokta vardır. Birincisi, saydamlıktan 
söz edebilmek için kamusal aktörlerin yalnızca ne yaptıklarının bilinmesi yeterli 
değildir; ne yapmaya niyetli olduklarının da önceden kamuoyuna sunulmaları 
gerekmektedir. İkinci boyutu ise, bilgi ve belgelerin vatandaşların erişebileceği 
ve etkin biçimde kullanılabileceği şekilde düzenli, anlaşılabilir ve tutarlı olması 
gerekmektedir22. 

                                                           
22 TÜSİAD, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar ve Türkiye Uygulaması, TÜSİAD Yayın 

No: TÜSİAD-T/2002-12/349, Aralık 2002, s.230 



 
 

440

Özellikle Batı’da uzun yıllardır uygulanmakta olan vatandaşların bilgi ve 
belgelere ulaşma hakkının olması kamuya olan güveni ve alınan politika 
önlemlerinin uygulanabilirliğini arttırmaktadır. 

Mali saydamlık, kamu kaynaklarının kim tarafından, nasıl ve hangi 
amaçla kullanıldığı bilgisinin var olması demektir23. Diğer bir tanıma göre mali 
saydamlık, hükümetin yapısının ve fonksiyonlarının, mali politika planlarının, 
kamu sektörü hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olmasıdır. Mali 
saydamlık, sorumluluğu güçlendirirken sürdürülebilir olmayan nitelikteki 
politikaların getirmiş olduğu politik riskleri arttırır24. Mali saydamlık sadece mali 
politikaları değil ekonomi politikaları araçlarının da başarısını arttıran bir unsur 
olmaktadır. Eğer piyasalarda güven ortamı tesis edilebilirse alınan kararlar ve bu 
kararların sonuçları net olarak açıklanıyorsa uygulanan politikalara destek 
artacak, piyasadaki belirsizliğe bağlı ortaya çıkan spekülatif hareketler ve yüksek 
risk primleri düşürülecek ve istikrasızlıklarla mücadele daha kolay bir hale 
gelecektir. Bunlara ilave olarak mali saydamlık sağlandığı takdirde karar alıcı ve 
uygulamacı birimler daha rasyonel hareket etmek zorunda kalacaklar ve kamusal 
hizmetlerin sunumunda etkinlik ve verimlilik de artacaktır. Bu da kaynakların 
israfına engel olarak mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Şeffaflığın yeni kamu yönetimi anlayışı ve mali reformlarda taşıdığı 
önem nedeniyle IMF, şeffaflık ilkesi bakımından ideal kuralları düzenleyen 
“Mali Şeffaflık Uygulamaları Tüzüğü’nü kabul etmiştir. Tüzüğün asıl amacı, 
uzun vadede sistemin ürettiği verilerle ülkenin mali sürdürülebilirliğinin doğru 
şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak, kısa vadede ise etkili bir bütçe için 
bütçe dışı faaliyetler ve gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükler hakkında da 
yeterli bilgi üretilmesini mümkün kılmaktır. Mali Saydamlık ile İlgili İyi 
Uygulamalar Tüzüğü'ne göre, IMF üyesi ülkelerde desteklenmesi istenen dört 
temel ilke bulunmaktadır. Bu dört temel ilke alt başlıkları ile aşağıda sıralandığı 
şekildedir25: 

1. Rollerin ve sorumlulukların açık olması, 

2. Bilginin kamuya açık olması, 

3. Bütçe hazırlama, uygulama ve raporlama süreçlerinin açık olması, 

4. Denetimin ve istatistiki veri yayınlamanın bağımsız olması 
şeklindedir. 

                                                           
23 İzak Atiyas ve Şeref Sayın, “Devletin Mali ve Performans Saydamlığı”, TESEV 

Kamu Maliyesinde Saydamlık Raporu içinde, Erişim: 08.11.2003, 
www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php. 

24 Yasemin Hürcan, Emine Kızıltaş ve H. Hakan Yılmaz, “Türk Kamu Mali Yönetimi 
Mali  Saydamlık  Standartlarının  Neresinde - IMF İyi Uygulamalar Tüzüğü Temelinde 
Bir Değerlendirme”, TESEV Kamu Maliyesinde Saydamlık Raporu içinde, Erişim: 
08.11.2003, www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php. 

25 Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2517, ÖİK:535, Ankara 2000, s.83. 
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Bu dört temel ilkenin sağlanması özelikle gelişmekte olan ülkelerde çoğu 
zaman bir temenninin ötesine geçememektedir. Bu ilkeler de her ne kadar 
uluslararası finans kuruluşları tarafından desteklenmeye çalışılıyorsa da aslında 
bu ilkeler bir bütün olarak kamu mali reformunu gerekli kılmaktadır. Ancak bu 
ilkeler tamamlandıktan sonra ve devletin yükümlülüklerinin tam olarak 
tespitinden sonra ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. Ülkenin mali durumu değerlendirilirken bütçe dışındaki 
yükümlülüklerin de hesaba katılması daha doğru bir değerlendirme yapılmasına 
imkan verecektir.  

Hükümetlerin karşılaştıkları mali riskler, Dünya Bankası'ndan Hana 
Polackova'nın (1998) "Mali Risk Matrisi" adını verdiği şemasında dört başlıkta 
değerlendirilmiştir26;  

Tablo: Mali Risk Matrisi 

 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

Doğrudan 
(tahmin edilebilir)

Gerçekleşmesi 
Muhtemel 

 
Açık 
(Kanunla tanımlanmış) 

 
I 

 
III 

Örtük 
(Kamuoyu beklentisi, 
çıkar gruplarının baskısı 
vs.) 

 
II 

 
IV 

 

 

 Kaynak: Yasemin HÜRCAN, Emine KIZILTAŞ, H. Hakan YILMAZ, “Türk 
Kamu Mali Yönetimi Mali Saydamlık Standartlarının Neresinde - IMF İyi 
Uygulamalar Tüzüğü Temelinde Bir Değerlendirme”, Erişim: 08.11.2003,  
TESEV Kamu Maliyesinde Saydamlık Raporu içinde, 
www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php 

 
-Açık Yükümlülükler (explicit liabilities): Hükümetlerin belli kanun ve 

sözleşmeler gereği yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülüklerdir. Bu 
yükümlülüklere en iyi örnek borç geri ödemeleri ile garantili borç ödemeleridir.  

-Örtük Yükümlülükler (implicit liabilities): Herhangi bir kanun veya 
sözleşme ile bağlayıcılığı olmayan ancak devletin sosyal devlet anlayışı ve 
politik baskılar çerçevesinde yerine getirmesi beklenen yükümlülüklerdir. 
Bunlara örnek olarak, tabii afetler sonucu sigortası olmayan vatandaşlara yapılan 
ödemeler, kanunda belirtilmeyen emeklilik ödemeleri, garantisiz borçların 
ödenmesi ve bankaların batması sonucu mudilere yapılan ödemeler verilebilir. 
                                                           
26 Hücran vd., a.g.ç.,  Erişim: 08.11.2003, 

www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php. 
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-Doğrudan Yükümlülükler (direct liabilities): Ödenme koşulları kesin 
olan yükümlülükleri ifade etmektedir. Kanun ile düzenlenmiş gelecekteki 
emeklilik maaşı ödemeleri bu kategoriye örnek olarak verilebilir.  

-Gerçekleşmesi Muhtemel Yükümlülükler (contingent liabilities): 
Yükümlülüğün meydana gelip gelmeyeceği belirsizdir. Meydana gelmesi ve 
tahmin edilebilmesi son derece güç yükümlülüklerdir. Buna örnek olarak tabi 
afetler ve banka krizleri sonucu meydana gelen yükümlülükler verilebilir. 

Bu tür yükümlülüklerin mali karar alma süreçlerinde mutlaka dikkate 
alınması gerekmektedir. Ancak, pek çok ülkede nakit bazlı muhasebe ilkeleri 
kullanıldığından bunların mali raporlara alınması ancak nakit ödemeleri sırasında 
söz konusu olmaktadır. IMF Tüzüğü, bu tür yükümlülüklerin ve bunlardan 
kaynaklanacak mali risklerin doğru değerlendirilmesini teminen tahakkuk bazlı 
muhasebe ilkelerinin kullanılmasının yararlı olacağını belirtmektedir27.  

Mali disiplini sağlama yönünde birçok alanda yeniden yapılandırmaya 
giden Türkiye’de de 2004 yılından itibaren nakit esaslı muhasebe* sisteminden 
tahakkuk esaslı muhasebe** sistemine geçiş yönündeki çalışmalar, mali riski net 
olarak tanımlamaya çalışmak ve politikaların daha sağlıklı temininin sağlamaya 
çalışmakla ilgilidir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununa kadar 
Türkiye’de mali saydamlıkla ilgili pek çok eksiklik bulunmaktaydı. Bunlar28: 

                                                           
27  Hücran vd., a.g.ç., www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php, 

(08.11.2003) 
*  Nakit Esaslı Muhasebe: Nakdin ödendiği veya alındığı zamanla ilgilidir. İşlemler 

sadece nakit tahsil edildiğinde veya ödendiğinde hesaplara kaydedilir. Mal ve 
Hizmetler, bunları temin edenlere bedelleri ödendiğinde tüketilmiş sayılarak 
hesaplara alınır. Nakit esası, devletin mal varlığı, tahakkuk eden gelir ve giderler, 
devlet yükümlülük ve borçları, uzun vadeli varlıkların değerlendirilmesi, girişilen 
taahhütler, yarı mali nitelikli işlemler, erken ödemeler, hazine garantileri ve vergi 
harcamaları gibi işlemleri kapsamaz. Ayrıntılı bilgi için bkz: Murat Toker, “Mali 
Saydamlık ve Türkiye”, Sayıştay Bilgi Notu, Ankara 2002, s.26-27. 

**  Tahakkuk Esaslı Muhasebe: Nakdin ne zaman ödendiği veya alındığına 
bakılmaksızın işlemin veya olayın ne zaman olduğuyla ilgilenir. Bu muhasebe 
sistemi, bir dönem boyunca oluşan maliyetlerle kazanılan faydaları, gelirlerle birlikte 
malları veya saptanan hizmetlerin karşılanmasını amaçlar. Bu sistem tahsil edilip 
edilmediğine bakılmaksızın tahakkuk eden gelirleri, bir ödemede bulunulup 
bulunulmadığına bakılmaksızın bir dönem boyunca tüketilen hizmetleri ve malları 
içeren harcamaları, gelecekte elde edilmesi beklenen ve geçmişteki olaylar 
sonucunda oluşan kaynakları temsil eden varlıkları, kaynak çıkışı yaratacak 
mahiyetteki geçmiş anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri, bütün 
yükümlülükler düşüldükten sonra kalan varlıklar üzerinde birimin haklarını temsil 
eden öz kaynakları kapsar. Ayrıntılı bilgi için bkz:  Murat Toker, “Mali Saydamlık 
ve Türkiye”, Sayıştay Bilgi Notu, Ankara 2002, s.26-27. 

28  DPT (2000), a.g.r., s.84-85. 
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-Bütçenin kapsamının dar olması, 

-Hükümetin yarı mali nitelikli faaliyetlerinin açıklanmaması 

-Bütçe dışı kamu faaliyetlerinin bütçe metni ile birlikte meclise 
sunulmaması,. 

-Geçmiş ve gelecek iki yıl bütçelerinin cari yıl bütçesi ile birlikte meclise 
sunulmaması 

-Merkezi hükümetin gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükleri, vergi 
harcamaları ve kamu bankaları, KİT'ler ve merkez bankaları ile ilişkilerinden 
kaynaklanan yarı mali nitelikteki faaliyetlerinin bütçe metni ile birlikte 
yayımlanmaması, 

-Hükümetlerin mali sürdürülebilirlik kapsamındaki görüş ve 
çalışmalarını bütçe metni ile birlikte meclise açıklamaması, 

-Varsayım ve tahminlerdeki sapmalar, gerçekleşmesi muhtemel 
yükümlülükler vs. nedeniyle ortaya çıkabilecek mali risklerin raporlanmaması, 

-Görev ve sorumluluklar çatışmakta bu yönetsel sorumluluk 
değerlendirmesini engellemesi, 

- Konsolide bütçe gelirlerinin net bazda kaydedilmesi, 

-İşlemlerin sınıflandırılması, kamu fonlarının toplanması ve 
kullanılmasında yönetsel sorumlulukların değerlendirilmesine imkan vermemesi, 

-Bütçe görüşmelerinde bütçe genel dengesi yanında ekonomik analiz 
yapmaya imkan verecek farklı bütçe açığı tanımları kullanılmaması, 

-Muhasebe standartlarını gösteren herhangi bir doküman 
hazırlanmaması, 

-Vergi kanunlarının çok sık değişmesi. Ayrıca mali mevzuat çoğu zaman 
ilgili kurumların dahi haberi olmadan, kamuoyunda ise hiç tartışılmadan 
yasallaşması. 

-Sonuç hesaplarının kapsamının çok kısıtlı olması ve kamu faaliyetleri 
bir bütün olarak değerlendirilememesi ve kamu fonlarının dış denetimi farklı 
kurumlarca yerine getirilmesi şeklindeydi. 

Mali yapıya ait bu temel sorunlar hem kurumsal hem de mevzuat 
yönünden birtakım önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin 
en önemlileri de bütçeleme süreci ile ilgili olmuştur 
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Çünkü kamu kesiminin büyüklüğünü ortaya koyarken ve devletin 
ekonomi içerisindeki yerini belirlerken merkezi yönetim bütçesi önemli bir yere 
sahiptir. Sosyal refah devleti anlayışının bir sonucu olarak genel ve özel bütçeler 
düzenlenirken önce gider bütçesinin, sonra giderlere uygun bir şekilde gelir 
bütçesinin hazırlanması söz konusudur29. Devlet anlayışında ortaya çıkan 
gelişmeler sonucunda devlet bütçeleri bu şekilde hazırlanmaya başlamıştır. 
Devlet daha fazla harcama yaparken gelirlerini o kadar arttıramayınca, aradaki 
farkı borçlanmayla karşılamış ve bütçelerdeki denklik sadece görünüşte kalmış, 
sonuç olarak gerçek dengeden uzaklaşılmıştır. Bütçe dengesi, bütçe gelirleri ile 
bütçe giderleri arasındaki farktır. Bunu bir denklem çerçevesinde şöyle ifade 
etmek mümkündür30. 

Bütçe Dengesi: Bütçe Gelirleri - Bütçe Giderleri 

Üç türlü bütçe dengesi söz konusu olabilir:  

Bütçe Gelirleri > Bütçe Giderleri ise Bütçe Dengesi > 0’ dır. Bu durumda 
bütçe fazlası vardır. 

Bütçe Gelirleri < Bütçe Giderleri ise Bütçe Dengesi < 0’ dır. Bu durumda 
bütçe açığı söz konusudur. 

Bütçe Gelirleri= Bütçe Giderleri ise Bütçe Dengesi = 0’ dır. Bu durumda 
bütçe denk demektir.  

Burada bütçe faiz dışı dengesinden de söz etmekte yarar bulunmaktadır. 
Bütçe  faiz dışı dengesi (primary balance) şöyle hesaplanır: 

Bütçe Faiz Dışı Dengesi = Bütçe Gelirleri- Bütçe Faiz Giderleri 

Bütçe dengesinden bütçe emanetleri çıkarılıp, avans ödemeleri eklenirse 
bütçe nakit dengesine ulaşılmış olur. 

Bütçe Nakit Dengesi = Bütçe Dengesi- Bütçe Emanetleri + Avanslar  

daha açık bir şekilde, 

Bütçe Nakit Dengesi = (Vergi Gelirleri + Vergi Dışı Gelirler) - (Personel 
Giderleri + Diğer Cari Giderler +Yatırım Giderleri + Transfer Giderleri)-Bütçe 
Emanetleri +Avanslar  

                                                           
29  Kâmil Tüğen, Devlet Bütçesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı, Anadolu 

Matbaacılık, İzmir 1999, s.52. 
30  Mahfi Eğilmez-Ercan Kumcu, Ekonomi Politikası / Teori ve Türkiye Uygulaması, 

Remzi Kitabevi, s.134-135. 
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şeklinde ifade edilebilir. Bütçe nakit dengesine göre ortaya çıkan 
finansman ihtiyacı da aşağıdaki gibi belirtilebilir. 

Bütçe Finansman İhtiyacı = Bütçe Nakit Dengesi + İç Borç Anapara 
Ödemeleri + Dış Borç Anapara Ödemeleri  

Bütçe finansman ihtiyacı, bütçe nakit dengesi ile bütçe dengesi arasında 
ortaya çıkacak açık durumuna göre belirlenmektedir. Hazinenin finanse etmek 
zorunda olduğu miktar, bu finansman ihtiyacıdır.  

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’de bütçe açıklarının 
oluşmasına neden olan unsurlar ortadan kaldırılamadığı için, her bütçeleme 
döneminde açıklar biraz daha büyümekte ve açıklar kronik bir hal almaktadır. 
Türkiye’deki bütçeleme sürecini olumsuz olarak etkileyen yapısal sorunları ise 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 

* Uzun yıllardır devam eden ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar bu 
açıkların önüne geçilmesine engel olmaktadır.  

* Tasarruf düzeyinin düşüklüğü, özel kesim ile devleti aynı kaynağa 
yönelen birer rakip haline getirmekte ve fon maliyetini yükseltmektedir. İç 
kaynaklar da yetersiz kaldığında devlet borçlanmak için dış aleme yönelmekte ve 
borç yükü giderek artmaktadır. Yükselen borç miktarı faiz yükünün artmasına 
yol açmakta ve bütçelerin birer transfer bütçesi haline dönüşmesine neden 
olmaktadır.  

* Açıkların artmasına neden olan bir diğer unsur ise bütçeden diğer 
kamusal kuruluşlara yapılan transfer harcamalarıdır. Bağımsız bütçelerle 
bağımsız bir mali yapıya sahip olmaları gereken fonlar, mahalli idareler, KİT’ler, 
döner sermaye işletmeleri ve sosyal güvenlik kurumları bütçeden gerçekleştirilen 
transferlerle faaliyetlerini sürdürebilir hale gelmişlerdir.  

* Bütçe açıklarının büyümesine yol açan unsurlardan birisi de ödemeler 
dengesinde yaşanan problemlerdir. İhracat sağlıklı bir gelişme rayına 
oturtulamadan ithalat patlaması yaşanmakta, finans piyasalarına akan 
tasarrufların büyük bir kısmı reel üretici alanlara değil, fakat bu piyasalarda 
oynayan, arbitraj yapan bireylere ve aracı kurumlara gitmektedir31.  

* Reel ekonomi gelişememekte, üretim çok düşük seviyede kalmakta ve 
vergiler istenilen seviyeye gelememektedir. Konsolide bütçe açıklarındaki bu 
gelişim sürecine bir an önce son verilemediği için kamu kesiminin bütününde de 
mali disiplin sağlanamamaktadır. 

                                                           
31 İzzettin Önder, “Ekonomik Kriz Panoraması”, İktisat Dergisi, Sayı:356, Nisan 1996, 

s.21. 
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* Türkiye’de kamu kesiminin payını arttıran bir diğer unsur ise devletin 
artan rolü ve önemine karşın, seçmenlerin kamusal mal ve hizmetlerin 
finansmanına katılmaktaki isteksizlikleridir. Bu, sadece Türkiye’ye özgü bir 
durum değildir. Zira ortanca seçmenler dediğimiz seçmen grubu demokrasilerin 
diktatörleridirler. Sosyal tercihler ve bunun sonucunda ortaya çıkan bütçe, 
ortanca seçmenin tercihlerini yansıtır. Bedavacılık yöntemi ile ortanca seçmenin 
ulaşmaya çalıştığı husus, sıfır tüketici fiyatıyla arz edilen sosyal malların vergi-
fiyatını ödemeyerek, kişisel mal tüketiminin miktarını arttırarak, daha yüksek bir 
refah düzeyini yakalamaktır32.  

* Günümüze kadar bütçe açıklarının devam etmesinin bir diğer nedeni de 
bütçe sisteminin geleneksel yapısını muhafaza etmesi olmuştur. Türkiye’de 1973 
yılında program bütçeye geçilmiştir. Fakat, program bütçe tam anlamıyla 
uygulanamamış, bütçe ödenekleri ihtiyaçlara rasyonel bir şekilde tahsis 
edilememiştir33.  

Sonuç olarak elde edilen bulgular, Türkiye’de bütçe açıklarının önemli 
ölçüde yapısal faktörlere ve ihtiyari kararlara bağlı olarak oluştuğunu 
göstermektedir. Otomatik stabilizatörlerin yaygın olmadığı Türkiye 
ekonomisinde konjonktürel dalgalanmaların bütçe üzerindeki etkisi sınırlı 
kalmıştır34. Ancak bu etkinin sınırlı olması hiç etkilemediği anlamında 
yorumlanmamalıdır. Özellikle enflasyon bütçe yapısını ve gelişimini 
bozmaktadır. Enflasyon oranının yükselmesi, harcama hedeflerinin yeniden 
gözden geçirilmesini, ek ödenek ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bütçe 
gelirlerinin ve özellikle vergi gelirlerinin enflasyona paralel artmaması, 
tahsilâttaki gecikmeler, gider-gelir uyumsuzluğunu sonuçta bütçe açıklarını 
arttırmaktadır35.  

İfade edilen olumsuzluklar daha önce ifade edilen yapısal sorunlara 
birleştirildiğinde mali reformlara neden ihtiyaç duyulduğu bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. 

5018 SAYILI YASA SONRASINDA YAŞANAN DEĞİŞMELER 

Yaşanan olumsuzlukların büyük bir kısmı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile kaldırılmıştır. Bu kanunla beraber kamu kesimi yeniden 
tanımlanmıştır. Buna göre; Türkiye'de 5018 Sayılı ve 24.12.2003 tarihli Kamu 

                                                           
32 Güneri Akalın, “Kamu Kesimi Finansman Açıkları ve Ekonomik Dengeler Üzerine 

Etkileri”, Kamu Kesimi Finansman Açıkları, X. Türkiye Maliye Sempozyumu,14-
18 Mayıs 1994, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayın No:554, Maliye 
Araştırma Merkezi Yayın No:80, İstanbul 1996, s.19.  

33 Kâmil Tüğen, Türkiye’de Bütçe Açıkları, EGİAD, İzmir 1991, s.19. 
34 DPT, Konsolide Bütçesinde Yapısal ve Devresel Gelişmeler, Aralık 1996, s.14. 
35 Tüğen, a.g.r, s.18. 
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Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan önce kamu kesimi, konsolide bütçe 
(genel ve katma bütçe toplamı), mahalli idareler, döner sermaye işletmeleri, 
KİT’ler ve fonlardan oluşmaktaydı ve bu kurumların sahip oldukları açıklar da 
kamu kesimi finansmanı açıklarını meydana getirmekteydi. Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile kamu kesimini oluşturan kurumlar ve bütçeleme süreçleri 
yeniden tanımlanmıştır. Bu kanunun 2’nci maddesinde “Bu kanun  merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 
idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim 
ve kontrolünü kapsar….” şeklinde yer almıştır.  Kanunun 3’üncü maddesinde 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ekli (I), (II), ve (III) sayılı 
cetvellerde belirtilmiştir. Buna göre (I) sayılı cetvelde genel bütçe kapsamındaki 
kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde özel bütçe* kapsamındaki İdareler, (III) sayılı 
cetvelde düzenleyici ve denetleyici kurumlar yer almaktadır. Bu kanunda KİT 
bütçeleri ve bunların ne şekilde düzenleneceğine dair hükümler yer almamış 
döner sermaye işletmeleri ve fonlara ilişkin olarak “Genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların 
bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır. Bu kanun kapsamındaki kamu 
idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri ile fonlar 31.12.2007 tarihine 
kadar tasfiye edilir. Bu süre sonuna kadar döner sermaye işletmeleri ile fonların 
borç ve yükümlülüklerinin tasfiyesi için ilgili idarelerce gerekli tedbirler alınır. 
Bu süre sonunda varlıkları ve kadroları ilgili kamu idaresine devredilir.” hükmü 
yer almaktadır. Ancak bu tasfiye süreci 5436 sayılı Kanun ile geriye alınmıştır. 

Görüldüğü gibi kanunda devletin temel faaliyetlerinin yürütüldüğü 
merkezi yönetim kuruluşları ile sosyal güvenlik ve mahalli idareler bütçelerine 
yer verilmiştir. Genel ve katma bütçe yerine, bütçe birliği açısından da önemli 
sayılan, daha geniş kapsamlı bir şekilde merkezi yönetim bütçesi getirilmiştir. 
5018 sayılı Yasa esas itibarıyla, merkezi yönetim içinde yer alan kurumların mali 
işlemlerinin yönetimini ve kontrolünü düzenlemektedir. İdari ve mali açıdan 
özerkliğe sahip olan sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçeleri ise 
kendi organlarında görüşülüp kabul edilmekte ve faaliyet hedef ve sonuçları ise 
genel bütçe ekinde TBMM’ne sunulmaktadır. Bu kuruluşlar kendi kuruluş 
kanunlarını esas almalarına rağmen getirilen düzenlemelerle daha şeffaf birimler 
haline gelmişlerdir. 

5018 sayılı Yasa ile genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri aynı 
mali yönetim ve kontrol sistemine tabi tutulmaktadır. İdarelerin tüm gelir ve 
giderleri bütçelerinde yer almaya başlamıştır. Ayrıca orta vadeli harcama 
programı çerçevesinde çok yıllı bütçelemeye geçilmiş olup, bütçeler 2006 yılı 

                                                           
*  Bu kanunda yer alan özel bütçeli idareler Kamu İktisadi Teşebbüsleri bütçesi 

anlamında kullanılmamıştır. Kanun koyucu sınıflandırmaya giderken teorik olarak 
değil, uluslararası sınıflandırmaya göre bir belirlemeye gitmiştir. 
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itibarıyla üç yıllık projeksiyonlar çerçevesinde hazırlanmaya başlamıştır. Bu da 
yine saydamlığa ciddi katkılar sağlamıştır. 

Bu kanunun 78’inci maddesinde: “Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 
idare bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması ile diğer mali işlemleri, bu kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili kanunlarındaki hükümlere tabidir…” 
şeklinde yer almıştır. 

Görüldüğü gibi getirilen bu kanun ile kamu kesimi yeniden 
tanımlanmakta, bir kısmı tasfiye edilmekte, bir kısmı da yeniden yapılandırılarak 
ayrı bir sınıflandırılmaya tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla yeni düzenlemeden 
sonra kamu kesimi tanımlaması ve açık boyutu değişmektedir. 

Yine bu kanunla görev tanımlamaları ve bu görevlileri yerine getirecek 
kişiler ve bütçeleme süreci yeniden tanımlanmıştır. Kanunun yedinci maddesine 
göre; 

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 itibariyle 
kamuoyuna açıklanması, 

d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul 
görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturulması 
zorunludur hükmü getirilmiştir. Böylelikle IMF Mali Saydamlıkla İlgili İyi 
Uygulamalar Tüzüğü’nün ilkelerinin ilk üç ilkesine uyum sağlanmıştır. 5018 
sayılı Yasa ile beraber Merkezi Yönetim Bütçesi ile bütçenin kapsamı 
genişletilmiştir. Kanunun 13’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında, “Bütçelerin 
stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte 
görüşülüp değerlendirilir.” hükmü getirilmiştir. Bu hükümde mali saydamlığı 
sağlama yönünde önemli bir katkı sağlayacaktır. 68’inci maddede dış denetime 
ilişkin hükümler yer almakta dış denetimin Sayıştay tarafından yerine getirileceği 
belirtilmektedir. Böylelikle kamu fonlarının dış denetiminin farklı kurumlarca 
yapılması engellenmekte ve yapılan dış denetimlerde bir standart sağlayarak mali 
saydamlık arttırılmaya çalışılmaktadır.  

Kanunla mali saydamlığın önünde ciddi bir engel olan muhasebe 
standartları ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. 49’uncu maddede “Muhasebe 
sistemi; malî raporların düzenlenmesi ve kesin hesabın çıkarılmasına temel 
olacak ve karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak 
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şekilde kurulur ve yürütülür. Genel yönetim kapsamındaki idarelerde 
uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, çerçeve hesap planı ile 
düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri; uluslararası standartlara uygun 
olarak ilgili idarelerin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı bünyesinde 
Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, 
Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulacak bir kurul tarafından belirlenir ve Maliye Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur. Bu kurulun yapısı, çalışma 
usul ve esasları ile diğer hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme de mali disiplinin tesisine 
yönelik son derece ciddi bir adımdır. 

Mali saydamlık ve şeffaflığı sağlamaya yönelik bu değişiklikler dışında 
uygulamaya36 ve Kesin Hesap Yasa Tasarısı’na ilişkin de bir takım değişiklikler 
yapılmıştır. 

Yedek Ödenek Uygulaması ve Ödenekler Arası Aktarmalardaki 
Değişiklikler  

 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'ndan önce 1050 sayılı Genel 
Muhasebe Kanunu'nun yedek ödeneklerle ilgili 37’nci maddesinde; “Bütçe 
kanunlarında belirtilecek hizmet ve amaçlar için genel ve katma bütçelere 
gerektiğinde aktarma yapılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili 
tertiplerinde yedek ödenek bulundurulabilir ve bu ödeneklerden aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmü yer almıştır. 

 Yedek ödenekler temelde “Genel Yedek” diyebileceğimiz ödenek ile 
yine Maliye Bakanlığı Bütçesi’nde yer alan “Yatırımları Hızlandırma” 
ödeneğinden oluşmaktadır. Başlangıç ödeneği olarak toplam ödenekler içinde 
küçük bir pay işgal etmelerine karşın, bu durumun yıl içinde bu ödenek 
kaleminin kullanım yoğunluğu konusunda bir ölçü olmadığını gözden uzak 
tutmamak gerekir. Bunların dışında da yedek ödenek sayılabilecek türden 
ödenekler mevcuttur. Personel yedeği, ihbar ve kıdem tazminatlarını karşılama 
ödeneği, Bütçe Kanunu metninde yer alan yedek ödenek türünden 
uygulamalardır. Genel muhasebe kanunda yer alan hükümlere göre “Z” 
cetvelinde yedek ödeneğin kullanılabileceği alanların gösterilmesi ve Maliye 
Bakanı’nın onayı ile bu ödenekten aktarma yapılması gerekmektedir. Ancak 
uygulamada 1970’li yılların ortalarından itibaren değişiklikler olmuş ve herhangi 

                                                           
36 “Yedek Ödenek Uygulaması ve Ödenekler Arası Aktarmalardaki Değişiklikler”  ve 

“Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabında Yapılan Değişiklikler” Emin 
Dedeoğlu, Ferhat Emil ve Can M. Erdem, “Kamu Mali Mevzuatının Uygulanması ve 
Saydamlığı Üzerine Gözlemler Bütçe Kanunları Mali Disiplini Ne Ölçüde Sağlıyor?”, 
TESEV Kamu Maliyesinde Saydamlık Raporu adlı çalışmadan yararlanarak 
yazılmıştır. Erişim:www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php, 08.11.2003 
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bir cetvel yerine madde metinlerinde yedek ödenekle ilgili hususların 
düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Aslında yedek ödenek, gerek bütçe ve tekniğine, gerekse hizmetlerin 
uygulanmasına ödenek aktarması dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorunları 
azaltabilmek için düşünülmüş tedbirlerdir. Çünkü yasayla ödenek aktarma gereği 
ortaya çıktığı zaman belki parlamento çalışmaz durumdadır, tatildedir veya yasal 
işlemlerin yapılması uzun süre almaktadır. Bütün bu engeller ise hizmetin 
yürütülmesini aksatacaktır37.  

Ancak yaşanan gelişmeler bu uygulamanın mali disiplin üzerinde 
olumsuz etkiler doğurmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 23’üncü maddesinde yedek ödenek 
uygulaması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre  “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 idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe 
ödeneklerinin yüzde ikisine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek 
konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Mali yıl 
içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle 
dağılımı yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığı’nca ilan 
edilir”. hükmü yer almaktadır. Böylelikle yedek ödenek uygulamasına bir 
sınırlama getirilmiş ve yedek ödenek uygulamasının mali disiplinsizlik 
üzerindeki etkisinin azaltılması hedeflenmiştir. 

Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabında Yapılan 
Değişiklikler 

Bütçe disiplinini etkileyen bir diğer bütçe uygulaması “Bütçeden Mahsup 
Edilecek Ödemeler Hesabı”dır. Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı ek 
ödenek talebinin mümkün olmadığı durumlarda mali yükümlülüklerin avans 
olarak yerine getirilmesini ve ödenek sağlandığında ödemelerin bütçeye gider 
olarak kayıt edilmesi esasına dayalıdır. İlave olarak ödenekler serbest 
bırakılıncaya kadar da bu şekilde harcamalar gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu hesaplara ilişkin yaşanan bir diğer olumsuzluk bütçeden 
gerçekleştirilen faiz ödemeleri ile ilgilidir. Bütçe dışı yarı-mali işlemler sonucu 
Hazine’ye yaratılan yükümlülükler nedeni ile ortaya çıkan faiz ödemelerinin bu 
hesaptan yapılması ise bir başka saydamlık sorununu gündeme getirmektedir. 
Burada faiz ödemelerinin bütçe dışından yani ödeneksiz olarak yapılması daha 
sonra ise ödenek almaya dahi gerek duyulmadan hesabın bakiyelerinin bir 

                                                           
37 Gülay Coşkun, Devlet Bütçesi –Türk Bütçe Sistemi-, Turhan Kitabevi, Ankara 1991, 

s.191. 
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sonraki yıla devri sureti ile bu ödemelerin gider kaydedilmeden sürdürülmesi söz 
konusu olabilmektedir38.  

Tüm bu sebeplerle bütçe ilkeleri arasında yer alan şeffaflık ve 
anlaşılabilirlik ilkelerinin zarar görmesi, bütçe kanun tasarılarının 
hazırlanmasında harcamacı kuruluşlardan başlayarak gelir ve giderlerin gerçekçi 
bir şekilde tahmin edilmesine engel olmakta, bu da mali disipline zarar 
vermektedir. 

Ayrıca bütçe uygulamasında mal veya hizmetlerin temin edilmesi 
sürecinde, gerek mali mevzuatta gerekse yapılan idari düzenlemelerde (tasarruf 
genelgeleri gibi) kontrol ve prosedürlerin uzun süreler alması ve yinelenmesi 
nedeniyle kamu fonlarının etki ve randımanlı yönetimi tehlikeye atılmakta ve 
genel olarak pek yararlı olmayan ağır çalışan bir ortam oluşturulmaktadır39.  

Ancak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun Orta Vadeli 
Program, mali plan ve bütçe hazırlama rehberini düzenleyen 16’ncı maddesinde 
“…Orta vadeli programla 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 içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan orta vadeli plan, Haziran ayının on beşine kadar Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazete’de yayımlanır.” hükmü ve 
ardından gelen 17’nci maddede merkezi yönetim bütçesinin hazırlanmasında orta 
vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ilke ve esaslara 
uyulacağının belirtilmesi bütçe büyüklüklerinin ve ödenek tespitlerinin daha 
gerçekçi yapılmasına katkıda bulunacak ve gerçekçi olmayan bütçeler sebebiyle 
doğan sorunların önüne geçilmesi kolaylaşacaktır. 

Yukarıdaki sebeplere ilave olarak bütçeler hazırlanırken gelir ve giderler 
arasındaki denge görünüşte olduğundan ve bütçeler hazırlanırken samimiyet 
ilkesine pek uyulmadığından yürütme sıklıkla ek bütçe uygulamasına ihtiyaç 
duyabilmekte, bu durum ise mali şeffaflığı ve mali disiplini olumsuz olarak 
etkileyebilmektedir. 

 

 
                                                           
38 Emin Dedeoğlu, Ferhat Emil ve Can M. Erdem, “Kamu Mali Mevzuatının 

Uygulanması ve Saydamlığı Üzerine Gözlemler Bütçe Kanunları Mali Disiplini Ne 
Ölçüde Sağlıyor?”, TESEV Kamu Maliyesinde Saydamlık Raporu adlı çalışmadan 
yararlanarak yazılmıştır. Erişim:www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php, 
08.11.2003 

39 DPT, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2517, ÖİK:535, Ankara 2000, s.66-68. 
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Kesin Hesap Kanununda Yapılan Değişiklikler 

Mali disiplinsizliği arttıran unsurlardan birisi de kesin hesap kanunudur. 
Özelikle bütçe görüşmelerinde Kıta Avrupası anlayışının hakim olduğu 
Türkiye’de kesin hesap kanun tasarıları sadece bir formaliteyi tamamlama 
şeklinde değerlendirilmektedir. Oysa kesin hesap kanun tasarıları ile bütçe 
aklanmaktadır. Son derece önemli olan bu kanunun görüşülmesi sırasında 
parlamento gerekli ilgiyi göstermemekte, bu da mali disipline zarar vermektedir. 

Ayrıca Parlamentonun ilgisizliği kadar, Sayıştay tarafından verilen Genel 
Uygunluk Bildirimleri(GUB)nde de sorunlar bulunmaktadır. GUB’lerinin doğru 
ve açıklayıcı bilgiler içermesi gereklidir. Ancak, Batı’daki anlamda ve 
performans analizine yönelik bir denetim anlayışının yerleşmemiş olması, 
Sayıştay tarafından verilen uygunluk bildiriminin yasal uygunluk bildirimi 
şeklinde olduğunu göstermektedir. Oysa yapılması gereken performans 
denetiminin gerçekleştirilmesidir. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen son 
yıllarda Sayıştay tarafından Batı’daki örnekleri de incelenerek bu tür bir denetim 
şekli yönünde çalışmalara hız verilmiştir. KHKT hakkında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne de büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Meclis, mutlaka 
sorumluluk getirici üst harcamalara tamamlayıcı ödenek verme uygulamasına bir 
son vermelidir. Bu tür harcamalar mümkünse önceden tahmin edilerek ve 
planlanarak başlangıç ödenekleri içinde gösterilmeye çalışılmalıdır. Aksi taktirde 
başlangıç ödeneklerini Meclise düşük boyutlarda sunabilme imkanına 
kavuşmaktadır40.  

Ancak tüm aksaklıklara rağmen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 
Kanunu’nun 42’nci maddesiyle düzenlenen Kesin Hesap Kanun Tasarısı ve 
ekinde sunulan belgelerin genişletilmesi sonucunda bu kanun tasarısının daha 
fonksiyonel hale gelmesi beklenilmektedir. 

Mali saydamlığa zarar veren uygulamalardan birisi de kamu kurumlarına 
ait dernek ve vakıflar olmaktadır. Kuruluş amaçları itibariyle desteklenmesi 
gereken bu dernek ve vakıfların giderek büyümesi ve zaman zaman kuruluş 
amaçları ile uyuşmayan karar ve uygulamaları bu kuruluşların daha fazla tartışılır 

                                                           
40 Maliye Bakanlığı Muhasebe Genel Müdürlüğü 14 Mayıs 1994 tarih ve 21934 Sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanan 518 sayılı genelgeyle bakanlıkları ödenek üstü harcama 
yapma hususunda uyarmasına ve 1995 mali yılı KHKT'sine ilişkin kararında "Diğer 
taraftan bundan sonraki Kesin Hesap Kanun Tasarılarının görüşmelerinde, ödenek dışı 
giderlerden yasalara göre ödenek aramaksızın yapılanlar dışında kalanlara tamamlayıcı 
ödenek verilmeyeceği hususu benimsenmiştir." ancak takip eden yıllarda bu 
uygulamalar tekrar görülmüştür. Ayrıntılı bilgi için Bkz: Aziz Konukman, “Kesin 
Hesap Kanun Tasarıları Üzerine Bir Değerlendirme”, TESEV Kamu Maliyesinde 
Saydamlık Raporu içinde, Erişim: 8.11.2003, 
www.tesev.org.tr/projeler/proje_kamu_maliye.php,  



 
 

453

hale gelmesine yol açmıştır. Dernek ve vakıfların bütününe ait gelir ve gider 
rakamlarına erişilememesi, mali disiplinsizliği arttıran unsurlardan biri olmuştur. 
Yapılan son yasal değişiklilerle yeniden düzenlemeye tabi tutulan bu dernek ve 
vakıfların ancak muhasebe sisteminin yeniden yapılandırılması ve kamu 
kesimine ait bilançoların düzenlenmesi ile birlikte tümüyle değerlendirilebileceği 
göz önüne alınarak bu yöndeki çalışmalara devam edilmelidir. 

Yapılan çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde 5018 sayılı Yasa 
ile birlikte mali saydamlığı sağlamak ve yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek 
için kamuda raporlama, mali istatistikler oluşturma ve faaliyet raporlarının 
hazırlanması ve yayınlanması sistemine geçilmiştir. Uluslararası standartlara 
uygun şekilde denetim iç ve dış denetim olarak ikiye ayrılmış, dış denetim organı 
olarak Sayıştay’ın, dolayısıyla TBMM’nin kamu gelir ve giderleri üzerindeki 
denetim yetkisi kapsam ve konu itibariyle artırılmıştır. Ayrıca denetimde 
uygunluk denetimi yanında performans (yerindelik) denetimi de öngörülmüştür41. 

 Türkiye’de uzun yıllardır devam eden mali açıkların azaltılması için 
atılan olumlu adımların devam ettirilmesi gerekmektedir. Çünkü mali 
saydamlığın önündeki engeller mali disiplini olumsuz anlamda 
etkileyebilmektedir. Mali yönetim ne kadar şeffaf ise kamusal harcamalarda 
etkinlik o kadar fazla olmakta ve bütçeler daha etkin hale gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Ahmet ARSLAN, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu 

Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Erişim:30.11.2008, 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md145/ahmeta.pdf.,                     
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SAYIŞTAY DENETİMİ BAĞLAMINDA  HESAPVERME SORUMLULUĞU 

Arife Coşkun- Levent Karabeyli1  

GİRİŞ 

1980'li yılların başlarında itibaren dünyada çok yönlü dönüşüm 
yaşandığı, bir olgudur. Bu dönüşüm esnek üretim, küreselleşme, postmodernizm, 
düzenleyici devlet, yönetişim, hesapverme sorumluluğu gibi kavramlarda 
ifadesini bulmuştur. Özellikle üretim biçimindeki değişim, kamu hizmetleri 
algısını da etkilemiş, işlerin bizzat devlet tarafından yapılması anlayışından,  
devlet tarafından yönlendirilmesi anlayışına geçilmiştir. Devletin rolünün 
yeniden tanımlanması sonucu ortaya çıkan kamu harcamalarının azaltılması ve 
kamu sektöründe kadroların küçültülüp, hizmet kalitesinin artırılması gibi güçlü, 
ama çelişkili akımlar, kamu kurumlarının performansına ilgiyi artırmıştır. 

Performans yönetiminin, kamu yönetiminin değişikliklere uyum 
esnekliğini artıracağı, tüm tarafların bir araya gelerek politika üretmesini 
kolaylaştıracağı, performans ölçütleri üzerinden hesapverme sorumluluğunu 
artıracağı öngörülmüştür. Bu bağlamda son yirmi yılda, öncelikle gelişmiş 
ülkelerde olmak üzere bütün ülkelerde kamu yönetimi reformları gündeme 
gelmiş, kamu kurumlarının yapılanması ve yönetim tarzı önemli ölçüde 
değişikliğe uğramıştır. Kamu yönetimi reformlarının ve bu sürece paralel gelişen 
etkin devlet, esnek hizmet üretimi anlayışının hayata geçirilmesinde hesap verme 
sorumluluğu, önemli bir araç olarak kamu yönetimlerinin gündemine girmiştir.  

1990’lı yıllarda pek çok ülkede kamu yönetimi reformları kapsamında 
yapılan hesap verme sorumluluğu ve şeffaflığa ilişkin düzenlemeler, Sayıştay’a 
“verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetimi” yetkisi verilmesi gibi birkaç istisna 
dışında, ülkemizde ağırlıklı olarak 2000’li yıllarda gündeme gelmiştir. Bu alanda 
yapılan düzenlemeler ve ülkemiz kamu yönetiminde uygulamaları başlangıç 
aşamasında olduğu için, bu makale; dünya literatürü ışığında kavram ve süreçlere 
açıklık getirmeyi, yasama organı ile kamu idarelerinde ele alınması gereken 
sorunları dikkatlere sunmayı ve bu süreçte Sayıştayın rolünü açıklamayı 
hedeflemektedir.  

HESAPVERME SORUMLULUĞU 

Hesap verme sorumluluğu, geçmişten günümüze kamu yönetiminin 
ayrılmaz ve en temel öğesi olan “sorumluluk” anlayışının, yeni kamu yönetimi 
anlayışının diğer temel bir unsuru olan “şeffaflıkla” güçlendirildiği yeni bir 
kavram olarak karşımıza çıkmakta ve şeffaflıkla birbirini besleyen bir 
mekanizma oluşturmaktadır. Gündelik ve geleneksel yorumuyla; yapılmayan 

                                                           
1 Sayıştay Uzman Denetçisi/ SAYDER Yön. Kur. Üyeleri 
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görevler, hatalı yapılan işler için düzeltme, cezalandırma platformu gibi 
çağrışımlar yapsa da,  hesap verme sorumluluğuna, yeni kamu yönetimi anlayışı 
çerçevesinde, “başarıyı sergileme fırsatı” gibi pozitif bir anlam yüklenmektedir.  

Kavram ve tarihsel gelişim 

Hesap verme sorumluluğu, kamu yönetimi reformlarıyla ülkelerin 
gündemine giren bir kavram olarak her ne kadar 80’li yıllarda telaffuz   edilmeye 
başlandıysa da buna karşılık gelen uygulamalar yeni değildir. Güçler ayrılığı 
prensibinin hayata geçişinde, demokratik devlet mekanizmasının kökenlerini 
oluşturmada nirengi noktası sayılan, vergi alma hakkının kraldan halk meclisine 
geçtiği Magna Carta-1214, hesap verme kültürünün kökenleri açısından da 
benzer rolü oynamıştır. Haklar Kanunu (Bill of Rights) ile vergilerin nerelere ve 
nasıl harcanacağını belirleme yetkisinin parlamentolara geçişi ise demokratik 
parlamenter sistemle birlikte hesap verme sorumluluğunun gelişim sürecinde 
önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu dönemlere karşılık gelen geleneksel 
yönetim yapısında; yapılmayan görevler, hatalı yapılan işler için düzeltme, 
cezalandırma şeklinde uygulamaya geçen hesap verme sorumluluğu; daha doğru 
deyişle hesap sorma,  “sorumluluk” kavramında ifadesini bulmuştur.  

Geleneksel yönetim yapısında, mali kaynakların ve insan kaynaklarının 
kontrolü merkezde; hizmetlerin sunumuna ilişkin faaliyetlerin sorumluluğu ise, 
kurumların alt kademesinde toplanmıştır. Hükümet hem kontrol eden hem de 
kontrol edilendir. Merkezi yönetim kuralları yayımlar, kurallara uygunluğu izler 
ve uygun görmediği uygulamalara müdahale eder. Faaliyet kademesi merkezi 
hükümetin kurallarına uymalı; aksi durumda, sorumlular sorumlulukları 
ölçüsünde cezalandırılmadır. 

Geleneksel anlayışın kırılma noktası, dünyada 1980’li yılların ikinci 
yarısında, öncelikle gelişmiş ülkelerde başlayan kamu yönetimi reformları 
olmuştur. Kamu yönetimi reformları ile küreselleşmeye, artan uluslararası 
rekabete ve değişen üretim ilişkilerine hızlı cevap veren bir yönetim yapısı 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, hükümet harcamacı kuruluşlara, 
kaynakların kullanımında esneklik vermektedir. Kuşkusuz, bu esneklik sonsuz ve 
sınırsız değildir. Esnekliğin çerçevesi hesap verme sorumluluğu ile 
belirlenmektedir.   

Hesap verme sorumluluğunun tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik 
literatür, ağırlıklı olarak performans yönetimi ve denetiminde2 dünya 
öncülerinden olan Kanada orijinlidir. Literatürde pek çok tanım olmasına karşın, 
ortak kabul gören birkaç tanım bulunmaktadır. Günümüzdeki benimsenen 
çerçevede hesap verme sorumluluğu, ilk kez Wilson Raporu olarak anılan 1975 
tarihli Kanada Ulusal Denetim Ofisi Raporunda tanımlanmaya çalışılmıştır. Söz 

                                                           
2 Kanada ulusal denetim ofisine 1977’de performans denetimi yetkisi verilmiştir.   
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konusu raporda hesapverme sorumluluğu, “tevcih edilen sorumluluğa cevap 
verme yükümlülüğü” (OAG of Canada, Wilson Report, 1975, sf.9) olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanım, biri sorumluluk tevcih eden, diğeri görevi nasıl yerine 
getirdiğini raporlamayı taahhüt eden, yani cevap verme yükümlülüğü taşıyan en 
az iki tarafın varlığını esas alır.   

Kamu yönetimi reformları çerçevesinde hizmet sunum biçimlerinin 
değişmesi sonucu, hiyerarşik olmayan ilişkilerin ortaya çıkması; sonuç ve 
performansa odaklı yönetimlere yönelmesi; kamu kurumları ve yöneticilerine 
daha fazla esneklik ve özerklik verilmesinin istenmesi; şeffaflığın önem 
kazanması hesap verme sorumluluğuna duyulan ihtiyacı değiştirmemekle 
beraber, kapsamını ve uygulama anlayışını değiştirmiştir. Bu bağlamda, hesap 
verme sorumluluğu tanımı da genişlemiştir. “Kendisine kaynak ve yetki 
devredilenlerin, bu kaynak ve yetkiyi nasıl kullandıklarını açıklama 
sorumluluğu” olarak da tanımlanan hesap verme sorumluluğunun, yaygın kabul 
gören tanımı, Kanada Ulusal Denetim Ofisi ve Maliye Bakanlığının ortak 
çalışmasında; “üzerinde anlaşmaya varılmış beklentiler ışığında, performansa 
yönelik sorumluluk üstlenme ve bu sorumluluğun nasıl yerine getirildiğini 
açıklama yükümlülüğü” (OAG Canada and TBS Canada, 6 January 1998.) 
şeklinde yapılmıştır. INTOSAI Denetim Standartlarında yer alan tanıma göre ise, 
hesap verme sorumluluğu; “kamu teşebbüsleri ve şirketleri de dahil olmak üzere, 
kendilerine kamu kaynakları emanet edilen kişi ve idarelerin mali, idari ve 
program görevlerinden ötürü açıklama yapma ve bu görevleri kendilerine 
verenlere durumu bildirme mecburiyetleri”dir. (INTOSAI, Auditing Standards, 
Glossary). 

Hesapverme sorumluluk biçimleri 

Bir ülkedeki mali yönetim sistemi ve denetim fonksiyonu temel olarak 
yöneticilerin yönetimlerinden ötürü tabi tutuldukları sorumluluk rejimleri ile 
bunların algılanma ve yerine getirilme tarzlarına göre biçimlenir ve işler. Hesap 
verme sorumluluğu, kamu yönetimine can veren, onu yönlendiren bir unsurdur 
ve bir anlamda toplumsal öğeler (vatandaşlar-politikacılar-bürokrasi) arasındaki 
karşılıklı ilişkiler ve beklentiler yumağıdır. Demokratik ülkelerde kamu 
kaynaklarının kullanımında karar sahibi olan, seçilmiş veya atanmış olsun, her 
yöneticinin yönetimlerinden ötürü hesap vermesi asıldır. Hesap verme 
sorumluluğunun üç boyutu vardır: (Çev. Sacit Yörüker, İrlanda kamu idaresinde 
…, Mayıs 2001, sf.9-25) 

Siyasi hesapverme sorumluluğu, parlamento- hükümet arasında 
gerçekleşir. 

• Parlamento ile ilgili sorumluluk ve hesapverme sorumluluğu: Kamu 
görevlilerinin parlamento ihtisas komisyonlarına doğrudan rapor 
sunmalarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Özelikle kamu 
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hesaplarını inceleyen komisyonların kurumların en üst muhasebe 
görevlileri vasıtasıyla, halkın parasının akıllıca kullanımının 
sağlanmasında sahip olduğu rol, parlamento ihtisas komisyonlarının 
güçlendirilmesi eğilimini artırmıştır.  

• Bakanla ilgili sorumluluk ve hesap verme sorumluluğu: Bakanlar, kendi 
bakanlıklarının işleyişinden parlamentoya hesap vermekle 
yükümlüdürler. Bu genellikle parlamenterlerin soruları aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Dünyadaki gelişmeler bakanların rolünde de değişimi 
gündeme getirmiş, yeni kamu yönetimi yasalarında bakanların sonuçların 
ve çıktıların belirlenmesinden; kamu personelinin ise, çıktıların 
üretilmesinden sorumlu olacağına ilişkin düzenlemeler yapılmaya 
başlanmıştır.  Bu düzenlemeler bakanlara, parlamentoyu bilgilendirme, 
eksik ve hatalı uygulamalar hakkında açıklama yapma, hatalı işlemleri 
düzeltme ve feragat gibi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. 

Yönetsel hesap verme sorumluluğu, kamu kurumlarının yönetimi 
dolayısıyla kamu personelinin bakanlar, parlamento ve yurttaşlar 
karşısındaki hesap verme sorumluluğu ile ilgilidir.  

• Bakanlık üst yönetimi ile ilgili hesap verme sorumluluğu. Hükümet ya da 
ilgili bakan tarafından belirlenmiş politikaya bağlı olarak, bakanlığın 
yönetimi, strateji bildiriminin hazırlanması ve sunulması, bakanlık 
personelinin sorumluluklarının belirlenmesi dahil olmak üzere bir dizi 
konuda bakanlık üst yöneticilerinin yetki, sorumluluk ve hesap verme 
sorumlulukları olacaktır. Bakanın altındaki bakanlık üst yönetimi, 
teşkilatlarının faaliyetlerinden ötürü özünde parlamentoya karşı değil, 
bakana karşı sorumludurlar. Bununla birlikte, birçok ülkede 
kendilerinden bakanları adına bu faaliyetleri açıklamak için 
parlamentoya cevap vermeleri istenebileceğine ilişkin düzenlemeler 
yapılmaya başlanmıştır.  

• Hat (alt kademe) yönetimi ve personel hesap verme sorumluluğu. 
Yönetsel hesap verme sorumluluğu zinciri de bürokrasi içerisinde 
tepeden tabana, kamu kaynaklarının kullanımında karar ve söz 
sahipliğinin bulunduğu en alt kademelere kadar yayılarak iner. Kamu 
yönetimi reformları çerçevesinde, sonuçlara yönelik hesap verme 
sorumluluğunun güçlendirilmesi, personel hesap verme sorumluluğunun 
temel meselesi olmuştur.  

• Vatandaşa karşı hesap verme sorumluluğu, vatandaşın bilgiye erişim 
hakkının sağlanması ile geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, pek 
çok ülkede bilgiye erişim hakkını düzenleyen yasalar çıkarılmıştır. 
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Unutulmamalıdır ki siyasi, yönetsel ve vatandaşa karşı hesap verme 
sorumluluğu, sistemin işleyişi açısından bütünlük oluşturmaktadır. Birinin 
işlememesi hesap verme sorumluluğu mekanizmasından beklenen yararı 
azaltacak, yani kamu kaynaklarının daha iyi yönetimi konusunda gelişme 
sağlanamayacaktır. 

Performans ve mali hesap verme sorumluluğu 

Hükümet kamu gelirlerini toplamadan ve kamu fonlarını harcamadan 
önce, parlamentodan izin almak zorundadır. Kamu fonları harcandıktan sonra; 
hükümet bu fonları parlamentonun verdiği yetkiye uygun kullandığını göstermek 
için raporlamalıdır. Hükümetin gerçekleştirdiği faaliyetleri açıklama zorunluluğu 
"mali hesapverme sorumluluğu" olarak isimlendirilmektedir (OAG Kanada, 
Auditing For Parliament, 1996, sf.1). Diğer bir deyişle; Mali hesap verme 
sorumluluğu, “parasal fonları ve malları kullanan ya da bir görevi yürütenin 
görevini yerine getirme yöntemi hususunda kamuya cevap verme görevidir." 
şeklinde tanımlanabilir.  

Hükümeti yaptığı işlerden sorumlu tutan bu süreç, zamanla geliştirilmiş; 
kamu fonlarının nasıl harcandığı kadar verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde 
hedefleri başarmak için kullanılıp kullanılmadığının, hedeflerin başarılıp 
başarılmadığının, nasıl başarıldığının raporlanması önem kazanmıştır. Bu, 
literatürde "program hesap verme sorumluluğu", "yönetsel hesapverme 
sorumluluğu ya da "performans hesap verme sorumluluğu" olarak 
isimlendirilmiştir (The United States Agency for International Development, 
september 1989, sf.2-3). 

Hesap verme sorumluluğunun daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi, tabii 
olarak doğru, yeterli bilgileri üreten yönetim bilgi sistemlerini gerektirmektedir. 
Ayrıca, neyin açıklanacağı, raporlanacağının net olması da bu sorumluluğun 
yerine getirilmesine ilişkin süreçleri anlamlı kılan bir öğedir. Gerek mali, gerekse 
performans hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesindeki asli unsur ise, 
bu açıklama/raporlamaların üzerinde önceden anlaşmaya varılmış beklentiler 
ışığında gerçekleşmesi hususudur. Mali hesap verme sorumluluğunda bütçe, 
mevzuat, muhasebe kuralları; performans hesap verme sorumluluğunda stratejik 
planlama ve bu türevden dokümanlar söz konusu beklentiler yumağını 
oluşturmakta, bu çerçevede raporlama verilerinin niteliği de mali ve faaliyet 
bilgilerinden oluşmaktadır. Bu beklentilerin yeterince karşılanmış olup 
olmamasıyla ilgili sonuç/değerlendirme/yaptırımlar da yine sorumluluğun mali, 
performans özelliğine göre değişmektedir. Bütçe ve diğer mevzuata aykırı, kural 
dışı mali hususlar yargısal/cezai/disiplin yaptırımlarıyla karşılık bulabilmekte 
iken, performansa ilişkin olumsuzluklar görevlendirme/atamayı yapanın, yetkiyi 
devredenin takdirini ilgilendirmektedir.   
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Hesapverme sorumluluğu/Performans ölçümü  

Mali hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi için nasıl ki bütçe, 
muhasebe kural ve verileri, mali tablolar ve açıklamalar gerekli ise, kamu 
kaynaklarının ne kadar verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde kullanıldığına dair 
açıklamaların yapılması; yani, anlamlı bir şekilde performans hesap verme 
sorumluluğunun yerine getirilmesi, performans ölçümünü zorunlu kılmaktadır. 
Performans ölçümü, stratejik amaçların ve hedeflerin, performans ölçü ve 
göstergelerinin,  somut performans hedeflerinin tespiti, performans bilgisinin 
elde edilmesi, bilginin raporlanması ve nihayet iyileşmeye yönelik önlemlerin 
alınması süreçlerini kapsayan, önceden belirlenen amaç ve hedeflere göre elde 
edilen çıktı ve sonuçların değerlendirilmesini sağlayan, performans yönetimi 
sisteminin bir unsurudur. (Sacit Yörüker, Levent Karabeyli, Safiye Kaya, Baran 
Özeren, Eylül 2003, sf.12). Ulaşılan sonuçlar, performans raporları aracılığı ile 
yayınlanmaktadır.  

 

          

 

Şekil-1, Performans yönetimi süreç döngüsüne ilişkin  performans 
ölçümüne ve ölçüme ilişkin çıktıların asli fonksiyonuna  ilişkin ipuçlarını da 
sergilemektedir. (C.Suat Aral, Mayıs 2001, s.1) Performans ölçümüyle elde 
edilen bilgi kurumun daha iyi yönetilmesine yardımcı olmalı, elde edilen 
bilgilerden ileriye dönük dersler çıkarmalıdır. Performans ölçümünü neden 
yaptığımıza ilişkin sorunun yanıtı son derece önem  taşımaktadır. Belirtilmesi 
gereken önemli bir husus, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesini 

Stratejik Amaçların ve 
Hedeflerin   Saptanması 

Performans Ölçülerinin 
Belirlenmesi 

Performans bilgisinin elde 
edilmesi 
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Bilginin Raporlanması 

Şekil 1:Performans yönetiminin bir unsuru olarak performans ölçümü 
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sağlamanın, performans ölçümü yapılmasının tek amacı, daha da doğrusu asli 
amacı olmadığıdır. Ölçüm ve ölçüm süreçlerinin, kurumların daha iyi  
yönetilmesinin bir aracı olduğu, özü itibarıyla “farkındalık”  bilincini geliştirmeyi 
ve işlerin daha iyi gitmesini sağladığı gerçeği göz ardı edilerek, sadece hesap 
vermenin bir aracı olarak görülmesi, bu  yönetim aracından gereği gibi 
yararlanmada ve kurumsal sahiplenmenin sağlanmasında ciddi risk 
oluşturmaktadır. Performans ölçümünün kuralları, rehberleri dışsal olarak 
belirlense de özü itibarıyla kurumlarda, kurum çalışanları tarafından 
gerçekleştirilecek bir olgudur.  

KAMU YÖNETİMİNDE HESAPVERME SORUMLULUĞU 

Kamu yönetimi alanında politikacılar vatandaşa, yürütme organı 
parlamentoya, bürokrasi de yürütme organına karşı hesap verme yükümlülüğü 
altındadır. Ülkemizde geleneksel (mali) hesap verme sorumluluğu bütçe ve kesin 
hesap kanun tasarılarının TBMM’de görüşülmesiyle gerçekleşmekte iken, 
dünyadaki kamu yönetimi reformları ve hesap verme sorumluluğu alanındaki 
gelişmeler izlenmeye çalışılmış, başta mali sorumluluğu düzenleyen yasa olmak 
üzere bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. 

Reform mevzuatında performans yönetimi  

Performans yönetimine ilişkin süreçler, temel olarak 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda  yer 
almakta olup,  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları 
Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkında Yönetmelik, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ve 
Performans Programı Hazırlama Rehberinde uygulamaya ilişkin esas ve 
yöntemler belirlenmiştir.  

Bu düzenlemelerin içinde, kamu yönetiminde sorumlulukları belirlemesi 
nedeniyle ayrı bir önem taşıyan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunuyla, performans hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinin en 
etkin aracı olan performans ölçümü ve ölçümle elde edilen performans 
bilgilerinin raporlanmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması hedeflenmiştir. 
Ancak, hesap verme sorumluluğunun işleyişine dair bazı düzenlemelerin, 
sistemin gerçeklikleriyle bağdaşmadığı görülmektedir. Problemlerin temelinde 
yatan asıl unsur ise sorumluluk, hesap verme sorumluluğu, performans ölçümü, 
performans değerlendirmesi ve performans denetimi başta olmak üzere kamu 
yönetimimiz için görece yeni bazı kavramların yeterince ayrıştırılamaması yada 
bu kavramlara yüklenen anlamların gerçekliklerle örtüşmeyen yönlerinin 
bulunmasıdır. 
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Sorumluluk/ hesapverme sorumluluğu    

Ülkemizde, kamu yönetimi reformu düzenlemelerinde, aralarında önemli 
niteliksel farklılıklar olmasına karşın, sorumluluk ve hesap verme sorumluluğu 
yeterince ayrıştırılamamıştır.  Yönetsel nitelikli bir sorumluluk olan hesap verme 
sorumluluğu, 5018 sayılı Yasa’nın “hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci 
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.” şeklinde yer almıştır. Başlığı “hesap verme sorumluluğu” olmasına 
karşın, aynı başlık altında “hukuka uygun davranma” gibi mali, hukuki sonuçları 
olan yükümlülüklerin de düzenlenmesi tercih edilmiştir.  

Kanuna aykırı eylem ve işlem yapmanın müeyyidesi, aykırı davranılan 
mevzuatın niteliğine göre mali ya da cezai olabilmektedir. Oysa, kamu 
kaynaklarını verimli, tutumlu, etkin yönetilmemesinin, kötüye kullanımları 
önleyecek yeterli bir iç kontrol yapısı oluşturulmamasının müeyyidesi ancak, 
takdir edilmemek, güven kaybı, kaynak kullanımı konusunda esneklik ve yetki 
tanınmaması ya da ilgili yöneticinin atamaya yetkili amir tarafından başka bir 
göreve alınması şeklinde olabilir. Her şeyden önce hesap verme sorumluluğu 
öncelikle, bir açıklama/raporlama sorumluluğudur. Açıklama/raporlamanın, 
kaynak kullanma yetkisini devreden merci tarafından değerlendirilmesi ve rapor 
verilerinden yola çıkılarak elde edilen sonuçlar, mali ve performans hesap verme 
sorumluluğuna göre farklılaşabilecektir.  Maddenin sonunda yer alan “yetkili 
kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır” ifadesi de bu anlamda maksadını 
aşan ve cezalandırma gibi başka tür bir sorumlulukları çağrıştıran yapıdadır. 
Zaten, kavramsal yeniliği dolayısıyla yanlış anlamalara uygun bir alanda, 
kanımızca daha net ve yalın düzenlemeleri tercih etmek gerekmektedir.  

5018 sayılı Yasa’nın 10 ve 11’inci maddelerinde bakanların ve üst 
yöneticilerin sorumluluklarının düzenlenmesinde de aynı yaklaşımın egemen 
olduğu görülmektedir. Bu maddelerin düzenlenmesinde hesap verme 
sorumluluklarından ziyade, bakan ve üst yöneticilerin görevleri sayılmaktadır. 
Yine de, bakanların kamuoyunu bilgilendirmesi gibi ek yükümlülükler 
getirilmiştir. Ancak, bakan ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğuna 
ilişkin düzenlemelerde tutarsızlık vardır. Örneğin 10’uncu madde de mahalli 
idarelerin sorumluluğu İçişleri Bakanına verilmiş; buna karşılık 11’inci maddede 
mahalli idarelerin üst yönetimlerinin meclislerine karşı sorumlu olacağı 
belirtilmiştir. Böylece İçişleri Bakanı, mahalli idarelerin siyasi sorumluluğunu 
taşırken; mahalli idarelerin üst yönetimlerinin İçişleri Bakanına herhangi bir 
yönetsel yükümlülüğü bulunmayacaktır.  Benzer bir iç içe geçiş aynı yasanın 
“kamu zararı” başlıklı 71’inci maddesinde de yapılmış, ancak muhtemelen 
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konuya ilişkin kavrayışın artışıyla, bu vahim sayılabilecek ve kaosa neden 
olabilecek hatadan dönülmüştür. Yasanın ilk halinde  “kamu kaynaklarının iyi 
yönetilememesi” kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak hususlar arasında 
sayılırken, 5436 sayılı Yasanın 10’uncu maddesiyle bu fıkra kaldırılmış ve “iyi 
yönetim” olgusunun “kamu zararı” gibi tazmin yükümlülüğü gerektiren bir 
kavramla ilişkilendirilmesi önlenmiştir.   

Hesapverme sorumluluğunun araçları: Genel faaliyet raporu ve 
kamu idareleri faaliyet raporları   

Faaliyet raporları, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde 
önemli araçlardan birisidir. Daha önce belirtildiği üzere, mali ve performans 
hesap verme sorumluluğunun üst amaçları aynı olsa da, her ikisinin dayandığı 
temeller, sistem içinde ihtiyaç duyulan bilgi veri türleri ve sonuçlarının niteliği 
farklılık göstermektedir. Farklı temellerde gelişen bu sorumlulukların yerine 
getirilmesine ilişkin süreçler, 5018 sayılı yasa ve bazı alt dokümanlarda bir 
potada eritilmeye çalışılmıştır.  

Nitekim, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmeliğin “Genel faaliyet raporları” ile “Birim ve idare faaliyet raporları” 
kapsamları başlıklı 15 ve 18’inci maddelerinin içerikleri, bu zorlama birlikteliği 
sergilemektedir. Bu maddelerde, idare faaliyet raporları kapsamında ağırlıklı 
olarak performans ölçümüne ilişkin sonuç ve değerlendirmeler yer almakta iken; 
Genel faaliyet raporu, neredeyse tamamen “kesin hesap” bilgileri ve açıklamaları 
hüviyetindedir. Dolayısıyla, mali işlemler ve faaliyetler sonuçları ile performans 
ölçüm sonuçlarını gösteren faaliyet (performans) raporları uygun olmayan bir 
sistematikle bir araya getirilmiştir, başka bir deyişle, performans bilgilerinden 
oluşan ve konsolidesi söz konusu olamayacak idare faaliyet raporlarından,   mali 
nitelikli bilgilerin egemen olduğu ve bütçe süreci içinde her kurumun faaliyet 
raporunun ayrı ayrı değerlendirilmek zorunluluğu olduğundan dolayı, ne 
fonksiyonu olacağı da belirsiz bir  genel rapora ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Faaliyet (performans) raporlarının hazırlanması ve sunumu 

Ülkemizdeki reform düzenlemelerine göre, faaliyet raporları 
hazırlanmasına ilişkin süreç, kamu kurumlarının harcama yetkililerinin birim 
faaliyet raporlarını hazırlamasıyla başlamaktadır. Daha sonra, birim faaliyet 
raporlarını esas alarak, üst yöneticiler kurumun idare faaliyet raporlarını 
hazırlayacaktır. Kamu idareleri faaliyet raporlarını Maliye Bakanlığına, mahalli 
idareler İçişleri Bakanlığına ve aynı zamanda Sayıştay’a gönderecektir. Bu 
raporları esas alarak, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı 
genel faaliyet raporları Sayıştaya gönderilecek; Sayıştay ise, mahalli idarelerinki 
hariç olmak üzere, idare faaliyet raporları ile genel faaliyet raporlarını, 
gerçekleştirdiği dış denetim sonuçlarını dikkate alarak oluşturduğu görüşlerini de 
belirterek, TBMM’ ye sunacaktır.  
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Bu düzenleme birçok yönüyle stratejik planlama, performans planları, 
performans ölçüm sistemi ve bu süreçlerin çıktısı olan performans raporlaması 
gerekleriyle bağdaşmamaktadır. Öncelikle harcama yetkililerine birim faaliyet 
raporu hazırlama görevi verilmesi doğru değildir. Çünkü stratejik planlama ve 
yıllık performans planları birimler değil, idareler bazında yapılır. Faaliyet 
raporları ise, kurum stratejik planı ve yıllık performans planında yer alan 
faaliyetlerin ne ölçüde başarıldığını gösterir. Dolayısıyla, stratejik plan gibi 
faaliyet raporları da kurum bazında tek bir rapor olarak, üst yöneticilerin 
sorumluluğunda hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Rapor tabii ki, birimlerden elde 
edilecek bilgilerden oluşacaktır. Ancak, bunun harcama yetkililerinin faaliyet 
raporu hazırlayacağı şeklinde ifadesi hatalıdır.  

Ayrıca, harcama yetkililerinin birim faaliyet raporu hazırlamasına ilişkin 
düzenlemenin bazı kurumlarda hiç hayata geçirilememesi de söz konusudur. 
Örneğin, kurum stratejik planının hazırlanması sürecinde, belirlenen stratejik 
amaçlar, kurumun bazı birimlerinin faaliyetlerini kapsamayabilir. Bu son derece 
doğal bir durumdur ve özellikle de kurumların asli faaliyetleri dışındaki, destek 
faaliyetlerini yürüten birimler için böyle olma olasılığı hayli yüksektir. Bu 
durumda, söz konusu birim yetkililerinin hazırlayacağı bir performans raporu 
olamayacaktır ve bu doğal durum pratikte problem doğuracaktır. Çünkü 
düzenlemeler, kurumun tüm faaliyetlerinin performans ölçümüne konu olacakmış 
gibi bir tasarımla; ancak, stratejik planlama ve performans ölçümüne ilişkin 
doğrularla bağdaşmayan  bir varsayımla yapılmıştır. Nitekim, “Performans 
Programı Hazırlama Rehberi” gibi uygulamaya yön veren dokümanlarda “idare 
düzeyinde yürütülen hizmetler: Danışma, denetim ve destek birimlerince idare 
düzeyinde yürütülen ve birim performans hedefleriyle ilişkilendirilemeyen 
faaliyetler” gibi tanımlamalarla, yasadaki bu açmazlara çözüm üretilmeye 
çalışılmıştır. (BÜMKO, sf.7) 

Faaliyet raporlarının Maliye Bakanlığı ve Sayıştaya sunulması da işlevsel 
bir düzenleme değildir. Hesap verme sorumluluğu sisteminde, bu raporları 
hazırlamak ve sunmak bürokratların bakanlara karşı olan hesap verme 
sorumluluğunun, faaliyet raporlarını TBMM’ye sunma görevi ise kurumların 
bağlı olduğu bakanların yürütmenin yasamaya karşı olan hesap verme 
sorumluluğunun gereğidir. Maliye Bakanlığının ve Sayıştay’ın; her bir kurumun 
kendine özgü amaç, hedef ve performans ölçüm bilgilerinden oluşan ve bu 
nedenle konsolide edilmeye ve birlikte değerlendirmeye de elverişli olmayan 
idare faaliyet raporlarını, konsolide etmek, değerlendirmek, TBMM’ ye sunmak 
türünden görevleri olmamalıdır.  

Faaliyet raporları üzerine değerlendirme  

Faaliyet raporları KMYK’da Sayıştayın faaliyet raporlarını “dış denetim 
sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de” belirtmek suretiyle, TBMM’ye 
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sunacağı belirtilirken; Sayıştay Kanunu Teklifinde bu düzenleme “denetim 
sonuçları da dikkate alınarak değerlendirileceği ve hazırlanan değerlendirme 
raporlarının” TBMM’ ye sunulacağı biçiminde yansıtılmıştır. (Sayıştay Kanunu 
Teklifi, md.38) Bu suretle, KMYK’da, yukarıda açıkladığımız üzere zaten hatalı 
olan düzenleme, birkaç adım daha ileri götürülmüştür. KMYK’daki düzenleme 
de; Sayıştaya faaliyet raporlarını değerlendiren bir rapor hazırlama görevi 
verilmemesine, sadece Sayıştaya gönderilen raporların, yapılan denetimlerden 
elde edilen veriler çerçevesindeki görüşlerin de belirtilmesi suretiyle TBMM’ye 
sunulması öngörülmüş olmasına karşın,  Sayıştay Kanunu Teklifinde, bu 
raporların tamamının değerlendirmesini içerecek “Faaliyet Genel Değerlendirme 
Raporu” hazırlanması görevi Sayıştaya verilmektedir. Teklifteki düzenleme ile, 
değerlendirme raporu hazırlamak amacıyla, dış denetim sonuçlarına ek olarak, 
başka çalışmalar yapılacağı izlenimi verilmektedir ki, faaliyet raporlarından 
değerlendirme raporu hazırlamak gibi işlevsiz ve kamu kurumlarının 
faaliyetlerinin değerlendirilmesine ek katkı sağlamayan bir çalışmanın maddi 
temellerinin olmaması bir yana, Sayıştay denetimlerine ilişkin uluslar arası yazın 
ve standartlarla da bağdaşır yönü bulunmamaktadır. 

Her şeyden önce, faaliyet raporları doğruluk, güvenilirlik yönüyle dış 
denetim kurumları için tasdik edilebilir, denetlenebilir dokümanlar değildir. 
Kurumların hedeflerine ne ölçüde ulaştığına dair, farklı ölçü ve göstergelerle 
değerlendirilen performans bilgilerinin çoğunun doğruluğunu test edebilmek 
(özellikle de nitel bilgiler için) ancak bilginin toplanma sürecine eşlik etmekle 
mümkündür. Bu husus performans ve mali bilgilerini ayıran önemli bir özellik 
olup, sayıştayların kurumların mali rapor ve işlemlere ilişkin güvence oluşturan 
denetimler yapmalarına karşın, neden faaliyet (performans) raporları için benzer 
bir yaklaşımı sergileyemediklerinin yanıtını da oluşturmaktadır. Ayrıca, 
performans denetimi periyodik olarak yapılan ve kontrol listesine dayalı bir 
denetim değildir ve bir an için “denetlenebilir olmama” niteliği bir yana 
bırakılsa bile, bu tarz bir denetim, performans denetiminde rasyonel konu seçimi 
yapılmasına ve performans denetimi metodolojisinin uygulanmasına olanak 
vermeyeceği için sayıştayın uluslar arası standartlarda performans denetimi 
yapmaması anlamına gelecektir. Nitekim, INTOSAI bir hükümet programının ya 
da kuruluşunun belirlenmiş olan hedeflere ulaşıp ulaşmadığının tespitine yönelik 
olarak tekrarlanan sürecin, dış denetçilerin meselesi olmadığını belirtmektedir. 
(INTOSAI, Implementation Guidelines…, sf.22)  

Denetim alanlarının seçimi, sayıştaylar için önem arz eden, stratejik 
tercihler gerektirir. Çünkü, potansiyel denetim alanlarının sayısı oldukça fazla; 
sayıştayların kapasitesi sınırlıdır. (INTOSAI, Implementation Guidelines…, 
sf.44)  Bu nedenle sayıştaylar, verimlilik, etkinlik ve tutumluğu en fazla 
arttırılabilecek kamu faaliyetlerini belirleyerek, bu alanlarda performans denetimi 
yaparlar. Performans denetimi konuları, bir kurumun sorumluluğundaki bir ya da 
birkaç faaliyet olabileceği gibi birden fazla kurumun sorumluluğundaki 
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faaliyetler, hatta tüm kamu sektörünü kavrayan faaliyetlerle ilgili enine kesit 
çalışmalardan oluşabilir.  

SAYIŞTAY DENETİMİ VE HESAPVERME SORUMLULUĞU 

Hesap verme sorumluluğu sürecinde önemli bir husus da, mevcut 
bilgilerin bağımsız değerlendirilmesine duyulan ihtiyaçtır. Yukarıda açıklandığı 
üzere, hesap verme sorumluluğunun üç boyutu vardır: Siyasilerin- vatandaşa, 
hükümetin- parlamentoya, kamu yöneticilerinin- hükümete karşı sorumluluğu. 
Vatandaşın parlamenterlerin, parlamentonun, hükümetin ve hükümetin atadığı 
yöneticilerin faaliyetlerini değerlendirebilmesi; bu değerlendirmeyi yapmak için 
sahip olduğu bilgiye bağlı olacaktır. Ancak; söz konusu tarafların, hatta 
hükümetin bile siyasi görüş ayrılığı, yöneticilerin kendilerini olduğundan daha 
başarılı göstermek istemesi gibi çeşitli nedenlerle kamu yöneticilerinden her 
zaman sağlıklı bilgi alması mümkün olmayacaktır. Bu noktada, parlamentolar 
adına denetim yapan yüksek denetim örgütlerine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sayıştaylar hükümetin faaliyetlerini denetler ve hükümetin kamu 
fonlarına ilişkin sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiğini izlemesi için 
parlamentoya, hükümete ve vatandaşa yardımcı olacak objektif bilgi sağlarlar. 
Şekil 2’de görüldüğü gibi, hem parlamentonun hem de hükümetin, kamu 
kurumlarının performansı hakkında objektif bilgi ihtiyacını karşılayarak, hesap 
verme sorumluluğunun etkin bir şekilde yerine getirilmesinde yardımcı olur. 
Denetimin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde açık rolü yoktur; 
ancak, hesap verme sorumluluğunu güçlendiren en önemli faktördür. Bu 
çerçevede, hesap verme sorumluluğu anlayışındaki gelişmeler sayıştay 
denetimlerinin gelişmesiyle koşutluk göstermiş, hesapların düzgünlüğüne ve 
yasalara uygunluğa odaklanan geleneksel denetim/mali denetim yanında, 
faaliyetlerin başarısına odaklanan performans denetimi dünya sayıştaylarının 
uyguladığı ikinci bir denetim türü olarak gelişmiştir. 
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Şekil 2: Hesapverme sorumluluğu sürecinde Sayıştay’ın rolü 

(OAG Kanada, Auditing For Parliament, 1996, sf.5) 

Demokrasi, etkin bir hesap verme süreci gerektirir. Etkin hesap verme 
süreci hükümet faaliyetlerinin vatandaşlara raporlanmasını ister ve zorunlu kılar. 
Ortalama vatandaşa hitabeden, anlaşılabilir, tarafsız denetim raporları hükümetle 
parlamento arasındaki hesap verme ilişkisine katkılarda bulunur. Denetçi, 
gelişkin hesap verme sürecine, şeffaflığa ve iyi yönetişime değer ve inanılırlık 
kazandırır. Şeffaflık, iyi yönetişim ve hesap verme süreci demokrasinin 
temellerini oluşturur. Performans denetimi, parlamento ile hükümet arasındaki 
hesap verme sorumluluğunun gerçekleşmesine yardımcı olarak, demokrasinin 
gelişmesine de katkıda bulunur. (Dye, 1996, sf.7-14). 

Sayıştay denetimi  

Sayıştaylar, parlamentolarla koşutluk gösteren kuruluşlarından bu yana 
geleneksel olarak gelir ve giderlerin mevzuata uygunluğunu denetlemiştir. 
Ancak, zamanla bu denetimin kapsamı genişlemiş, metot ve teknikleri 
yenilenmiştir. Aynı denetim türünü işaret etmekle birlikte, denetim yazınında 
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birbirleri yerine de kullanılan ve ülkelerin denetim pratiklerinde ağırlık verdikleri 
yönü göstermesi bakımından ifade edilişi farklılaşan; mali denetim, hukukilik 
denetimi, uygunluk denetimi, tasdik denetimi, geleneksel denetim, klasik 
denetim, INTOSAI Denetim Standartlarındaki adlandırmasıyla düzenlilik 
denetimi, günümüzde bütün sayıştaylarda sürdürülmektedir. Performans denetimi 
ise, sayıştayların uzun tarihsel süreci içinde, son yıllarda ortaya çıkan bir 
faaliyetidir.  

Hesap verme sorumluluğu anlayışındaki gelişmeler; kaynakların rasyonel 
dağıtımını ve bütçenin amaç-kaynak bağıntısı içinde oluşumunu sağlamaya 
yönelen sistemlerin geliştirilmesi; hataları ortaya çıkarıp, telafisini sağlamaya 
yönelik geleneksel denetim anlayışının yetersizliğini ortaya koyarak, performans 
denetiminin gelişiminde etken olmuştur. Diğer bir anlatımla, sadece “paranın 
hesabına ilişkin denetimler” parlamentoları ve kamuoyunu tatmin etmemeye, 
“bu paralarla yapılan işlere, görülen hizmetlere ilişkin bilgilerin raporlanması” 
talep edilmeye başlanmıştır. Denetim yazınında aynı anlama gelmek üzere, 
performans denetimi/ yönetimin denetimi/ faaliyetlerin denetimi/ paranın 
karşılığının denetimi/ verimlilik denetimi/ etkinlik denetimi olarak adlandırılan 
denetim türü, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren bütün ülkelerde 
yasallaşmaya başlamıştır. (OECD, 1992, sf.20) 

Performans denetimine ilk uygulama yıllarında damgasını vuran 
verimlilik, tutumluluk ve etkinlik kavramlarının zaman içinde performans 
denetiminin kapsamını belirlemekte, yetersiz kaldığı görülmüştür. 2000’li yıllara 
doğru kalite, çevre, adil hizmet sunumu, bilgi teknolojileri, etik gibi önemli hale 
gelen ya da önemi fark edilen konular da performans denetiminin kapsamında 
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu açılım, bir kapsam değişimi olarak değil; 
performans denetiminin,  toplum gereksinimlerine yanıt arayan dinamik 
yapısının bir sonucu olarak görülmelidir. Dolayısıyla, performans denetimi 
kapsamının sadece verimlilik, tutumluluk ve etkinlikle değil; yukarıda belirtilen 
konuların ve gelecekte önem kazanacak yeni alanların, gerçekte birer unsuru 
oldukları “iyi yönetim” olgusuyla ifade edilmesi, performans denetiminin 
dinamizmine yanıt veren daha uygun bir yaklaşım olacaktır. (Arife Coşkun, 
Levent Karabeyli, sf.5) 

Performans Denetimi  

Hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesinde önemli fonksiyonu olan 
performans denetimi, tekrarlanmayan bir temelde gerçekleştirilen bağımsız bir 
faaliyettir. Tabiatı itibarıyla, mali denetime göre daha kapsamlı, yoruma ve 
yargıya açıktır.  Mali denetim göreceli olarak, daha önceden belirlenmiş 
standartlarla uygulanma eğilimindeyken; performans denetimi konu, denetim 
hedefleri, metotları ve kanaatlerine bağlı olarak daha esnek bir yapı 
göstermektedir.  
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Performans denetiminin temel amacı, vatandaşın parasının en iyi bir 
şekilde harcanmasına katkı sağlamaktır. Bu nedenle Sayıştay, kamu 
faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda parlamentoya bağımsız ve güvenilir 
bilgiler sağlar, tavsiyelerde bulunur. Denetim konularının seçimi, Sayıştay adına 
önem arz eden, stratejik tercihler gerektirir. Potansiyel denetim alanlarının sayısı 
oldukça fazla ve sayıştayın kapasitesi sınırlıdır. Bu durum, tercihlerin özen 
gösterilerek yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarır. (INTOSAI Standard, 2.1.21, 
2.2.38) INTOSAI Denetim Standartlarına göre, sayıştaylar, gerçekleştirdiği 
performans denetimlerinin kapsadığı alanı belirlemekte özgür olmalı, denetim 
sorumluluklarının yerine getirilmesinde, tarafsız yaklaşımını sürdürmek için 
politik etkilere karşı bağımsızlığını korumalıdır (INTOSAI Standard. 2.2.8-19). 

Denetlenen faaliyetlerin üst düzey yetkilileriyle üzerinde mutabakat 
sağlanmış ve gerekli kalite kontrol süreçlerinden geçmiş raporlar; Sayıştay 
Başkanları tarafından parlamentoya ve ilgili kurumlara gönderilir, bir basın 
açıklamasıyla kamuoyuna duyurulur. Böylece vatandaşa karşı hesap verme 
sorumluluğuna da katkı sağlanır. Performans denetimi prosedürlerinin tam olarak 
uygulandığı ülkelerde, performans denetimi raporlarının parlamentolarda 
görüşülmesi; denetleyen ve denetlenenin de katıldığı bir zeminde, raporda yer 
alan önerilerin hayata geçirilebilmesi için bir çeşit eylem planı niteliğinde olması 
öngörülen komisyon raporunun hazırlanmasıyla sonuçlanır.  

Sayıştayın performans denetimi raporlarında yer alan bulgu ve öneriler 
ile parlamentodaki ilgili komisyonların ve Genel Kurulun tavsiyeleri 
doğrultusunda atılan adımlar, gerekli önlemler alınıp, sorun çözülünceye veya 
izlemeye gerek kalmayıncaya kadar, Sayıştay tarafından izlenir ve uygun 
zamanlarda parlamentoya raporlanır. İzlemenin temel amacı, denetlenen 
kurumun parlamento tavsiyeleri doğrultusunda uygulamada bulunup 
bulunmadığının kontrol edilmesi ve parlamentoya, gerçekleşmeler hakkında bilgi 
sağlanmasıdır. İzleme süreci, denetim raporunda yer alan tavsiyelerin etkili 
biçimde uygulanmasını kolaylaştırır; sayıştaya, yasama organına ve hükümete, 
performans denetiminin etkinliği hakkında geri bildirim ve denetimlerin “pozitif 
sonuçlar üretip üretmediği” hususunda bilgi  sağlar. (Çev. Sacit Yörüker, Kanada 
Sayıştayı, sf.61) 

Ülkemizde performans denetimi uygulaması  

Ülkemiz Sayıştayı da, geleneksel fonksiyonunun bir parçası olarak 
uygunluk bildirimleri ile mali denetimlerinin sonuçlarına ilişkin gerekli gördüğü 
diğer bilgileri TBMM’ye raporlamak suretiyle mali hesap verme sorumluluğunun 
yerine getirilmesine katkıda bulunurken, kendisine performans denetimi yapma 
yetkisinin verilmesinden  itibaren de kamu faaliyetlerinin performansına ilişkin 
raporlarını kamuoyuna ve TBMM’ye sunarak, performans hesap verme 
sorumluluğunun yerleşmesi ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.  
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832 sayılı Sayıştay Kanunu’na 1996 yılında 4194 sayılı Kanunla eklenen 
Ek 10’uncu madde ile Sayıştaya, denetimine tabi kurum ve kuruluşların 
kaynaklarını verimli, etkin ve tutumlu kullanıp kullanmadıklarını denetleme ve 
denetim sonuçlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlama görev ve yetkisi 
verilmiştir. Sayıştay, performans denetimi görev ve yetkisini almasını takiben, 
1996 yılında, İngiltere Ulusal Denetim Ofisi (NAO) ile ikili iş birliği projesi 
geliştirmiştir. Bu ortak proje kapsamında, eğitim çalışmaları yapılmış, iki pilot 
proje uygulamaya konulmuştur. Pilot projelerden elde edilen deneyimlerin 
ışığında, performans denetimi metodolojisinin yerleşmesini sağlamak ve 
performans denetimini yaygınlaştırmak amacıyla, 1999 yılında ilk kez 
performans denetimi için özel grup oluşturulmuş; bu grup bünyesinde bugüne 
kadar doğal afetler, çevre, kültür, sağlık, elektronik devlet gibi önemli alanları 
içeren denetim raporları yayımlanmıştır.  

1996 yılından itibaren başlayan ülkemiz performans denetimi deneyimi 
konuyla ilgili akademik çevreler başta olmak üzere kamu yönetimi alanında 
ilgiyle izlenmiş, her performans denetimi raporu, batılı ülkelerde rastlanmayacak 
boyutta medyada yankı bulmuştur. Faaliyetleri performans denetimine muhatap 
olan kamu idarelerinin çoğunluğu ise bu yeni denetim türüne, rapor önerilerinin 
hayata geçmesine yönelik, olumlu çabalarla karşılık vermişler, bu süreçte 
Sayıştayın performans denetimi çalışmaları uluslararası arenada da hak ettiği 
saygınlığı elde etmeye başlamıştır.  

Kamuoyunun bu olumlu reaksiyonuna karşın, Sayıştayın performans 
denetimi raporlarından hiçbirinin TBMM’de görüşülmemiş olması şüphesiz bir 
eksikliktir. Bu olgu, performans denetiminin amaçları göz önüne alındığında, tek 
başını denetimi etkisizleştiren nitelikte değilse de, raporların uzun dönemli 
etkilerinin ancak ilgili parlamento komisyonlarında incelenmesiyle oluştuğu da 
yadsınamaz bir gerçektir. Performans denetimi raporlarının TBMM’de 
görüşülmesi kadar, nasıl, hangi prosedüre tabi olarak görüşüleceği de önem 
taşımaktadır. TBMM’deki inceleme ve görüşmelerin bu raporlara özgü bir tarzda 
gerçekleşmemesi halinde beklenen yararın elde edilemeyeceği de açıktır.   

Performans denetimi gelenek ve uygulamalarının en köklü ve gelişmiş 
olduğu  ülkelerden İngiltere’de bu raporlar, parlamentoda aşağıdaki görüşme 
prosedürüne tabidir:  “Sayıştay raporları yayımlandıktan sonra bir basın 
açıklaması ile medyaya rapor hakkında bilgi verilir. Aynı zamanda, ilgili 
parlamento komisyonuna rapor gönderilir ve brifing verilerek komisyona takdim 
edilir. İngiltere’de ilgili parlamento komisyonu, Kamu Hesapları Komitesidir. 
Komite Sayıştay raporlarındaki konular hakkında, denetlenen faaliyetlerle ilgili 
kurum üst düzey yetkilisi/yetkililerinden gerekçeli görüş alır. (Bu görüşlerin, 
önerileri gerçekleştirmek için neler yapılabileceğine ilişkin bilgileri içermesi 
beklenir.) Komite oturumlarına Sayıştay Başkanı ve denetim ekibi katılır. Komite 
gerek gördüğünde denetlenen kurumların üst düzey yetkilileriyle  hazine/maliye 
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yetkilisinin de toplantıya katılımlarını ister. Hazine, önerilerin uygulanmasına 
ilişkin hükümet cevabını rapor olarak hazırlar. Nihayetinde, komite Sayıştay 
raporunu esas alan ve bu çalışmalar sonucu oluşturduğu bir tür eylem planı 
niteliğindeki  bilgileri ve önerilerini içeren kendi raporunu parlamento genel 
kuruluna sunar. Raporun içeriği konusunda oy birliği sağlanmasına özen 
gösterilir. Genel kurul, Kamu Hesapları Komitesinin raporlarının ele alındığı 
yıllık oturumlarda konuları görüşür. Sayıştay, eylem planını dikkate alarak, 
genel olarak 3-4 yıl sonra Sayıştay raporunu esas alan Parlamento tavsiyelerinin 
ne ölçüde yerine getirildiğini değerlendirir ve izleme raporu yayınlar. 
(SAYDER, TBMM İç Tüzük Değişikliği …, Mayıs 2008) 

HESAPVERME SORUMLULUĞU SÜRECİNDE SAYIŞTAY VE 
İÇ DENETİMİN ROLÜ 

Kamu yönetimlerinde hesap verme sorumluluğunun 
gerçekleştirilmesinde ve şeffaflığın sağlanmasında, Sayıştay ve iç denetim 
kurumları temel öneme sahiptir. Performans yönetimine ilişkin incelemelerde, 
Sayıştay ve iç denetim kurumlarının yöntem ve yaklaşımları bazı yönleriyle 
benzerlik göstermekle birlikte; fonksiyonları bakımından tamamen farklı bir yapı 
göstermektedir.  

Sayıştay, vatandaşın parasının en iyi şekilde harcanmasına katkı 
sağlamak amacıyla, denetim alanına giren hesapların doğruluğunu ve mevzuata 
uygunluğunu ve kamu faaliyetlerin verimliliğini, etkinliğini ve tutumluluğunu 
değerlendirir; parlamentoya bağımsız ve güvenilir bilgiler sağlar, tavsiyelerde 
bulunur. Mali denetimleri sonuçlarına ilişkin raporlamaları ve uygunluk 
bildirimleriyle mali hesap verme sorumluluğunun;  performans denetimleriyle de, 
performans hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine yardımcı olur. 

İç denetim ise, kuruluşa yönelik bir hizmet olarak, o kuruluşun 
faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla kuruluşun bünyesinde 
oluşturulan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. İç denetimin hedefi, 
kuruluşun sorumluluklarının etkin olarak yerine getirilmesinde, kuruluşun 
mensuplarına yardımcı olmaktır.  Sonuçta, iç denetim, kuruluşun elemanlarına 
gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler, 
görüşler ve bilgiler sağlar. (Çev.Baran Özeren, İç Denetim Mesleği…,1999, s.ii.)       

Performans ölçümü/ değerlendirmesi/ denetimi 

Kamu yönetimi reformları çerçevesinde açıklığa kavuşturulması gereken 
diğer kavramlar: performans ölçümü, değerlendirmesi ve denetimidir. Bu 
kavramlar, yaygın biçimde ve hatalı olarak, birbirinin yerine geçen, aynı şeye 
işaret eden kavramlar olarak kullanılmaktadır. Oysa, sayıştaylarca 
gerçekleştirilen performans denetimi ile kamu kurumlarınca gerçekleştirilen 
performans ölçümü ve değerlendirmesi, kurumların performansını geliştirmek 
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gibi bazı ortak üst amaçlara sahip olmalarına karşın; uygulayıcıları, süreçleri, 
yaklaşımları, yöntemleri, kriterleri, sonuçları farklı olan ve herhangi bir iç içe 
geçmenin ya da birbirinin peşi sıra uygulamanın söz konusu olmadığı faaliyet 
türleridir.  

Yukarıda açıklandığı üzere, performans ölçümü, bir kurumun önceden 
belirlenen amaçlara ve hedeflere göre ortaya çıkan ürünleri, hizmetleri ve/veya 
sonuçları birlikte değerlendirmesine yönelik analitik bir süreçtir. (T.C Sayıştay 
Araştırma,/İnceleme/Çeviri Dizisi:28, sf.9) Bu süreçte, bir programın ölçülebilir 
performans standartlarıyla ifade edilebilen hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına 
odaklanılır. Doğası gereği, yönetim açısından erken bir uyarı sistemi ve 
kamuoyuna yönelik hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi için bir araç 
vazifesi görür. Bir hükümet programının ya da kuruluşunun belirlenmiş olan 
hedeflere ulaşıp ulaşmadığının tespitine yönelik devam eden bu süreç, dış 
denetçilerin değil, yönetimin ve iç kontrolün meselesidir. 

Yaygın ve hatalı algılamaların aksine, performans denetimi performans 
ölçüm sonuçlarının denetimi değildir.  Performans denetimi, kamu kaynaklarının 
verimli, tutumlu ve etkin kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymak amacıyla, 
kamusal faaliyetlerin bağımsız olarak değerlendirilmesidir. Kuşkusuz, Sayıştay 
tıpkı diğer kamu faaliyetleri gibi hükümet programlarındaki performans ölçüm 
sistemlerinin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ölçümü için yeterli olup 
olmadığını, performans raporlarının kurum performansının sergilemesi için 
yeterli bilgi içirip içermediğini; özetle kamu kurumlarının performans ölçüm 
sistemlerinin performans denetimini de yapabilir. (INTOSAI Standard. 1.0.27, 
1.0.45)  

Önemli nokta, bu tarz denetimlerin her yıl periyodik olarak 
gerçekleştirilen, tasdik türünde bir denetim olmamasıdır. INTOSAI Performans 
Denetimi Uygulama Rehberi’nde yer alan“performans denetimi tekrarlanmayan 
bir temelde gerçekleştirilen bağımsız bir faaliyettir” (INTOSAI, Implementation 
Guidelines…, sf.12) ifadesindeki “bağımsız” ve “tekrarlanmayan” vurguları söz 
konusu karışıklık yada yanlış algılamaya açıklık getirilmesine katkı  verici 
niteliktedir. Bu tanımlamadaki “bağımsız” ifadesi; performans denetimi 
kriterlerinin, kurumun performans ölçüm sürecinde kendisinin belirlediği 
kriterlerden/ ölçütlerden de bağımsız temelde gerçekleşmesine göndermede 
bulunurken, “tekrarlanmayan” ifadesi; performans denetimlerinin rutin, yıllık 
denetimler olmaması karakterini açıklamaktadır. 

İç denetim  

İç denetim, kurumların faaliyet sonuçlarının belirlenmiş amaç ve 
hedeflerle uyumlu olup olmadığını; faaliyetlerin planlandığı gibi yürütülüp 
yürütülmediğini araştırmak amacıyla, faaliyet ve programları inceler. Kurum 
yönetimleri, faaliyet ve programlar için amaçlar ve hedefler saptanmasından; 
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kontrol prosedürlerinin hazırlanmasından ve uygulanmasından; arzulanan faaliyet 
ve program sonuçlarına ulaşılmasından sorumludur. İç denetim elemanları bu 
amaçların ve hedeflerin, kuruluş için uygun olup olmadığını ve bu amaç ve 
hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırırlar. 

Performans yönetimine ilişkin incelemelerde iç ve dış denetimin yöntem 
ve yaklaşımları bazı yönleriyle benzerlik göstermekte; farklılık ise, asıl olarak iç 
denetimin denetlediği yapının bir parçası olma özelliğinden gelmektedir. 
Performans ölçümleri ise, dış denetçilerin değil yönetimin ve iç kontrolün 
meselesidir.  

DURUM ANALİZİ VE SONUÇ 

Ülkelerin iç dinamikleri dışındaki faktörlerin itici güç olduğu, dışsal 
özellikli reformlarda dil önemli bir sorun teşkil edebilmektedir. Son yıllarda 
hayata geçirilmeye çalışılan bazı uygulamaların doğru anlaşılmaları, bir ölçüde 
de tercüme kavramlar ile bu kavramların geçmişte ifade ettiklerine karşılık gelen 
anlamların örtüşmeyişiyle ilgilidir. 

Reformların slogan kavramı “hesap verme sorumluluğu”nun 
tercümesinde bir sorun yoktur. Ancak, bu kavram “hesap verme”nin dilimizdeki 
günlük kullanımının gölgesinden kurtulamamış, “raporlama/açıklama 
sorumluluğu gibi şeffaflığın gereği bir sorumluluktan çok, negatif, eleştirel bir 
içerikle “sorguya çekilmek, yaptıklarının hesabını vermek, sıygaya çekilmek” 
anlamlarına daha yakın şekilde algılanmıştır. Stratejik planlama, performans 
ölçümü, faaliyet raporlarına ilişkin düzenlemeler, kamu kurumlarının daha iyi 
yönetilmelerinin bir aracı olma niteliği ihmal edilerek, kontrol edilme araçları 
gibi tasarlanmıştır. Bu nedenle de, faaliyet raporları için bir doğrulama, tasdik 
mercii aranmış ve Sayıştaya, Maliye ve İçişleri Bakanlıklarına işlevsiz, aynı 
zamanda uygulanması mümkün olmayan görevler verilmiştir.  

Bu kavram ve uygulamalara sahip olduklarının ötesinde/dışında 
misyonlar yüklenilmesi, araç-amaç ilişkisinin doğru biçimde kurulamaması, 
reform girişimlerinin başarısı için hayati önemde olan “yenilikleri benimseme ve 
sahiplenmenin” gerçekleşmemesine de neden olmaktadır. Kamu kuruluşları 
büyük ölçüde bu uygulamalara yönelik yasal düzenlemeleri bir nevi “angarya” 
olarak algılamıştır. Kurum yöneticileri bu yönetim kültürünün gelişimine yönelik 
uygulamaları görece konu hakkında (zorunlu olarak) bilgilenmiş birkaç 
personelin inisiyatifine bırakarak ya da başka bir kuruluştan kes-yapıştır 
yöntemiyle taklit ederek, tabiri caiz ise, konuyu baştan savmışlardır. Dolayısıyla, 
bir kamu kuruluşunun vizyonu, stratejik amaçları, hedefleri, temel değerleri  gibi 
kurumun bünyesinden süzülüp gelmesi ve başta üst yönetim olmak üzere, tüm 
çalışılanlarca benimsenip sahiplenilmesi gereken hususlar, konunun görev olarak 
verildiği personelin düşünsel kapasitelerine teslim edilmiştir.  
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Performans denetimiyle ilgili algılarda da benzer bir problem önemli 
ölçüde etkili olmuştur. “Performans” kavramının gündelik algısının çağrıştırdığı 
unsurlar performans denetiminden beklentilere de egemen olmuştur. Performans 
denetimi raporlarında, denetlenenlerin performans seviyesine, ölçümüne, başarı 
ya da başarısızlığa ilişkin somut  değerlendirme ve sonuçlar aranmıştır. Bu 
denetim bazı çevrelerce de kurumların performans ölçüm sonuçlarının tasdiki 
olarak algılanmış, kurumları kendi faaliyeti olan performans ölçümü ve 
performans değerlendirmesi, Sayıştayın performans denetimi ile zaman zaman 
karıştırılmıştır.  

Oysa, performans denetimi, INTOSAI, ASOSAI, ECOSAI gibi 
sayıştayların uluslararası örgütlerinin standart ve rehberleri ile dünya 
sayıştaylarında uygulanan denetimlerin amaç, kapsam ve metodolojilerinde son 
derece nettir ve bu beklentilere yanıt vermekten uzaktır. Performans denetimleri 
denetlenen faaliyetlerin daha iyi yönetilmesinin önündeki problemleri sergileyip 
bu problemlerin giderilmesine yönelik tavsiyeler geliştiren raporlarla 
sonuçlanmaktadır. Amaçları ve metodolojisi günlük dildeki anlamıyla bir ölçüm 
sonucu vermeye uygun değildir. Bu anlamda, 5018 sayılı Kanun’un 68. 
maddesindeki performans denetimi tanımında yer alan “faaliyet sonuçlarının 
ölçülmesi” ibaresi de elbette şanssız bir düzenleme olmuştur.  

Yine aynı Kanun’un 9. maddesinin son cümlesinde yer alan “Performans 
denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir” ifadesi, kanımızca 
kamu kurumunun performans ölçümünü  performans göstergeleri çerçevesinde 
yapacağı, ölçüm sonucu elde edilen performans bilgisinin bu göstergeler 
çerçevesinde değerlendireceği belirtilirken, sehven “değerlendirme” yerine 
“denetim” kelimesinin kullanılmasından kaynaklanmıştır. Aksini, yani 
Sayıştayın performans denetimlerini kurumlarca belirlenen performans 
göstergeleri çerçevesinde yapılmasını düşünmek ise, denetim literatürü ve dünya 
sayıştaylarının denetim metodolojisi çerçevesinde zaten mümkün değildir. 
Performans denetimlerinde, denetlenen faaliyetlere özgü, her denetim için 
yeniden belirlenen “olması gerekenler/denetim kriterleri”, kurumların 
kendilerinin belirlediği performans kriterleri de dahil, ancak onların dışında çok 
sayıda bilgi ışığında oluşturulmaktadır.  

Ülkemizde performans denetiminin,  “performans” kelimesi  ile 
başlayan diğer kamu yönetimi uygulamalarıyla karıştırılmalarına bir ölçüde bu 
kelime ortaklığının katkıda bulunduğu da söylenebilir. Denetim yazınında 
“performans denetimi”  geniş bir kullanım alanı bulmakla birlikte, söz konusu 
denetimin uygulandığı birçok ülke sayıştayının kendi ülke mevzuatlarında, 
rehberlerinde, iç kamuoyunda, performans denetimi yerine, aynı denetim türünü 
ifade etmek üzere paranın karşılığının denetimi, faaliyetlerin denetimi, yönetimin 
denetimi gibi kavramları tercih etmelerinde muhtemelen bir kavramsal netlik 
sağlama kaygısı da bulunmaktadır. 
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Şüphesiz, gerek “hesap verme sorumluluğu”  gerekse “performans 
denetimi”  ile ilgili dil kaynaklı anlam kaymaları tüm problemlerin nedeni 
değildir. Konunun özünde, reformların toplumdan, kamu kurumları yönetim ve 
çalışanlarından, parlamentodan, ülkemizin kendi iç dinamiklerinden değil de, dış 
dinamiklerin etkisiyle başlatılmış olması yatmaktadır. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında artan kamu harcamaları, savaş sonrası kısıtlı kamu gelirleri kamuda 
verimlilik arayışlarını öne çıkarmış, parlamentolar sayıştaylardan sadece 
kanunlara, muhasebe kurallarına uygunluk konusunda değil, verimsiz 
harcamalarla ilgili bilgiler de raporlamasını talep etmiş, bu şekilde başlayan 
arayışlar bugün ülkemiz Sayıştayınca da uygulanan performans denetiminin 
temellerini oluşturmuştur. (Christopher Pollitt, Hikka Summa, 1999, s.1) 
Ülkemizde bu yönde gelişen bir talepten, kamuoyu baskısında söz etmek ise 
mümkün değildir. Nitekim, uluslararası standartlarda gerçekleştirilen Sayıştay 
performans denetimi raporları 12 yıl boyunca TBMM’de görüşülmediği gibi, 
görüşülme prosedürleri bile henüz oluşturulmamıştır. Aynı şekilde, vatandaş 
TBMM’ne, TBMM hükümetlere, hükümetler üst yöneticilere kaynak ve yetki 
kullanımlarına ilişkin devirler yaparken, bu kaynak ve yetkilerin nasıl 
kullanıldığına ilişkin açıklama talebinde bulunmamışlardır. Dolayısıyla,  günün 
birinde, içinde çokça hesapverme sorumluluğu, şeffaflık geçen yasalar 
çıkarıldığında bunların ne işe yarayacağı yeterince anlaşılmamış, araç-amaç 
ilişkisi doğru kurulamamış, daha iyi yönetimin araçları, neredeyse kurumların 
varoluş nedenlerinin, asli faaliyetlerinin önüne çıkarılmıştır. Bütün bu olgular, 
elbette, dışsal karakterli reformların reddiyesi gibi bir anlama da gelmemelidir. 
Ancak, bu tarz reformların girişimcilerine daha fazla iş düştüğünü söylemek 
mümkündür. Dinamiklerin içsel olduğu ülkelerde yapılacak şey talepleri anlamak 
ve yanıt vermek iken, ithal reform uygulayıcılarının öncelikle reformların bir 
kültür değişimi gerektirdiğinin bilincinde olmaları, özetle talep yaratmaları,  öncü 
uygulamalardan çıkarılacak dersler ışığında üst yapıyı oluşturmaları 
gerekmektedir. Kamu yönetimimizde yaygın olan “istim arkadan gelsin” 
anlayışının, taşıdıkları değer ne olursa olsun, özümsenmemiş yeni kavramların 
içinin boşaltılması riskini de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. 

Kamu yönetimi reformlarına ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, 
Sayıştayın birçok yönden merkezi bir konumda olduğu, bu anlamda Sayıştay’dan 
beklentilerin de arttığı görülmektedir. Ancak, kamuoyunda Sayıştayla ilgili 
düzenlemelerin dahi yeterince doğru algılanmadığına ilişkin emareler mevcuttur. 
Örneğin, “5018 sayılı Yasa Sayıştaya dış denetim görevi vermiştir.” ile başlayan 
söylem ve yazılar, doğru ve bilgiye dayalı değerlendirmeler değildir. Bu söylem, 
“tıp fakültesinde hekim yetiştirilir” ile aynı etkidedir. Çünkü, her şeyden önce 
Sayıştayların dış denetim kurumu olması ya da olmaması yasa konusu bir husus 
değildir. Sayıştaylar tüm dünyada parlamenter sistemin ürünü bir kurum olarak, 
kamuda parlamento adına dış denetim yaparlar, bunun için kurulmuşlardır. 
Ülkemizde de Sayıştay kurulduğu 1862 yılından günümüze, 146 yıldır bu 
konumdadır. Sayıştayların bu konumunun herhangi bir yasada belirtilmesi ya da 
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belirtilmemesinin, bu anlamda bir önemi bulunmamaktadır. 5018 sayılı Yasa’da, 
denetimle ilgili uluslararası standartlar doğrultusunda bir sınıflandırma 
yapılırken, bu konuya ilişkin de zorunlu olarak (yanlış değil ama eksik) bir vurgu 
yapılmıştır. (Kamuda parlamento adına yapılan dış denetim, tüm dünyada 
“yüksek denetim” olarak adlandırılır ve Sayıştayların ortak adı bu yüzden -SAI/ 
Supreme Audit Institutions- yüksek denetim kurumlarıdır.)  

5018 sayılı Yasa’nın Sayıştay yönüyle getirdiği en önemli yenilik ise; 
Sayıştay, dolayısıyla TBMM denetimi dışında kalan bazı kurumların denetim 
kapsamına alınması olmuştur. Sayıştayların tüm kamu parası ve yetkisi kullanan 
kurum ve organizasyonları denetlemesi, dolayısıyla, hiçbir kuruluşun bu para ve 
yetkinin asıl sahibi olan vatandaşların temsilcilerinin denetimi dışında olmaması, 
demokratik kamu yönetimi kültürün gelişkin olduğu ülke sayıştaylarının ortak 
özelliklerindendir ve bu yönüyle 5018 sayılı Yasa ile olumlu bir gelişme 
sağlanmıştır.  

Sayıştay denetiminin etkinliği ve başarısı, şüphesiz yasama denetimine 
yaptığı katkıyla koşutluk göstermektedir. Bu anlamda, sayıştay raporlarının 
TBMM görüşülmesi büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar mevcut yasal 
ortamın sayıştay raporlarının beklenilen etkinlikte görüşülmesine engel teşkil 
ettiği söylenemezse de, bu alanda daha fazla açılıma ve kolaylaştırıcı önlemlere 
ihtiyaç bulunduğu da bir gerçektir. Bu nedenle, TBMM’nin gündeminde bulunan 
İç Tüzük Değişikliği Teklifini son derece olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirmek gerekmektedir. Sayıştay raporlarının gereken ağırlık ve etkinlikte 
görüşülmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olması beklenen teklif, Sayıştayın 
1996 yılından bu yana sürdürdüğü performans denetimlerinin de uzun dönemli 
asıl amaçlarına ulaşabilmesinde kuşkusuz önemli bir rol oynayacaktır. 
(SAYDER, Mayıs 2008) Ancak, bu fırsat iyi kullanılarak; teklifte, performans 
denetimi raporlarının kendi özelliklerinden kaynaklanan koşullar çerçevesinde 
görüşmeye konu olmasını sağlayacak revizyonların yapılmasının son derece 
önem taşıdığını belirtmek gerekmektedir.  
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YENİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİNDE 
TBMM’NİN BÜTÇE DENETİMİ  

Mehmet Selim BAĞLI1 

I- GİRİŞ 

Türk mali yönetiminin anayasası olarak bilinen 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu, uzun yıllar uygulandıktan sonra, küreselleşme sürecinin 
getirdiği “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı”, AB uyum süreci, para ve maliye 
politikalarında yaşanan değişim ve gelişmeler sonucu, ihtiyaçlara cevap veremez 
duruma gelmiştir. 

Dünya Bankası, OECD vb. uluslararası kurumların da teknik desteği ile 
Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütülen uzun süreli çalışmalar sonucu, 1050 
sayılı Kanun yerine geçmek üzere hazırlanan taslak, TBMM tarafından 5018 
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu adı altında yasalaştırılarak 
yürürlüğe konulmuştur. 

Başta bütçe sistemi olmak üzere kamu maliyesinin yönetim ve kontrol 
sisteminde radikal değişiklikler yapan yeni kamu mali yönetimi ve kontrol 
sistemi, klasik maliye yaklaşımından modern maliye yaklaşımına geçişin temel 
bileşenlerinden biridir. Harcama süreçleri ve aktörleri yanı sıra mali yönetim ve 
kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun, öncelikle ve özellikle 
bütçe sistemini yakından ilgilendirmektedir. Bütçe uygulayıcı birimleri olan 
harcamacı kurumlar ile gelir idaresi kadar, bütçeye onay veren ve bütçeyi gerek 
uygulama gerekse uygulama sonrasında denetleyen TBMM’nin de yetki, görev 
ve rollerinde ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. 

Milli iradenin tecelli ettiği yegane platform ve millet adına egemenliği 
kullanan temel erklerden biri olan TBMM’nin, özellikle bütçe denetimi 
aşamasında, yükümlü/yetkili ve görevli olduğu alanlar 5018 sayılı Kanun ile 
getirilen yeni mali yönetim ve kontrol sisteminde yeniden düzenlenmiştir. Bu 
çalışmada, TBMM’nin bütçe uygulama sonuçları denetimi aşamasında üstlendiği 
yeni rol ve görevlerin neler olduğu teorik ve hukuki açıdan irdelenmektedir.  

I-YENİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİNDE 
TBMM’NİN ROLÜ 

a)-Hesap Verme Yükümlülüğü ve Mali Yönetim ve Kontrol Süreçleri 
Üzerinde TBMM’nin Yetkileri 

İster demokratik isterse monokratik olsun, her rejimin kendine hizmet 
eden bir idari ve siyasi sorumluluk felsefesi ile bunu besleyen bir yönetim sistemi 
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ve bunları hayata geçiren özel işleyiş süreçleri vardır. Daha spesifik olarak ifade 
etmek gerekirse, bir ülkedeki mali yönetim sistemi ve denetim fonksiyonu temel 
olarak yöneticilerin yönetimlerinden ötürü tabi oldukları sorumluluk rejimleri ile 
bunların algılanma ve yerine getirilme tarzlarına göre biçimlenir ve işler. Çağdaş 
demokratik ülkelerde bunların temelindeki anlayış “hesap verme 
yükümlülüğü”dür. Hesap verme yükümlülüğü, kamu yönetimine can veren, onu 
yönlendiren bir unsurdur ve bir anlamda toplumsal öğeler (vatandaş-politikacılar-
bürokrasi) arasındaki karşılıklı ilişkiler ve beklentiler yumağıdır (Gören, 
2000:113).    

Hesap verme sorumluluğu içinde bulunulan siyasal rejimle sıkı ilişkiler 
içerisindedir. Demokratik rejimlerde kamu kaynağını kullanan seçilmiş veya 
atanmışlar, millete ve milletin temsilcilerine hesap vermek zorundadırlar. Hesap 
verme sorumluluğu, temelde devredilen bir dizi yetkinin doğal sonucudur.  

Devlet-vatandaş ilişiklerinde, iki ana yetki devrinden söz etmek 
mümkündür. İlkinde vatandaşlar asil, siyasetçiler ise vekil durumundadır. 
Vatandaşlar siyasetçilere, belirli kurallar içinde ülkeyi vatandaşlar adına 
yönetmek üzere yetki verirler.  Bu ilişkide siyasetçilerden (ve onların 
davranışlarını etkileyen siyasi kurumlardan) beklenen, toplumdaki farklı grup ve 
bireylerin tercihlerini bir biçimde bütünleştirerek (aggregate) vatandaşların 
beklentilerine uyan kamu politikalarını üretmektir (Atiyas ve Sayın, 1997:6). 
Siyasetçilerin vatandaşlara karşı üstlendiği bu sorumluluk siyasal sorumluluktur. 
Bu sorumluluğa denk olarak siyasetçilerin de uygulayıcılar olan bürokrasiden 
hesap sorma sistemi getirilmiştir. Bürokrasinin siyasete karşı olan sorumluluğu 
ise idari sorumluluk olarak tanımlanmaktadır. 

Üst yönetimin hesap verme yükümlüğü zinciri, demokratik rejimlerde, şu 
sırayı izler (Gören, 2000:113): 

-Parlamento ülkenin topyekün yönetiminden ötürü siyasi asile 
(vatandaşlara) karşı hesap verme yükümlülüğü taşır. (Siyasal Sorumluluk). 

-Bakanlar kendi eylemlerinden ve bakanlıkları altındaki tüm kurum ve 
kuruluşların faaliyetlerinden parlamentoya karşı ferdi olarak sorumludurlar. 
Bakanların, aynı zamanda, bakanlar kurulunun kararlarından ötürü kolektif 
sorumlulukları da vardır. (Siyasal Sorumluluk). 

-Bakanın altındaki bakanlık üst yönetimi, teşkilatlarının faaliyetlerinden 
ötürü özünde parlamentoya karşı değil, bakana karşı sorumludurlar. (İdari 
Sorumluluk).  

 Demokratik rejimlerde parlamentoların temel görevleri; yasa yapma, 
bütçeyi kabul etme ve hükümetin faaliyetlerini izleyip denetlemektir. 
Hükümetlerin parlamentoya karşı hesap verme mecburiyeti tartışılmaz bir 
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modern yönetim ilkesidir. Milleti temsil eden parlamento, talep edilen kamu 
mallarının/hizmetlerinin üretilmesini, kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir 
şekilde kullanılmasını hükümetten millet adına talep etmektedir. Parlamento-
hükümet ilişkilerinde doğal olarak bir hesap verme-hesap sorma ilişkisi sürekli 
var olmaktadır.  

Hükümet, parlamentoya ve kamuoyuna karşı hesap vermek zorundadır. 
Bu hesap verme, yürütme tarafından hazırlanan faaliyet raporları ve Sayıştay 
tarafından hazırlanan değerlendirme raporları ve genel uygunluk bildirimi ile 
yerine getirilir(Mutluer, Öner ve Kesik, 2006:141).     

Parlamentonun hükümeti ve idareyi denetlemesi üstlendiği bu hesap 
sorma ve siyasal sorumluluk ilişkisinin bir gereğidir. Türk Milleti adına yasama 
yetkisini kullanan TBMM, yürütme organı ve dolayısıyla mali yönetimin 
aktörleri olan idareyi denetlemekle yetkilidir. Yasama organının (parlamentonun) 
idareyi denetlemesi çeşitli şekil ve vasıtalarla olur. Yasama organının yürütme 
organını yani daha doğru deyimle hükümeti denetlemesi ile idare dolaylı olarak 
denetlenmiş olur (Eroğlu, 1974:302-203). 

Parlamento anayasal olarak “Güvenoyu”, “Gensoru”, “Meclis 
Araştırması”, “Meclis Soruşturması” ve “Soru” şeklinde yürütmeyi ve 
dolayısıyla idareyi denetleme yetkilerine sahiptir. Anayasanın parlamentoya 
verdiği bu yetkiler, parlamentoya mali yönetim alanında mutlak yetkiler ve 
önemli roller tanımaktadır. Parlamento, anayasal olarak sahip olduğu genel 
yetkileri yanı sıra bütçe kurumu aracılığıyla mali yönetim ve kontrol sistemi 
üzerinde de önemli yetkiler edinmiştir. Bütçeye ilişkin kararların alınması, alınan 
kararların uygulanması ve uygulama sonuçlarının denetimi olarak adlandırılan 
bütçe sürecinin her aşaması, doğrudan veya dolaylı olarak TBMM Genel Kurulu 
ile ilgilidir (DPT, 2000: 90-91).  Gerek sahip olduğu genel yetkiler (yasa yapma 
vb.) gerekse sahip olduğu bütçe vb. özel yetkiler sayesinde, kamu mali yönetimi 
ve kontrol sisteminin merkezinde yer almaktadır. 

Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 
üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin 
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, 
raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda TBMM’nin görev ve yetkileri 
yeniden belirlenmiştir. 

Kanunun “Kamu maliyesinin temel ilkeleri” başlıklı 5’inci maddesinde; 
“d) Kamu malî yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun 
şekilde yürütülür.” şeklinde düzenlemeye yer verilerek, TBMM’nin Anayasal 
olarak sahip olduğu “Bütçe hakkı”, kamu mali yönetiminin temel ilkeleri arasına 
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alınmıştır. Yapılan düzenleme ile, kamu mali yönetiminin TBMM’nin bütçe 
hakkına uygun olarak yürütülmesi yasal dayanağa kavuşturulmuştur. 

“Bütçe İlkeleri” başlıklı 13 üncü maddede ise “i) Bütçeler, ait olduğu yıl 
başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul 
edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.” hükmü ile bütçenin klasik 
yasallık ilkesi aynen korunmuştur. 

Bütçe hakkını soyut bir hak olmaktan çıkaran olgu, bütçenin yasallığı 
ilkesi ile bütçe uygulama sonuçlarının parlamento tarafından denetlenmesidir. 
Bütçenin, yasama organınca gelirlerin toplanması ve giderlerin ödenmesi 
hakkında yürütme organına izin ve yetki verilmesini düzenleyen bir kanun olması 
nedeniyle, bu izin ve yetkinin kanunlara ve bütçeye uygun şekilde kullanılıp 
kullanılmadığının izlenmesi ve belirlenmesi gerekir (Erginay, 1985: 243). Bu 
yönüyle bütçe hakkı, bütçenin hazırlık aşamasından başlayıp uygulama süresince 
devam eden ve en son uygulama sonuçlarının denetimi ile son bulan bir 
bütündür.  

Teorik olarak bütçe hakkı, toplum adına yapılacak işler, her birisi için 
kullanılacak ödenekler, bu işler için katlanılacak fedakarlıklar konularında millet 
temsilcilerinin karar almaları şeklinde tanımlanmaktadır (Gürsoy, 1981: 45). 
Önceleri daha çok “bütçenin yasallığı ilkesi” ile birlikte anılan bütçe hakkının 
kullanımında bugün gelinen noktada, milletin temsilcisi olan Parlamento, bütçe 
kanunu ile hükümeti, yapacağı faaliyetleri, bu faaliyetleri hangi birimlerinin ne 
kadar ödenek kullanarak yapabileceği ve bunları hangi kaynaktan finanse 
edebileceği konularında bir yıllığına yetki ve izin vermektedir (Kızıltaş, 2005: 5).  

TBMM’nin sahip olduğu “Bütçe Hakkı”na dayalı olarak 5018 sayılı 
Kanun’un 18’inci maddesinde makroekonomik göstergeler ve bütçe 
büyüklüklerinin en geç ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama 
Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî 
yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl başından en 
az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulacağı, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere; orta vadeli malî 
planı da içeren bütçe gerekçesi, yıllık ekonomik rapor, vergi muafiyeti, istisnası 
ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri 
cetveli, kamu borç yönetimi raporu, genel yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve 
gider tahminleri,  mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe 
tahminleri ile merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim 
bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesinin 
de ekleneceği hükme bağlanmıştır.  



 
 

485

Yukarıda belirtilen düzenleme ile bütçenin TBMM’de görüşülmesi 
esnasında TBMM’nin mutlak bilgi sahibi olmasını sağlayacak tüm dokümanların 
bütçe kanun tasarısına eklenmesi öngörülmüş, madde gerekçesinde bu durumun 
mali saydamlığın sağlanmasında önemli yenilikler getirdiği dile getirilmiştir. 
Nitekim yasanın genel gerekçesinde  “çağdaş gelişmeler ışığında yeni bir kamu 
malî yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması için; bütçe hakkının 
kullanımının güçlendirilmesi”ne vurgu yapılmıştır (TBMM, 2003). 

5018 sayılı Kanun öncesi Türk bütçe sistemi üzerine yapılan 
değerlendirmelerde, TBMM’nin siyasal iktidarın bütçesini onaylarken 
borçlanmanın gerçek boyutunu tam olarak göremediği, yalnızca bütçe dengesi ile 
ilgilendiği ve dolayısıyla siyasal iktidara verdiği yetkinin boyutunu göremediği, 
parlamenter demokrasinin temel taşlarından biri sayılan ve parlamentonun, 
siyasal iktidarın yapacağı mali işlemleri önceden bilip onaylaması anlamına 
gelen “bütçe hakkı”nın gerçek anlamda kullanılmadığı (Eğilmez, 1997:128),  
1980 sonrasında “bütçe”nin bir iktisat politikası aracı olarak etkinliğini yitirmesi 
ve “Borç Servislerinin” izlendiği metinlere dönüşmesi süreciyle esas itibariyle 
TBMM’nin kamu harcamaları ve gelirleri konusunda “Temel Anayasal” yetkisini 
devrettiği (Ekzen, 2000: 77) şeklinde eleştiriler yapılmaktaydı.        

5018 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde bütçe yasa tasarısına eklenecek 
belge ve dokümanlar arasına kamu borç yönetimi raporu, mahalli idareler ile 
sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminlerinin de alınması, TBMM’nin “bütçe 
hakkı”ndan kaynaklanan bilgi edinme imkan ve kabiliyeti artırılmıştır. Söz 
konusu uygulama sayesinde parlamentonun ekonomi politikasını kapsamlı bir 
şekilde değerlendirme imkanı sağlanmıştır.    

5018 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinde TBMM’nin merkezi yönetim 
bütçe kanun tasarısı metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri 
görüşüp bölümler halinde oylayacağı düzenlenmiştir. Parlamentonun bütçe ve 
dolayısıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi üzerindeki en önemli yetkisi 
bütçenin onay aşamasında ortaya çıkmaktadır. Çünkü,  TBMM, bütçeyi iki 
şekilde onamaktadır. Birincisi, bütçede gösterilen ödenek tahminleri ile gelir 
tahminlerini bütçe kanunu ile onar. İkinci olarak, bütçede gösterilen kamu 
harcama ve gelirlerinin kesin sonuçlarını ise kesin hesap kanunu ile tasdik eder. 
Dolayısıyla, bütçeyi ex ante ve ex post denetime tabi tutmuş olur (Batırel, 
1996:5). Bütçenin başlangıç aşamasında TBMM tarafından onaylanması 
zorunluluğu, bütçenin yasallık ilkesi kadar, kamu mali yönetim ve kontrol 
sisteminde TBMM’nin merkezi rolünü göstermektedir.   

Bütçenin parlamento tarafından onaylanması, yürütme organına yasama 
organı tarafından “bağlı yetki” verildiğini göstermektedir. Bütçeyi onaylayan 
merci yasama organı olduğundan, yürütme organı ya da bütçeyi uygulayan 
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yöneticiler onanmış olan bu bütçeyi miktar ve bileşim yönünden herhangi bir 
sapmaya meydan vermeyecek şekilde uygulamak zorundadır (Batırel, 1996: 2) 

Yasama organı bütçe kanunu ile yürütme organına devlet gelir ve 
giderleriyle ilgili işlemleri yapma izin ve yetkisini vermekte, ancak bütçe hakkına 
sahip olmasının doğal sonucu olarak da hükümeti denetlemektedir (Edizdoğan, 
1998: 467). Bütçenin yasallaşması süreci aynı zamanda TBMM’nin hükümetin 
ve onun emrindeki idarenin mali yönetimi ve kontrol sistemini denetlemesi 
sürecidir. 

TBMM’nin bütçe dolayısıyla kamu mali yönetimi üzerinde “bütçe 
hakkı”ndan ve “bütçenin yasallık” ilkesinden kaynaklanan yetkileri sadece onay 
aşaması ile sınırlı değildir. Nitekim bütçe uygulama sonuçlarının TBMM 
tarafından denetlenmesini düzenleyen 5018 sayılı Kanun’un “Faaliyet Raporları” 
başlıklı 41’inci maddesi, “Kesin hesap kanunu” başlıklı 42’nci maddesi, “Genel 
uygunluk bildirimi” başlıklı 43’üncü maddesi ile “Mali istatistiklerin 
değerlendirilmesi” başlıklı 54’üncü maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
TBMM’nin bilgi edinme ve bütçe uygulama sonuçlarını denetlemeyi kapsayan 
bahse konu yetkileri bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

b)-Sistem Aktörlerinin TBMM’ye Karşı Sorumlulukları 

Bürokrasinin siyasal iktidara karşı olan idari sorumluluğu, siyasal 
iktidarın parlamentoya olan siyasal sorumluluğunun bir sonucudur. Yukarıda da 
belirtildiği üzere, milletin temsilcilerinden oluşan parlamentonun hesap sorma 
yetkisi bütçe hakkının temelidir. Bu hakka dayalı olarak sistemdeki tüm 
aktörlerin parlamentoya hesap verme yükümlülüğü vardır.  

Yasama organı, yürütmeden kamu kaynaklarını etkin, verimli ve 
ekonomik bir şekilde kullanmasını ve kendi onayından geçmiş 
programların/bütçelerin sonuçlarını izlemesini bekler. Bu beklentiye uygun 
olarak yürütme organı, kamu varlıklarının kullanımı ile ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirmeye ve bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermeye mecburdur.      

Çağdaş denetimin uygulandığı ülkelerde kamu fonlarını kullanan daire ve 
idareler, parlamentoya karşı hesap verme yükümlülüklerini bir şekilde ifa etmek 
zorundadırlar. Bunun için bir çok enstrüman bir arada kullanılır. İyi bir muhasebe 
sistemi, sağlam bir mali raporlama, bağımsız denetim, sağlıklı bir bütçeleme 
bunlardan bazılarıdır (Gören, 2000:121). 

Mali yönetim sürecinde yer alan tüm aktörler idari sorumluluk yönüyle 
bakanlara, bakanlar da siyasal sorumluluk yönüyle parlamentoya karşı 
sorumludurlar. Bu sorumluluk; bir bütün olarak siyasi vekiller arasında var olan 
idari hesap verme yükümlülüğüdür. Yani idari vekil durumundaki idarenin, 
birinci derece siyasi vekil ve aynı zamanda yönetsel asil olan parlamento 
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tarafından, görevlerini yerine getirmesi için kendisine tahsis edilen kamu 
kaynaklarını, tahsis sınırları ve amaçları dahilinde rasyonel olarak kullanıp 
kullanmadığının hesabını parlamentoya vermesidir (Gören, 2000:113) .    

5018 sayılı Kanun ile düzenlenen kamu mali yönetiminin en önemli 
yeniliklerden birisi de kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde rol alan 
aktörlerin görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden belirlenmiş ve 
sorumlulukların aktörler arasında paylaştırılmış olmasıdır (Candan, 2006:1). 
Yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin temel aktörleri;  Bakan, üst 
yönetici, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmetler birimi 
yöneticisi, muhasebe yetkilisi, harcama yetkilisi mutemedi, muhasebe yetkilisi 
mutemedi, mal yönetiminde görev alanlar ve iç denetçilerdir. Bahse konu 
aktörlerden bakanlar, Anayasa’nın 112’nci maddesine göre başbakana ve 
TBMM’ye karşı doğrudan sorumludurlar. 

Halkın temsilcileri tarafından yapılan bütçe denetimi, öngörülen bu 
hizmetlerin etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yönelik bir 
faaliyettir. Dolayısıyla, hizmetleri üretme durumunda bulunan ve kamu 
kaynakları kullanma yetkisi alan hükümetler, alınan yetkinin nasıl kullanıldığı 
konusunda yasamaya karşı sorumludur (DPT, 2000: 86). Bu sorumluluk kendini 
en bariz şekilde bütçe sürecinde (yasama aşamasından kesin hesap görüşmesine 
kadar olan süreçte) hissettirmektedir. 

Yürütüme organının birer üyesi olarak bakanlar, TBMM’nin verdiği 
bütçe yetkisini kullanmaktadırlar. Yasama organı ise, uygulama sırasında kendi 
çalışma kuralları içinde sadece gerekli gördüğü durumlarda denetim yapar. Bu 
denetim, bütçelerin uygulanması görevini üstlenmiş bulunan bakanların Anayasa 
gereğince parlamentoya karşı taşıdıkları sorumluluktan doğar (Bulutoğlu ve 
Kurtuluş, 1981;230-231).  

Parlamento, anayasada belirlenen denetim mekanizmaları aracılığıyla, 
kamu mali yönetiminin birincil aktörü olan bakanları denetleme yetkisine 
sahiptir. Fakat, yasama organı uygulama sırasında, yani mali yıl içinde yaptığı 
denetimi gerekli görülen hallerde yapar (Dikeç, 1989:146). Dolayısıyla bu 
denetim türü, düzenli bir denetim olmaktan uzaktır.  Bahse konu sakıncadan 
ötürü, parlamentoya düzenli/sürekli denetim yetkisi verilmiştir.   

Bu çerçevede 5018 Sayılı Kanunun “Bakanların ve Üst Yöneticilerin 
Hesap Verme Sorumluluğu” başlıklı Dördüncü Bölümü altında yer alan 10’uncu 
maddede; Bakanların, hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve 
bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin 
kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve 
uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini 
sağlamaktan sorumlu oldukları, bu sorumluluğun, Yükseköğretim Kurulu, 
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına, mahallî 
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idareler için İçişleri Bakanına ait olduğu şeklinde düzenleme yapıldıktan sonra; 
“Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 
konusunda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar.” 
hükmüne yer verilmiştir.  

Kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 
işlemlerinden Başbakana ve TBMM’ye karşı sorumlu olan bakanlar, başta üst 
yöneticiler olmak üzere kamu mali yönetiminin diğer tüm aktörlerinin iş ve 
işlemlerinden sorumlu oldukları gibi, kendi teşkilat kanunları gereği bu aktörlerin 
en üst amiridirler. Bakanların TBMM’ye karşı sorumlu olması, kamu mali 
yönetim sürecinde yer alan diğer tüm aktörlerin dolayısıyla TBMM’ye karşı 
sorumlu oldukları anlamına gelmektedir. Çünkü kanun koyucu 11’inci maddede 
üst yöneticileri idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, 
yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 
gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları 
altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve 
kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî 
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda 
belirtilen görev ve sorumlulukların  yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu 
kılmıştır. 

Yukarıda bahse konu edilen düzenleme çerçevesinde her bakan 
TBMM’ye karşı sorumludur. Bu sorumluluğun kapsamı “Kamu kaynaklarının 
etkili, ekonomik ve verimli kullanımı”dır. Kanun gereği harcama yetkilisi 
olmayan ve dolayısıyla harcama sürecinde doğrudan rol almayan bakanların 
üstlendiği bu sorumluluk, harcamaların mevzuata aykırılığından kaynaklanan 
mali bir sorumluluk değildir. Her şeyden önce, harcama yetkisi olmayan bakanın 
bakanlığına tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 
nasıl sağlayacağı/sağlayabileceği açık değildir. Bakanların bu sorumluluğunun 
gereklerini genel hükümlerle kendilerine verilen (Anayasa, 3046 s. Kanun, 
teşkilat yasaları, personel kanunları, 4483 s. Kanun gibi) görev ve yetkilerle 
gerçekleştirecekleri söylenebilir (Candan, 2006:6) 

Bakanların, TBMM’ye “bütçe hakkı”ndan kaynaklanan sorumluluğu 
“hesap verme sorumluluğu”nu da kapsamaktadır. Nitekim 5018 sayılı Kanun’un 
41’inci maddesinde;  Sayıştayın, idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel 
faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate 
alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu raporlar ve değerlendirmeler 
çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak 
kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşeceğini, bu 
görüşmelere üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla 
birlikte katılmasının zorunlu olduğu düzenlemiştir.  
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Faaliyet raporlarına ilişkin bu yasal düzenlemelerle bütçe uygulamaları 
sonucunda düzenlenecek faaliyet raporları ve Sayıştay tarafından yapılan denetim 
sonuçları çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler ışığında kamu idarelerinin 
yönetim ve hesap verme sorumluluklarının TBMM tarafından görüşülmesi 
öngörülmüştür. Yukarıda belirtildiği gibi Kanun’da açık olmamakla birlikte 
TBMM’de yapılacak görüşmelerde bakanların anayasa ve teşkilat yasalarında yer 
alan hükümler çerçevesinde siyasi sorumluluğu gündeme gelebileceği gibi, 
KMYKK’da tanımlanan hesap verme sorumluluğu da tartışılabilecektir. Üst 
yöneticilerin ise hem hesap verme sorumluluğu hem de yönetim sorumluluğu 
TBMM’de yapılacak görüşmelere konu olacaktır (Candan, 2006:9). 

5018 sayılı Kanun ile ilk defa kamu idareleri için “Faaliyet Raporu”  
düzenleme zorunluluğu getirilmiş ve düzenlenecek bu raporların TBMM’de 
görüşülmesi hükme bağlanmıştır. Bu durumda idareler, amaç ve hedeflere 
ulaşılıp ulaşılmadığını ve gerekçelerini ortaya koyan faaliyet raporunu 
hazırlayacaklardır. Performans denetimine aracılık eden bu raporlar, kamu 
idarelerinin sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini yürütürken kamu 
kaynaklarını etkin, iktisadi ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını 
kontrol etmenin önemli bir aracı haline gelmektedir (Kesik, 2005:104). Faaliyet 
raporlarına ve stratejik planlamaya dayalı performans denetimini ve TBMM’nin 
yürütme organı üyesi olan bakanlar kadar idareyi oluşturan üst yöneticileri de 
“Faaliyet Raporu” aracılığıyla performans denetimine tabi tutmasını mümkün 
kılan bu düzenleme ile yasama organı, yürütme ve idare karşısında 
güçlendirilmiştir.   

II- TBMM’NİN BÜTÇE UYGULAMA SONUCU ÜZERİNDEKİ 
DENETİMİ 

Parlamenter demokrasilerde bütçe hukukunun esası, önce bütçelerin 
parlamento tarafından onaylanması, diğer bir ifadeyle yürütmeye gelir toplama 
ve harcama yapma yetkisi verilmesi, bütçe uygulaması sona erdikten sonra da 
uygulama sonuçlarının denetim yetkisinin yine parlamentoya ait olmasıdır. Bu 
nedenle, parlamentoların bütçe üzerindeki denetim yetkisi sadece ön izin vermeyi 
değil, aynı zamanda uygulama sonuçlarının denetimini de kapsamaktadır 
(Mutluer, Öner ve Kesik, 2006:385).      

TBMM’nin bütçe üzerindeki denetimi; bütçenin onaylanması 
(yasallaşması) sürecindeki denetim, bütçenin uygulaması esnasındaki denetim ve 
bütçe uygulama sonuçları üzerindeki denetim olmak üzere üç temel 
evreden/süreçten oluşmaktadır. TBMM, bütçe sürecinde yürütme organını 
doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde denetlemektedir. TBMM’nin 
yürütme üzerindeki doğrudan denetimi, bilgi edinme ve diğer denetim yollarıyla 
gerçekleştirilir. Bunun yanı sıra kamu harcamalarına, gelirlerine, mallarına ve 
borçlarına ilişkin kanuni düzenlemeler yapılması ve bütçe kanunlarının 
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görüşülmesi gibi doğrudan denetim yöntemlerine de başvurulmaktadır. 
TBMM’nin, yürütme organı üzerindeki dolaylı denetimini ise kendisi adına 
denetim yapmaya yetkili olan Sayıştay yürütür (DPT, 2000: 86-87). 

Bütçe ile kontrol ve denetim arasındaki bu münasebet bütçenin 
niteliğinden ve fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Parlamentonun bütçe 
hakkı tabiatı icabı bütçenin onanması yanında denetlenmesini de ihtiva 
etmektedir. Bunun yanında, idarelerin, parlamentonun bütçeyle verdiği harcama 
yetkisini amacına, usulüne ve mevzuata uygun bir şekilde kullanabilmesi, ayrıca 
bütçe ile finanse edilecek hizmetlerin gereği gibi ifa edilebilmesi ve kurumsal 
amaç ve hedeflere tam ve zamanında ulaşılabilmesi için de bütçe uygulaması ve 
sonrasında kurumsal kontrol ve denetimlerin yapılması zorunludur. (Candan, 
2007: 32) 

  Parlamentonun bütçe üzerindeki denetiminden genellikle bütçe 
uygulama sonuçları üzerindeki denetim anlaşılsa da, bütçe uygulaması esnasında 
da parlamento bütçeyi çeşitli yollardan denetlemektedir. Ancak, yasama 
organının bütçe uygulamalarını uygulama sırasında denetlemesi zorunlu ve 
düzenli bir nitelik taşımaz. Oysa idari denetim ve Sayıştay denetimi belli süreler 
ve yöntemler içinde düzenlilik ve süreklilik gösterir (Bulutoğlu ve Kurtuluş, 
1981:230-231).  

Bütçe hakkının bir gereği olarak parlamento bütçe uygulaması sırasında 
ve uygulamadan sonra gerek genel denetim araçlarını (soru, gensoru, meclis 
araştırması gibi) kullanmak suretiyle gerekse bütçeye ilişkin özel mekanizmaları 
(Sayıştay denetimi, kesin hesap kanunları, bütçeye ilişkin kanun tasarıları) 
işleterek ve bunların sonuçlarını değerlendirerek bir denetim yapar (Candan, 
2007:163-164). 

Bu makalede, parlamentonun bütçe denetim süreçlerinden sadece 
uygulama sonrası denetim inceleme konusu edildiği için, bütçenin yasallaşması 
ve uygulanması sürecinde TBMM tarafından gerçekleştirilen denetim şekil ve 
yolları değerlendirmeye alınmamıştır.   

a)-Yasama Organının Bütçe Denetiminin Teorik ve Hukuki 
Gerekçeleri 

Bütçe, anayasal ve mali bir kurum olduğu kadar; iktisat, siyaset ve 
hukukun kesiştiği (birbirinin içine girdiği) bir kurumdur. Bu yönüyle siyasetin ve 
ekonominin ana dokümanlarından biridir. Bütçe meseleleri, haiz olduğu 
ehemmiyete binaen gerek maliye ve bütçe, gerek idare hukuku gerekse de iktisat 
alanında yapılan inceleme ve araştırmalara konu olmuştur (Feyzioğlu, 1956:VI). 

Bütçe gibi bütçenin denetimi de salt hukuki (anayasal) veya mali bir 
süreç olmaktan öte anlam ve işlevlere sahiptir. Bütçenin denetimi siyasal, hukuki, 
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iktisadi ve mali anlam ve işlevlere sahiptir. Çünkü bütçenin denetimi; yasama 
organı kararlarının yerine getirilmesi yönüyle siyasi, devlet gelir ve giderlerinin 
kanuna uygunluğunu sağlama yönüyle de mali bir nitelik taşımaktadır (Arslan, 
2003: 56). Siyaset ve maliyenin buluşma noktası olan bütçe denetimi, modern 
yönetim unsurlarından olan denetim unsurunun icra edildiği bir safhadır.      

Bütçenin denetimi, bütçenin kendisinden kaynaklanan doğal bir sonuç ve 
zorunluluktur. Bütçe kurumu, niteliği, ilkeleri ve fonksiyonları itibariyle bütçenin 
denetimini gerektirmektedir.  Bütçenin kontrolsüz/denetimsiz düşünülmesi 
mümkün değildir (Feyzioğlu, 1984:134). 

Bütçenin hukuki, mali, iktisadi, idari ve siyasi fonksiyonları olduğu 
bilinmektedir. Yönetim aracı olan bütçenin üstlendiği bu fonksiyonları ne 
düzeyde yerine getirebildiği hususunun açıklığa kavuşması ancak bütçe 
uygulama sonuçlarının denetimi ile mümkündür. Bu yönüyle bütçenin 
kontrol/denetim fonksiyonunun diğer bütün bütçe fonksiyonlarının tamamlayıcısı 
olduğu kabul edilmektedir (Feyzioğlu, 1956:9). 

1982 Anayasasında “Yasama” ve “Yargı” erkleri yetki olarak 
tanımlanırken; “Yürütme” erki yetki ve görev şeklinde tanımlanmıştır. Yürütme 
erki bu anlamda anayasa ve yasa koyucunun belirlediği sınırlar dahilinde 
kullanılan bir bağlı yetkidir. Bahse konu yetki ilişkisinin en somut göstergesi ise 
bütçe kurumudur. Hükümet sistemi ne olursa olsun, bütün temsili rejimlerde 
parlamentoların, kanun yapma, hükümeti denetleme ve devlet bütçesini kabul 
etme gibi üç temel fonksiyonları vardır (Özbudun, 1998: 267). Devlet bütçesini 
kabul etmekle parlamento, hükümete icraatta bulunma yetkisi vermektedir. 
Parlamento verilen bu yetkiye dayalı olarak dönem boyunca hükümeti 
denetlediği gibi dönem sonunda da hükümet icraatlarını verilen bütçe dahilinde 
denetlemeye yetkilidir. 

Bütçe uygulama sonuçlarının parlamento tarafından denetlenmesi 
bütçenin niteliği ve fonksiyonu kadar bütçe ilkeleri ile de yakından ilgilidir. 
Bütçenin yasallığı ilkesi gereği bütçe kanunu, her kanun gibi uygulanır ve 
uygulama sonuçlarının da kanun koyucu tarafından denetlenir. Bütçenin, yasama 
organınca gelirlerin toplanması ve giderlerin ödenmesi hakkında yürütme 
organına izin ve yetki verilmesini düzenleyen bir kanun olması nedeniyle, bu izin 
ve yetkinin kanunlara ve bütçeye uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının 
izlenmesi ve belirlenmesi gerekir (Erginay, 1985: 243). Bu yönüyle bütçe 
denetiminin varlık nedeni, yasama organı tarafından yürütmeye verilen “bağlı 
yetki”dir. 

Denetim ve kontrol, temelde birinin ya da bir kesimin, başka birini ya da 
birilerini yetki devrederek yaptırdığı faaliyetlerin, devredilen yetkinin, devir 
kıstasları çerçevesinde kullanılmasının temini amacına hizmet eder. Bu nedenle, 
başkalarına ait kaynağı ya da yetkiyi kullanmanın var oluşundan beri kontrolün 



 
 

492

veya denetiminde var olduğu ya da var olması gerektiği söylenebilir. Denetimin 
veya kontrolün etkinliği ise, devredilen yetkinin amacına uygun olarak 
kullanılması derecesidir (Kızıltaş, 2005: 12-13). Bu bağlamda, TBMM’nin bütçe 
denetimi yasama organı ile yürütüme organı arasındaki organik ilişkinin doğal 
sonucudur. Anayasal bir ilke olan “İdarenin kanuniliği”, idarenin bütün iş ve 
işlemleri gibi mali iş ve işlemlerinin de (kamu geliri toplama ve kamu harcaması 
yapma) kanuni dayanağa sahip olması gerekir. Yasama organı bütçe kanunu ile 
yürütmeye bu olanağı vermektedir. Yetkiyi veren, yasama organı hukuk 
devletinin gereği olarak da yürütmeyi denetleme gereksinimi duyar (Özer, 1999: 
30).  

Parlamento, bütçe ile muayyen giderlerin yapılmasına, muayyen 
gelirlerin toplanmasına ve bunlarla ilgili olarak hazineye ve sair mali hizmetlere 
ait işlerin ifasına izin vermektedir. Bütçeyi onamak suretiyle uygulanmasına 
yetki verdiği bu muamelelerin ne şekilde icra edildiğini, sonuçlarının ne 
olduğunu araştırmaması halinde parlamentonun başlangıçta böyle bir izin 
vermesinin mana ve değeri kalmayacaktır. Bütçe kontrol ve denetimlerinin esas 
önemi parlamentonun haklarına riayeti temin, yani bütçenin siyasi 
fonksiyonunun tahakkukuna imkan vermekten doğmaktadır. İkinci olarak 
bütçenin iktisadi-mali ve hukuki fonksiyonları da ancak bütçenin kontrol 
edilmesi ve denetlenmesi sayesinde hakkıyla ifa olunabilecektir. Keza, ülkenin 
umumi mali ve iktisadi faaliyeti ve siyaseti, iç ve dış itibarı ve hatta diğer 
devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki mali bağımsızlığının 
güçlendirilmesi bakımından da bütçe kontrol ve denetimlerinin mühim bir yeri ve 
rolü bulunmaktadır (Feyzioğlu, 1956:13). 

Millet egemenliğine dayalı devlet anlayışının yerleşmesi ile birlikte 
bütçelerin hukuki ve siyasal önemleri artmıştır. Bütçenin onaylanması ve bütçe 
sonuçlarının denetlenmesi, millet temsilcilerinden oluşan parlamentoların 
yürütüme organlarına karşı olan konumlarını güçlendirmiştir. Bütçe 
uygulamasının denetimi halk iradesine dayalı devlet yönetimine koşut bir 
gelişme göstermiş, günümüzde kamu maliyesinin güncelliğini koruyan bir 
konusu olmuştur. Bütçe denetimi parlamentoların hükümetin ve yürütme 
organının faaliyetlerini kontrol altında tutma amacının vazgeçilmez bir aracı 
olarak nitelendirilmektedir. Bütçe uygulamaları ile ilişkili olarak  mali denetimin 
konusunu mali işlemler, kamu hesapları ve raporlar oluşturur (Bulutoğlu ve 
Kurtuluş, 1981:221). 

Parlamentolar anayasal olarak sahip oldukları “bütçe hakkı”nın en 
görünür olduğu süreç; bütçenin onama ve uygulama sonuçlarının denetlenmesi 
sürecidir. Bu süreçlerde egemenliğin hangi organda olduğu ve milletin hangi 
makam ve mercilerce temsil edildiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle 
bütçelerin parlamento tarafından denetlenmesi “milli irade” ilkesinin temel 
gerekleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bütçe denetiminin amacı, 
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parlamentonun haklarını kullanmasını sağlamak, bütçenin siyasi işlevini yerine 
getirmek, bütçenin ekonomik, mali ve hukuki işlevlerinin sonucu olarak 
uygulamanın denetlenmesi olarak belirtilmektedir (Coşkun, 1978: 95). 

Yasama organı olan Parlamento, yürütme organı olan hükümete bütçe 
kanunuyla harcama ve gelir toplama yetkisi vermekte ve bu yetkinin şekil, 
kapsam ve süresini önceden açıkça belirtmektedir. Bu yönüyle bütçe denetimi, 
yasama organınca yürütme organına verilen harcama ve gelir toplama yetkisinin, 
alınan yetkinin içeriğine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını araştırmaktır 
(Batırel, 1996: 109). 

Bütçe denetimi ile demokrasi genel teorisi arasındaki ilişki de; bütçe 
denetiminin siyasal zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Halkın karar alma 
süreçlerine katılması, katılımcı ve çoğulcu bir yönetim modelinin 
kurumsallaşması için, bütçe denetimi özel önem taşımaktadır. Bütçe denetimi, 
halka kendilerinden toplanan vergilerin temsilcilerince nasıl kullanıldığının 
gösterilmesi, bütçe uygulama sonuçlarının kamuoyunca izlenmesi ve 
tartışılmasının sağlanması, hukuk kuralları dışında kalan kişi ve uygulamaların 
tespit edilmesi ve müeyyideye tabi tutulması, doğru işlemlerin onaylanarak 
yasalarla kendilerine sorumluluk yüklenen kişilerin aklanması ve kamu 
vicdanının rahatlatılması yönünden de önemlidir (Bek, 1995: 41). 

Sonuç itibarıyla bütçe denetiminin gerekliliği ve önemini aşağıdaki beş 
temel gerekçeye dayandırılmaktadır (Feyzioğlu, 1956; 4-10); 

1. Parlamentonun haklarına riayetin temin edilmesi, 

2. Kamuoyu ve kamu harcamalarını finanse eden vergi mükelleflerinin 
tatmin edilmesi, 

3. Sağlam bir maliye, para ve kredi rejimine kavuşmasının sağlanması, 

4. Bütçenin iktisadi-mali fonksiyonu ile hukuki fonksiyonunun 
gerçekleştirilmesinin temini, 

5. Uluslararası mali münasebetlerin ve kredi ilişkilerinin gerektirdiği 
koşulların temin edilmesi. 

b)-Bütçe Uygulama Sonuçlarının Yasama Organı Tarafından 
Denetlenmesi 

Teoride bir çok tanımı olmakla birlikte bütçe denetimi, ağırlıklı olarak 
“yürütme organının, yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği gelir 
toplama ve harcama yapma faaliyetlerinin alınan yetki çerçevesinde yapılıp 
yapılmadığının denetimi” şeklinde tanımlanmaktadır (Akyüz ve Ertel, 1990: 53). 
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Daha önceki bölümde de bahse konu edildiği gibi yasama organı bütçeyi 
onama aşamasından itibaren çeşitli şekillerde denetlemektedir. Bu çalışmada, söz 
konusu denetimler yerine bütçe uygulama sonuçları üzerinde yasama organı 
tarafından yapılan denetim inceleme konusu edilmiştir.  

Parlamento bütçe kanunu ile hükümete harcama yapma ve gelir toplama 
yetkisi vermektedir. Söz konusu yetkiye bağlı olarak, Parlamento tarafından 
bütçe kanunları ile hükümete verilen harcama yapma yetkisinin, nasıl 
kullanıldığının yine parlamento tarafından denetlenmesi gerekmektedir 
(Kerimoğlu, 2004: 19). Parlamento, bütçe uygulama sonuçlarını denetlemekle 
bütçe kanunu ile yürütme organına vermiş olduğu yetkinin nasıl kullanıldığını 
tayin ve tespit etmektedir. 

Bütçe sürecinde merkezi bir konumda bulunan yasama organı bu 
konumu ile doğru orantılı olarak çeşitli mekanizmalara sahip bulunmaktadır. 
Bütçenin kanunlaşması ve uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesap ve genel 
uygunluk bildirimlerinin görüşülerek karara bağlanması bu süreçte etkinliği 
sağlayan temel mekanizmalardır (DPT; 2000: 91). Parlamentonun bütçe 
uygulama sonuçları üzerinde gerçekleştirdiği denetim, kesin hesap kanunu ile 
ortaya çıkmaktadır.  

Bütçe denetiminin temeli kesin hesaptır. Çünkü yasama organı mali yıl 
başında verdiği harcama yetkisinin ne şekilde kullanılmış olduğunu bu belge 
aracılığıyla kontrol eder (Tosun ve Cebeci, 2006:113). Yürütme organı tarafından 
hazırlanarak Parlamentoya sunulan kesin hesap kanun tasarısı, ilgili olduğu yılın 
bütçe uygulama sonuçlarını göstermektedir. Bütçe denetiminin son evresi olan 
Parlamentonun bütçe uygulama sonuçları üzerindeki denetimi, bütçe 
uygulamaları tamamlanıp ilgili hesaplar kapatıldıktan sonra 
gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle bütçenin asıl denetlendiği evre, bütçe 
uygulama sonuçlarının Parlamento tarafından denetlendiği evredir denilebilir. 
Yasama organı dışında bütçe üzerinde idari ve yargısal açılardan yapılan 
denetimler yasama denetiminin hazırlayıcısı veya yardımcısı nitelikte olması 
yönüyle tali denetimlerdir (Candan, 2007;181). 

Parlamentonun bütçe uygulama sonuçları üzerindeki denetimini 
kurumsallaştıran kesin hesap kanunu, bütçe kanunun uygulama sonucudur. Bu 
yönüyle bütçenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütçe soyut bir plan ve tahminler 
bütünü olduğu halde, kesin hesap uygulama sonuçlarını gösteren somut durum 
raporudur. Çağdaş demokrasilerde parlamento tarafından kesin hesaplar üzerinde 
yapılan denetim büyük önem taşımakta ve kamuoyunda daha fazla ilgi 
görmektedir. Çünkü bütçe kanunu esas itibariyle bir tahmin olmasına karşın, 
kesin hesap kanunu gerçekleşmiş somut sonuçları göstermektedir (Konukman, 
2000: 145). 
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Bütçe uygulama sonuçları belirli şartlarla yargı ve idarenin denetimine 
açık olmakla birlikte, bütçe devresinin sona ermesinden sonraki denetleme esas 
itibariyle Sayıştayın yardımıyla parlamento tarafından ifa edilmektedir (Batırel; 
1996:115). Dolayısıyla yasama organının bütçe uygulama sonuçları üzerindeki 
denetimi ağırlıklı olarak Sayıştay aracılığıyla gerçekleştirilen ve “Kesin Hesap 
Kanunu” üzerinde yapılan görüşmeler ile ortaya çıkmaktadır. 

 Parlamento bütçe uygulama sonuçları üzerinde yapacağı bütçe 
denetiminde iki hususu araştıracaktır. Birincisi, yapılan iş ve işlemlerin 
yerindeliği, ikincisi ise bu işlemlerin hukuka uygunluğudur. Bunlardan birincisi 
siyasi bir denetimi, ikincisi ise teknik manada hukuki bir denetim yapılmasını 
ifade eder. Parlamenton birinci denetimi yani siyasi denetimi yapma konusunda 
en yetkin ve donanımlı mercidir. Ancak teknik bir uzmanlık gerektiren ikinci 
denetimi yani tüm işlemlerin hukuka uygunluk yönünden denetiminin yapılması 
konusunda aynı durumda olduğunu söylemek mümkün değildir (Feyzioğlu, 
1956: 12-13). Parlamento, teknik manada hukuki denetimi kendi adına Sayıştay’a 
yaptırmakta ve kesin hesap kanunu görüşmelerinde Sayıştay tarafından kendisine 
hazırlanan raporlardan da yararlanmaktadır. Bu yönüyle, kesin hesap 
görüşmelerinde Sayıştaydan gelen raporlara bağımlılık doğal bir zorunluluktur. 

Kesin hesap kanun tasarısı görüşmelerinde, bütçe uygulama sonuçları ve 
ilgili bütçe yılında gereçleştirilen faaliyetler denetlenmektedir. Teorik olarak, bir 
yandan yürütüme organının yasama organından aldığı yetkiyi ne şekilde 
kullandığı denetlenirken, bir yandan da kullanılan bu yetkinin bütçe boyutu 
(parasal maliyeti) inceleme konusu edilmektedir. Bütçe uygulama sonuçları 
üzerinde parlamentonun kesin hesap kanun tasarısı ile gerçekleştirdiği denetim; 
yürütüme organı ile yasama organı arasındaki en temel denetim şeklidir. Çünkü 
bu denetimlerde, yürütüme organının bütün iş ve işlemleri görüşülmekte ve 
sonuçta yasama organı, yürütmenin iş ve işlemleri hakkında görüş belirtmektedir. 
Bu yönüyle bu denetimler esas olarak hukuka uygunluk denetimi ve siyasi 
denetim biçiminde icra edilmektedir (Candan, 2007: 183). 

Hukuki olduğu kadar siyasal nitelik de taşıyan kesin hesap yasa tasarısı 
aracılığıyla bütçe denetimi, siyasal iktidarların performansını ortaya 
koymaktadır. Yasama organı, kesin hesap kanun tasarısını görüşürken, bütçe 
yılının başında yürütme organına verdiği yetkinin ne şekilde kullanılmış 
olduğunu, yapılmasına izin verdiği giderlerin ne derecede gerçekleştirildiğini, 
tahsiline yetki verdiği gelirlerin ne kadarının tahsil edildiğini ve yürütme 
organının başarı veya başarısızlığını tespit edebilir (Bek, 1995: 68). Kesin hesap 
yasa tasarısı ile, yürütme organı olan siyasal iktidarın ve onun emrindeki idare 
teşkilatının bütçe yılı içindeki bütün iş ve işlemlerinin mali boyutu (parasal 
boyutu), yasama organının bilgisine sunulmaktadır. Yasama organı, kesin hesap 
yasa tasarısı ile “bütçe hakkı”ndan kaynaklanan bilgilenme ve sonuçtan haberdar 
olma imkanına kavuşmaktadır.  
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Anayasal bir kurum olan “kesin hesap kanunu”, yukarıda belirtildiği 
üzere pür hukuki bir metin olmanın ötesinde işlevlere sahiptir. Yasama organının 
bütçe uygulama sonuçları üzerinde gerçekleştirdiği denetim de, salt hukuki ya da 
siyasal bir denetim olarak değerlendirilemez. Her şeyden önce, kesin hesap 
kanunu, hükümete verilen harcama yetkisinin kanunlara uygun olarak etkin, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının da bir bakıma 
parlamento tarafından onaylanması veya aklanması anlamına da gelmektedir 
(Kerimoğlu, 2004: 19). Kesin hesap yasa tasarısının görüşmeleri, hükümetin 
mali, iktisadi, diplomatik, idari ve siyasi performansının denetlenmesi anlamına 
gelmektedir. Yasama organının, yürütmenin hazırladığı kesin hesap yasa 
tasarısını kanunlaştırması, en azından siyasi olarak daha önce verilen bütçe 
kanunu ile verilen icra yetkisinin yerinde ve uygun kullanıldığı anlamına 
gelmektedir.  

c)-5018 sayılı Kanunda Bütçe Uygulama Sonuçlarının TBMM 
Tarafından Denetlenmesi 

Bütçe uygulama sonuçlarının TBMM tarafından denetlenmesi, Anayasa, 
TBMM İçtüzüğü, Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nda düzenlenmiştir. Birden fazla kanun ve diğer düzenleyici 
işleme konu olan bütçe uygulama sonuçlarının TBMM tarafından 
denetlenmesinin ana düzenleyici metni, 5018 sayılı Kanundur.    

Anayasanın 164’üncü maddesinde bütçe uygulama sonuçlarının TBMM 
tarafından nasıl denetleneceğini düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre uygun 
olarak 5018 sayılı Kanunun 41, 42, 43 ve 68’inci maddelerinde bütçe uygulama 
sonuçlarının TBMM tarafından hangi usul ve esaslar dahilinde ve ne şekilde 
denetleneceği açıklığa kavuşturulmuştur. 

5018 sayılı Kanun’un 42’nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama 
yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanmaktadır. Bu düzenlemeye göre kesin 
hesap yasa tasarısının kanunlaşması, ilgili yıl bütçe uygulama sonuçlarının 
onamasıdır. Hâlbuki 1050 sayılı Kanun’da, kesin hesap kanunu için “Bütçe 
hesabının kesilmesi Kesinhesap Kanunu ile olur” şeklinde tanımlama yapılmıştı.  

Kesin hesap kanunu 1050 sayılı Kanun’da daha ziyade bir hesap 
kesme/dönem kapatma aracı olarak tanımlanırken, 5018’de bütçe uygulama 
sonuçlarının TBMM tarafından onaması olarak tanımlanmıştır. Kesin hesap 
kanununun tanımına yönelik yaklaşım farkı; her iki kanunun kesin hesap 
kanununa ve dolayısıyla yasama organının bütçe uygulama sonuçlarını 
denetlemesine nasıl yaklaştıklarını açıkça ortaya koymaktadır.  

5018 sayılı Kanun’daki düzenlemelere göre, muhasebe kayıtları dikkate 
alınarak, merkezi yönetim bütçe kanunu şekline uygun olarak Maliye 
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Bakanlığınca hazırlanan kesin hesap kanun tasarısı, bir yıllık uygulama 
sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle 
birlikte izleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca 
TBMM’ye sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir (5018/42). İdarelerin 
faaliyet raporları, genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu 
ve kesin hesap kanun tasarısı ile merkezi yönetim bütçe tasarısı birlikte 
görüşülür, ancak bahse konu raporlar ile genel uygunluk bildirimi TBMM 
Komisyonlarında öncelikle görüşülür (5018/42).  

Bahse konu düzenlemeler ile öncelikle kesin hesap yasa tasarısına yeni 
belgeler eklenmiştir, yapılan bu düzenleme ile kesin hesapların Meclis tarafından 
denetiminde etkinliği sağlamak amaçlanmaktadır. 5018 sayılı Kanun’un 4’üncü 
maddesine göre kesin hesap yasa tasarısına; 

-Genel mizan, 

-Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, 

-Bütçe giderleri kesin hesap cetveli ve açıklaması, 

-Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibariyle dağılımı, 

-Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller, 

-Yıl içerisinde silinen kamu alacakları cetveli, 

-Mali yönetim hesabı icmal cetvelleri, 

-Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler,  

eklenir.   

Etkin ve saydam bir kamu mali yönetimin amacı, hükümetlerin mali 
hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılması, bağımsız dış denetim ve bu 
karşılaştırma ve dış denetimden çıkan sonuçların kamuoyuna sunulmasıdır. Kesin 
hesaplara işlerlik kazandırmak üzere 5018 sayılı Kanun idarelerin faaliyet 
raporları ile Sayıştayın genel değerlendirme raporunun kesin hesapla birlikte 
TBMM’de birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Geçmiş yıllarda gözlenen 
olumsuzlukların tekrar yaşanmaması için TBMM’de yapılan bu 
değerlendirmelerin de açık ve anlaşılır bir raporla kamuoyuna sunulması kesin 
hesapların hesap verebilirlik ilkesini harekete geçirebilmesi açısından önemlidir 
(Acar, 2007: 113). 

Kesin hesap kanun tasarısına eklenmesi öngörülen faaliyet raporları 
41’inci maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İdare tarafından bir yıl içerisinde 
gerçekleştirilen mali işlemlerin raporlanmasını öngören bu düzenleme, 
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kamuoyunu ve yasama organını kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgilendirmektir. Yasama denetiminin daha 
etkin yerine getirilmesinde katkıda bulunmak amacıyla 41 inci maddede birim 
faaliyet, idare faaliyet ve genel faaliyet raporlarının düzenlenmesi ve bu 
raporların Sayıştay aracılığıyla TBMM’ye sunulması öngörülmüştür (Tosun ve 
Cebeci, 2006: 109). 

 5018 sayılı Kanun’un, bütçe uygulama sonuçlarının TBMM tarafından 
denetlenmesine aracılık eden kesin hesap kanun tasarısı alanında getirdiği en 
ciddi değişiklik; kesin hesap kanun tasarısına eklenen raporlardır. Kamu 
idarelerinin performans göstergelerini de içeren faaliyet raporları, kamu 
yöneticilerine emanet edilen kamu kaynakları kullanılırken etkinlik, verimlilik ve 
ekonomi ilkelerine uyulup uyulmadığı konusunda TBMM’ye yardımcı olacaktır 
(Mutluer, Öner ve Kesik, 2006:387). 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu’na göre kesin hesap kanun tasarısı maddeler halinde düzenlenip, şekil ve 
bölümleme itibariyle genel bütçe kanununa tam olarak paralel olarak hazırlanırdı. 
Kanuna ekli rapor vb bilgi ve dokümanlar bulunmamaktaydı (1050/100). Bu 
durumda, doğal olarak, kesin hesap kanun tasarılarının görüşülmesinde istenilen 
sonuç elde edilmemekteydi. Çünkü, kesin hesap kanun tasarısı daha çok bir 
rakamlar yığını olmaktan öte bir anlam ifade etmemekteydi. 

5018 sayılı Kanun’la, kesin hesap kanun tasarısına parlamento denetimi 
için hayati derecede önemli olan rapor, bilgi ve dokümanların eklenmesi ve 
bunların TBMM komisyonlarında öncelikle görüşülmesinin hükme bağlanması, 
kanun koyucunun bütçe uygulama sonuçları üzerinde eskisinden farklı bir 
parlamento denetimi öngördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim madde 
gerekçesinde “Yasama organı, bütçe kanunları ile yürütme organına verdiği 
vergileri toplama ve harcamaları yapma izninin nasıl kullanıldığını kesin hesap 
kanunu ile denetlemektedir. Bu maddeyle, hükümetin hesap verme 
yükümlülüğünün bir sonucu olarak merkezi idareye dahil kamu idarelerinin bir 
yıllık döneme ilişkin bütçe uygulamalarının kesin hesap kanunu ile onanması 
düzenlenmekte ve kesin hesap kanununa eklenecek rapor ve belgeler 
belirlenmektedir.” denilerek, kesin hesap kanunun yeni kamu mali yönetim ve 
kontrol sistemindeki fonksiyonuna işaret edilmiştir.    

TBMM denetiminin esasını, TBMM adına denetim yapan Sayıştay 
tarafından bütçe işlemlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi sonucunda 
düzenlenen genel uygunluk bildirimi oluşturduğu için; merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin raporlandığı kesin hesap kanun 
tasarısının ve kamu hesaplarının uygunluğunun karara bağlanmasında TBMM’ye 
yardımcı olmak üzere, Sayıştay tarafından genel uygunluk bildiriminin 
hazırlanması öngörülmüştür (Tosun ve Cebeci, 2006:115). Nitekim 5018 sayılı 
kanunda, Sayıştayın, genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının 
Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye verilmesinden başlayarak en geç yetmiş 
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beş gün içinde, TBMM’ye sunacağı, genel uygunluk bildiriminin; dış denetim 
raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporları dikkate alınarak 
hazırlanacağı hükme bağlanmıştır (5018/43).       

5018 sayılı Kanun’un 1050 sayılı Kanun’dan farklılaşan bir yönü de 
uygunluk bildiriminde ortaya çıkmaktadır. 1050 sayılı Kanun’a göre Sayıştayın 
uygunluk bildiriminin konusu hazine genel hesabıdır (1050/107). Hazine genel 
hesabı ise Kesinhesap kanun tasarısının metni, gerekçe, bütçe içinde ve dışında 
alınan ve ödenen tutarların mizanı, gelir kesinhesap cetveli ve açıklaması, 
bakanlıklar kesinhesap cetvelleriyle açıklamaları, her il ve kuruluşun, bütçedeki 
türlerine göre, gelirleri ve daireler  itibarıyla giderleri gibi rakamlar yığınından 
oluşmaktaydı (1050/104). Bu durumda Sayıştayın verdiği uygunluk bildiriminin 
doğal olarak içerik bakımından yetersiz ve hesapların rakamsal tutarlılığına 
yönelik olması kaçınılmazdı. (Bek, 1995: 67) . 

5018 sayılı Kanunla Sayıştayın uygunluk bildiriminin, başka bir ifadeyle 
Sayıştayın TBMM adına denetimde dikkate alacağı husus;  dış denetim raporları, 
idare faaliyet raporları ve genel faaliyet raporlarının içerikleridir. Bu da, genel 
uygunluk bildiriminin salt bir rakamsal tutarlılıktan öte ciddi bir içeriğe sahip 
olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Çünkü Sayıştay, TBMM adına, TBMM’ye ve 
kendisine sunulan bu raporları inceleyecek, inceleme ve denetleme sonuçlarını 
TBMM’ye bildirecektir. 5018 sayılı Kanun hükümleri itibariyle Sayıştay 
tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, 
yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef 
ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının TBMM’ye 
raporlamasıdır (Tosun ve Cebeci, 2006: 177). 

Kanunda TBMM’deki görüşmelerin hangi komisyonlarda, hangi usul ve 
esaslar dahilinde yapılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Sadece 
geçici 4’üncü maddede, bu kanunda öngörülen mali yönetim ve kontrol sistemine 
uyum sağlanması amacıyla, kanun kapsamındaki idarelerle ilgili mevzuatta ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gerekli değişikliklerin en geç 
31.12.2004 tarihine kadar yapılacağı hükmü yer aldığı halde bugüne kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde bahse konu değişikliklerin 
yapılmadığı bilinmektedir.       

Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde, faaliyet raporları ile bu 
faaliyet raporlarına ilişkin Sayıştay uygunluk bildiriminin TBMM’de 
görüşülmesi esnasında, üst yönetici veya görevlendireceği yardımcısının ilgili 
bakanla birlikte hazır bulunmaları zorunluluğu getirildiği gibi, TBMM’nin bu 
görüşmelerde “kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını 
görüşeceği” açıkça hükme bağlanmıştır (5018/41). Söz konusu düzenleme ile 
başta ilgili bakan olmak üzere idari teşkilatın en üst amiri konumundaki üst 
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yöneticilerin, “Hesap verme sorumluluğu” ve “saydamlık” ilkeleri gereği bütçe 
kanunu ile aldıkları yetkilere dayalı olarak gerçekleştirdiği tüm iş ve 
işlemlerinden ötürü TBMM’ye karşı sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
sorumluluk ilgili bakanlar için siyasal olduğu kadar, üst yöneticiler için idari ve 
mali sorumluluk şeklinde de anlaşılabilir.  

Yukarıda bahse konu edilen düzenlemeler ile 5018 sayılı Kanun, yasama 
organının bütçe uygulama sonuçları üzerindeki denetim modelinde radikal 
değişiklikler meydana getirmiştir. Özellikle kesin hesap yasa tasarısı, anayasal 
bir zorunluluk olarak hazırlanan rakamlar listesi olmaktan çıkartılarak, gerçek 
anlamda yasama denetimine aracılık edecek bir temel doküman haline 
getirilmiştir.  

III-TBMM’NİN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR 

Ülkemizde mali yönetim ve denetim alanındaki reform ihtiyacı, esas 
itibariyle bütçe kontrol ve denetimlerinin etkin olmaması ve beklenen işlevleri 
görmemesinden kaynaklanmıştır. Türkiye’de bütçenin kontrol ve denetimine 
ilişkin faaliyetlerin etkinliği sorunu yıllarca en önemli tartışma konularından 
birini teşkil etmiştir (Candan, 2007: 2). Bütçenin kontrol ve denetimine ilişkin 
tartışmalarda, bütçe uygulama sonuçlarının denetimi yani kesin hesap yasa 
tasarılarının etkin ve yeterli bir şekilde görüşülmediği iddiası ilk sırada yer 
almaktadır. 

Kesin hesap kanun tasarılarının, yasama organı tarafından yapılan bütçe 
denetimleri bakımından haiz olduğu ehemmiyeti göz ardı edildiği için layıkıyla 
bir denetim icra edilememektedir. Parlamentonun bütçe hakkı ile doğrudan ilgili 
olan bütçe uygulama sonuçları üzerindeki yasama organı denetiminden 
sağlanılması gereken faydalar temin edilmediği için; bütçe hakkı etkin bir şekilde 
kullanılmamaktadır (Candan, 2007: 184). Kesin hesap yasa tasarılarına gereken 
önem verilmediği için sonuçta bütçe üzerindeki yasama denetimi 
işlevsizleşmektedir.    

Parlamenter bütçe denetiminin kesin hesaplara ilişkin bu yetersizliğinin 
hukuksal temeli, Anayasa’da bütçe kesin hesaplarının Mecliste görüşülüp 
onanması süreci ve sonucu hakkında belirleyici bir düzenlemenin olmayışından 
da kaynaklanmaktadır. Bu da, Meclisin bütçeyi denetlemesi konusunda 
yetersizliklere neden olmaktadır (DPT; 2000: 93).   

Bütçe kanunun TBMM’ye sunulmasından itibaren başlayan yasama 
organındaki bütçe süreci, kesin hesap yasa tasarısının kanunlaşması ile son 
bulmaktadır. Bu süreçte TBMM’nin bütçe üzerindeki denetimi her evrede 
mümkün olduğu halde, TBMM, bu denetimini esas olarak uygulama sonrasında 
Bakanlar Kurulu tarafından kendisine sunulan kesin hesap kanun tasarısı 
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üzerinden yapmaktadır. Bütçe uygulamalarının tamamlanıp hesapların 
kapatılmasından sonra gerçekleştirilen kesin hesap denetimi bütçe denetiminin 
son halkasını teşkil etmektedir. Ancak, Anayasanın mali denetim sistemi için 
öngördüğü bu çok önemli denetim aracı (kesin hesap kanun tasarılarının 
görüşülüp kabulü), çeşitli nedenlerle etkili bir biçimde kullanılamamaktadır 
(Bulutoğlu ve Kurtuluş, 1981: 231). 

Kesin hesap yasa tasarılarının, genelde bütçenin denetim ve kontrol 
süreci, özelde de  TBMM’nin bütçe denetimi içinde hak ettiği yeri almamasının 
çeşitli hukuki, kurumsal ve siyasal nedenleri bulunmaktadır. Her şeyden önce, 
kesin hesap yasası müeyyidesi olmayan bir kanundur. Bakanlar Kurulu 
tarafından TBMM’ye sunulan kesin hesap yasa tasarısının 
yasallaşıp/yasallaşmaması arasındaki hukuki sonuç farkı başta anayasa olmak 
üzere hukuki metinlerde açıkça belirlenmiş değildir. Kesin hesap yasa tasarısının 
TBMM tarafından red edilmesinin siyasi sonuçları olduğu iddia edilse bile; 
hukuki sonuçları bulunmadığı için, bu denetimin etkinliği ve yeterliliği baştan 
tartışmalı hale gelmektedir.    

Parlamento pratiğinde bütçe ağırlıklı olarak “onama-yasalaşma” 
safhasında öne çıkmakta, daha sonra gerek uygulama esnasında gerekse 
uygulama sonuçları üzerinde etkin bir yasama denetimi görülmemektedir. 
Yasama denetiminde dikkatler kesin hesap kanun tasarıları üzerinde yapılan 
denetimden çok kaynak tahsislerinin/dağıtımın yapıldığı bütçe kanun tasarısının 
görüşülmesi sürecine odaklanmıştır (Bek, 1995: 68). Dikkatlerin kesin hesap 
yerine bütçeye yönelmesi, bütçenin temel işlevlerini yerine getirmesini 
engellediği gibi, bütçe uygulama sonuçları üzerindeki yasama denetimini de 
sınırlamaktadır.   

Kamuoyunun ve siyasetçilerin kesin hesap kurumunu ihmal etmeleri, 
yasama organının bütçe uygulama sonuçları üzerindeki denetiminden beklenen 
sonucun alınmamasının en önemli nedenleri arasındadır. 1982 Anayasası’nın 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Mecliste kesin hesaplar yasa tasarısı üzerinde 
yapılan görüşmelerde ne iktidar ne de muhalefet milletvekillerinin söz alarak 
eleştiri ya da dilekte bulundukları pek görülmemiştir (Konukman, 1998). 

Buna mukabil, bütçenin kontrolü/denetimi ve kesin hesap meselelerinin 
incelenmesi, parlamento pratiğinde olduğu gibi maliye ilminde de oldukça ihmal 
edilmiştir. Hâlbuki gerçek şu ki; bütçenin çeşitli mali, iktisadi ve siyasi 
fonksiyonlarını tatminkar bir surette ifa edebilmesi keyfiyeti geniş ölçüde, bütçe 
kontrolünün/denetiminin muntazam ve ciddi olarak icra edilmesine ve kesin 
hesapların etkin bir şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Buna rağmen birçok 
ülkede olduğu gibi ülkemizde de parlamento daha ziyade asıl bütçe ile ilgili 
meseleleri dikkate almakla iktifa etmekte ve fakat tatbik ve icra olunan bütçeye 
yani kesin hesaplara karşı lakayt kalmaktadır (Feyzioğlu, 1956:V-VI). 
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Yasama organının bütçe denetiminde en önemli safha olan ve yasama 
organı tarafından gerek yürütmenin gerekse yürütmenin emrindeki idarenin 
doğrudan denetlendiği kesin hesap kanunu tasarısının parlamentoda görüşülme 
safhası, uygulamada etkin bir denetim şeklinde icra edilmemektedir. Genel 
olarak bütçe kanun tasarısının yürütme organının öngörülerine uygun şekilde 
onaylanması öngörülmüştür ve uygulama bu şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Keza, komisyonda iktidar grubunun çoğunlukta olması nedeniyle denetim şekli 
olarak yapılmaktadır  (Kerimoğlu, 2004: 19).  

Nitekim 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 
ve 24 Mart 2001 tarih ve 24352 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan AB 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda bu konuda 
yaşanan sorunlara dikkat çekilerek; “Halen yürürlükte bulunan TBMM 
İçtüzüğünde Sayıştay raporlarının hangi işleme tabi tutulacağı konusunda 
herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunun iş 
yükünün fazlalığı dolayısıyla bu Komisyonun Sayıştay raporlarının 
görüşülmesine ve karara bağlanmasına yeterince zaman bulması pratikte 
mümkün bulunmamaktadır” tespitine yer verilmiştir (DPT, 2001 ). 

Aynı şekilde Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na hazırlık amacıyla 
DPT bünyesinde hazırlanan, Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması 
ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda; parlamenter 
denetiminin gerçekleşmesi gereken ana platform olan TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunun, iktidar partilerinin üyelerinin çoğunlukta olması, Komisyonun iş 
yükünün öngörülenden fazla olması ve bütçelerin sunumunda gerekli mali 
raporlama sisteminin olmaması gibi nedenlerle, bütçe denetimine ilişkin 
fonksiyonunu çeşitli nedenlerden dolayı etkin bir şekilde gerçekleştiremediği, 
genel uygunluk bildirimlerinin, Anayasal bir zorunluluk olduğu için her yıl 
verildiği ancak bu bildirimlerin, doyurucu ve somut denetim bulgularına 
dayanmadığı, kesin hesapların milletvekilleri tarafından üzerinde durulmayan, 
sadece onaylanması gereken bir tasarı olarak kabul edildiği ve Meclisten bütçe 
hakkının asıl kullanılması gereken safha olan kesin hesap kanunun onanması 
prosedüründen uygulamada ne iktidar ne de muhalefet milletvekillerince hiç 
istifade edilmediği şeklinde tespitlere yer verilmiştir (DPT, 2000: 92-93). 

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sayıştay’ın Avrupa 
Standartları Karşısında Durumu ve Atılması Gereken Adımlar Hakkında 
Rapor”da; Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda 
iktidar partisi ya da partilerinin ağırlıkta olması, muhalefetin gücünün zayıf 
olması ve bu Komisyonun iş yükünün fazlalığı dolayısıyla Sayıştay raporlarının 
görüşülmesine ve karara bağlanmasına yeterince zaman bulmakta güçlük 
çekildiği şeklinde değerlendirmelere yer verilmiştir (Sayıştay, 2000: 234). 
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Kamuoyu ve siyasetçilerin ilgisizliği, anayasa ve yasalardan kaynaklanan 
kısıtlayıcı etkenlerin yanında kesin hesap yasa tasarısı görüşmelerinin etkinliğini 
düşüren faktörlerden birisi de genel uygunluk bildirimidir. Kesin hesap kanun 
tasarılarıyla ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulunda 
yapılan görüşmelerde bu hesaplar hakkında Sayıştay tarafından düzenlenen genel 
uygunluk bildirimleri de dikkate alınır. Genel uygunluk bildirimleri, istisnai bazı 
tespit ve öneriler dışında, genel olarak TBMM ve kamuoyunun ilgisini 
çekmemektedir. İçerik bakımından yetersiz olan ve hesapların rakamsal 
tutarlılığına yönelik olarak hazırlanan (Bek, 1995: 67) genel uygunluk 
bildirimleri, yasama denetiminde istenilen faydayı temin edememektedirler.    

Kesin hesap yasa tasarılarının hak ettiği ağırlıkta ele alınmamasının bir 
nedeni de, bütçenin kapsam sorunudur. “Bağlı yetki” olan bütçe kanunu, 
uygulamada uygulayıcı birimler tarafından “mutlak yetki” şeklinde 
algılanmaktadır. Yetkiye veren yasama organı da, başlangıç aşamasında sahip 
olduğu yetkilerin devri hususunda kıskançlık göstermediği için, uygulama 
sonuçları üzerinde tam etkin olamamaktadır. Parlamento, daha önce belirtildiği 
üzere, bütçe kanunu ile yürütme organına yetki vermektedir. Bu yetkinin 
kullanım sonuçları ise bütçe uygulama sonuçları ile netleşmektedir. Kesin hesap 
yasa tasarıları, hükümetlerin yasama organından aldıkları yetkilere dayalı olarak 
gerçekleştirdikleri icraatları gösteren temel belgelerdir. Türkiye örneğinde 
parlamento bütçe uygulamasına ilişkin olarak yürütme organına geniş yetkiler 
vermek suretiyle, yetkilerinden feragat etmektedir. Bunlardan dolayı, parlamenter 
bütçe denetimi bir başka anlatımla bütçenin siyasi denetimi sınırlı bir işlev 
görmekte ve etkin bir şekilde işletilememektedir (Candan, 2007: 181). 

Parlamentonun bütçe uygulama sonuçları (kesin hesap kanun tasarısı) 
üzerindeki denetimi ile ilgili olarak yukarıda öne sürülen neden ve gerekçelerin 
bir kısmı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Genel 
Gerekçe” ve “Madde Gerekçeleri”nde de yer almaktadır. Nitekim 5018 sayılı 
Kanun, her şeyden önce bu tenkit ve tespitlerin bir sonucu olarak gündeme 
getirilmiştir. Bu sebeple, 5018 sayılı kanunun özellikle 41, 42 ve 43’üncü 
maddelerinde önemli yasal ve kurumsal değişiklikler yapılmıştır. Daha önceki alt 
bölümde de belirtildiği gibi; kesin hesap kanun tasarısının içeriği, genel uygunluk 
bildiriminin niteliği, kesin hesap yasa tasarısına eklenecek belgelerin nitelik ve 
içeriği ile kesin hesap kanun tasarılarının parlamentoda görüşülmesi esnasında 
ilgili bakan ve üst yöneticinin hazır bulunması gibi çok önemli ve kayda değer 
yenilik ve değişiklikler yapılmıştır.  

5018 sayılı Kanunun öngördüğü kamu mali yönetim ve kontrol 
sisteminin henüz tam anlamıyla kurumsallaştığını iddia etmek mümkün değildir. 
Örneğin, bu sisteme uygun olarak 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nda köklü 
değişiklikler yapılmadığı gibi, TBMM İçtüzüğünde de gerekli değişiklikler 
yapılmamıştır. 
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Yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sistemine uygun Sayıştay Kanunu 
çıkartılmadığı için, Sayıştay halen 1050 sayılı Kanun’daki sistemi esas alan 832 
sayılı Sayıştay Kanunu’na dayalı olarak denetim yapmaktadır. Aynı şekilde kamu 
idareleri ve Sayıştay tarafından TBMM’ye sunulan raporların hangi komisyonda 
hangi usul ve esaslar çerçevesinde görüşüleceği, komisyonun üreteceği nihai 
raporun biçim ve içeriğinin nasıl olacağı, bu raporlarda belirtilecek hususların 
izlenmesine dair prosedürün ne olacağı, TBMM Genel Kurulunda genel görüşme 
konusu olacak raporların Genel Kurulda görüşme usul ve esasları TBMM 
İçtüzüğü’nde belirtilmiş değildir. Yeni sisteme uygun yasal ve kurumsal 
değişiklikler tamamlanmadığı için, TBMM’nin bütçe uygulama sonuçları 
üzerindeki denetiminde henüz istenilen düzeyde yararlanılmamaktadır.  

IV- SONUÇ 

Yönetim biçimi ne olursa olsun tüm ülkelerde parlamentoların özellikle 
bütçe sürecindeki etkinliğinin artırılması temel bir reform öğesi olarak 
değerlendirilmektedir (DPT, 2000:87). Nitekim Türkiye’de 14.08.1999 tarih ve 
1999/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
çalışmaları başlatılmış ve ilgili genelgede; kamu mali yönetiminde mali 
raporlama ve hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi ile birlikte mali 
saydamlığın sağlanması ve denetim etkinliğinin artırılması temel amaçlar 
arasında sayılmıştır. Bu amaçla Kamu Mali Yönetiminin Yeniden 
Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyon Raporu 
hazırlanmıştır. Özel ihtisas komisyonu, diğer alt komisyonlar yanında 
“Parlamentonun Bütçe Denetim Sürecinde Etkinliğinin Artırılması” alt 
komisyonunu da kurmuş ve çalışmaların sonucu Özel İhtisas Komisyon 
Raporu’nda ayrıntılı olarak yer almıştır.   

Aynı şekilde Sayıştay Başkanlık makamının 23.02.2001 tarih ve 
443071/950 sayılı onayı ile “ Sayıştay raporlarının hangi komisyonda 
görüşüleceği, görüşülme usul ve esaslarının neler olacağı, komisyonun üreteceği 
raporun biçiminin ve içeriğinin nasıl olacağı, komisyon raporlarının izlenmesine 
ilişkin prosedürlerin ve Sayıştayın komisyon çalışmalarına katkılarının neler 
olması gerektiği konusunda daha önce yapılmış çalışmaların gözden 
geçirilmesi”ne yönelik bir çalışma yapmak üzere komisyon görevlendirilmiş ve 
komisyon 20.04.2001 tarihli Sayıştay Raporlarını Görüşmek Üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde İhtisas Komisyonu Kurulması Hakkında Rapor 
hazırlamıştır.        

19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 24 
Mart 2001 tarih ve 24352 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan AB 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda ise;  

 “Halen yürürlükte bulunan TBMM İçtüzüğünde Sayıştay raporlarının 
hangi işleme tabi tutulacağı konusunda herhangi bir düzenleme yer 
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almamaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonunun iş yükünün fazlalığı dolayısıyla bu 
Komisyonun Sayıştay raporlarının görüşülmesine ve karara bağlanmasına 
yeterince zaman bulması pratikte mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle Anglo-
sakson örneklerinden yararlanılarak TBMM dahilinde Sayıştay raporlarının 
görüşülüp değerlendirileceği daimi bir komisyonun oluşturulması Sayıştay 
raporlarının etkinliği açısından gerekli görülmektedir (DPT, 2001)” tespitine yer 
verilmiştir.   

TBMM’nin yeni kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi ile öngörülen 
yeni bütçeleme sürecindeki görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi ve 
bütçe hakkından doğan yetkilerini kullanabilmesi, Sayıştay marifetiyle dolaylı 
olarak yaptığı bütçe denetiminin etkinliğinin sağlanması ve sonuçların zamanında 
görüşülebilmesi öncelikle ilgili idareler ve Sayıştay tarafından TBMM’ye 
sunulan raporların etkin bir şekilde görüşülmesi ile mümkündür. Bu amaçla, 
TBMM ile Sayıştayın ilişkileri güçlendirilmeli ve Sayıştay raporlarının 
TBMM’de görüşülmesini sağlayacak gerekli mekanizmalar ihdas edilmelidir 
(Candan, 2007: 269-270). 

Meclisin bütçe sürecinde oynadığı temel roller, bütçenin hazırlanması ve 
kesin hesap kanunun yasallaşması şeklinde olmak üzere iki şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Meclisin asıl etkinliğini sağlayacak temel araç olan kesin hesap 
kanunu uygulamada gereği gibi kullanılmamakta ve Meclis kendi elindeki en 
önemli aracı yine kendi iradesiyle etkisiz hale getirmektedir. Dolayısı ile, 
yürütmenin bir yıllık faaliyetlerinin hesap verme sorumluluğunu ortaya çıkaracak 
olan kesin hesap kanunu uygulaması etkin hela getirilmelidir (DPT; 2000: 15). 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, kesin hesap 
kanunu ile ilgili düzenlemeler sayesinde, TBMM’nin özellikle bütçe uygulama 
sonuçlarını denetleme süreci ciddi değişikliklere uğramıştır. Başta kesin hesap 
kanunu tasarısının kapsamı olmak üzere, TBMM denetiminin etkinliğini 
sınırlayan kurumsal ve yasal engellerin önemli bir kısmı ortadan kaldırılmıştır. 

Kesin hesap kanunu tasarısının TBMM tarafından etkin bir şekilde 
denetlenmesi, hukuk devletinin kurumsallaşması kadar demokrasinin 
derinleşmesi ve milli iradenin tahkimi açılarından da özel önem taşımaktadır. 
Sistemde yapılan değişiklikler sonucunda, TBMM’nin bütçe denetim sonuçları 
üzerinde etkin ve yeterli bir denetim yapabilmesi için; daha önce Sayıştay ve 
DPT tarafından yapılan çalışmalardan da vurgulanan TBMM İçtüzüğünde gerekli 
değişikliklerin yapılması kaçınılmaz zorunluluk haline gelmiştir.  
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KISALTMALAR 
ASOSAI-  The Asian Organisation of Supreme Audit Institutions 
BCC-  The Budgetary Control Committee 
BÜMKO-  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
CBO-  ABD Kongre Bütçe Ofisi 
CPB-  Hollanda Merkezi Planlama Ofisi 
ECOSAI-  Economic Cooperation Organisation Supreme Audit Institutions 
GNAT-  Grand National Assembly of Turkey 
HMRC-  Her Majesty's Revenue and Customs 
IBP-  International Budget Project 
IBP-  The International Budget Project 
IMF-  International Monatery Found  
INTOSAI-  International Organization of Supreme Audit Institutions  
IPU-  The International Parliamentary Union  
KKBG-  Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 
KMYKK-  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 
MUK-  Muhabesei Umumiye Kanunu  
NAO-  The National Audit Office 
NGOs-  Non-Governmental Organisations 
OECD-  The Organisation for Economic Co-operation and Development 
PAC-  The Public Accounts Committee 
PBR-  Pre-Budget Report  
PPPs-  Private- Public Partnerships 
SIGMA-  Support for Improvement in Governance and Management in Central 

and Eastern European Countries 
STK-  Sivil Toplum Kuruluşu 
TAIEX-  Technical Assistance Exchange Office 
TBMM-  Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TCA-  The Turkish Court of Accounts 
TEPAV-  Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
TMSF- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
UK-  United Kingdom 
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