KAMU MAL‹YES‹NDE YEN‹DEN YAPILANMA
ve MAL‹ KURAL KANUN TASARISI
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Giriﬂ
“Ya Türkiye? 2010’da bütçe aç›¤›n› yüzde 4,5 ald›m. Önümüzdeki
dört y›l›n ortalama büyümesi yüzde 5 olursa, yüzde 3’e (Maastricht
kriteri) iki y›lda iniyor. Bütçe aç›¤› 2011’de yüzde 3,5’e, 2012’de
yüzde 2,7’ye, 2013’de 2,1’e, 2014’de yüzde 1,7’ye geriliyor. Tercih edilen katsay›lar s›k› maliye politikas› anlam›na geliyor (Akat,
15.05.2010).”

Son y›llarda izlenen s›k› maliye politikalar› Akat’›n da belirtti¤i gibi bütçe
aç›¤›n›n azalmas›n›n sonucunda, en nihayet “denk bütçe” hedefine do¤ru yol al›yor. Denk bütçe hedefine giden yol ise bütçenin yüzde 6,5 gibi oldukça yüksek
oranda faiz d›ﬂ› fazla vermesi hedefi ile tan›mlanan ekonomi politikalar›n›n gerçekleﬂmesine ba¤l›. Bu hedef, kamu hizmet ve yat›r›mlar›nda bütçede önemli
oranda aﬂ›nmalar/kesintiler ile gerçekleﬂebilecek. Bu süreçte ise, devlet, finans
sermayesinin borç ödeme yönünde kapasitesinin art›r›lmas›na yönelik beklentisini karﬂ›layacak biçimde yeniden yap›land›r›lmakta (Ataay: 2004, 239). ‘Devletin
borç ödeme kapasitesinin art›r›lmas›’ devletin yeniden tan›mlanmas› ile devlet ile
vatandaﬂ aras›ndaki ortak faaliyetlerin stratejik seçimini kapsayacak biçiminde
devletin üzerindeki “yüklerin” azalt›lmas› ile mümkün olacakt›r (Bayramo¤lu:
2002, 95). Yüklerin azalt›lmas›nda ise uzun vadede yap›sal uyum program›, k›sa vadede ise istikrar politikalar› önemli rol oynamakta; yap›sal uyum politikalar› sermaye birikimini geniﬂletici (sermayenin kâr oranlar›n› art›r›c›) yönde iﬂgücünün ve sermayenin (reel ve mali sermaye) yeniden üretim koﬂullar›n› düzenlerken,
k›sa vadeli istikrar politikalar› maliye ve para politikalar› ile devletin üzerindeki
“yükleri” azaltmay› hedeflemektedir. Makro istikrar› sa¤lamay› hedefleyen Ortodoks istikrar politikas›nda, enflasyonu azaltmay› hedefiyle talebin daralt›lmas›,
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kamu harcamalar›n›n k›s›lmas›n› öngören s›k› maliye politikalar› ile hayata geçirilmektedir (Alt›ok: 2002, 83). 2008 küresel finansal krizine karﬂ› al›nan mali önlemler, devletin üzerindeki yüklerin azalt›lmas› konusunu yeniden gündeme getirmiﬂ, “G-20 ülkelerinde yüzde k›rk, geliﬂmiﬂ G-20 ülkelerinde ise yüzde yüzü aﬂan
genel devlet borç stoku piyasalarda ve kamuoyunda mali sürdürülebilirlik hususunda endiﬂe yaratm›ﬂ ve mali disiplinin temini için mali kural uygulamalar›na iliﬂkin düzenlemelerin önemini art›rm›ﬂt›r (MKKT Gerekçe Metni).” Bu çal›ﬂmada,
mali kural uygulamas›, kriz karﬂ›s›nda Ortodoks istikrar politikalar›n›n bir parças› olan s›k› maliye politikalar›n›n devletin üzerindeki “yükleri” azalt›c› hedefleri ile
uyumlu bir uygulama olarak ele al›nacakt›r.
Mali Kural’›n Dayana¤›: Denk Bütçe
“Mali kural uygulamas› ile kamu aç›¤› ve borç yükünü sürdürülebilir bir yap›ya kavuﬂturmak, mali disiplin anlay›ﬂ›n› kal›c› hale getirmek, maliye politikas›na olan güveni art›rmak, artan güven ve
kredibiliteyle beraber risk priminin düﬂmesini sa¤layarak borçlanma maliyetini azaltmak amaçlanmaktad›r (MKKT Gerekçe Metni).”

Mali kurala iliﬂkin yasal altyap›n›n, en geç 2010 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tamamlanmas› hedeflenmekteydi. 2011 y›l› bütçe döneminden itibaren kamu mali
yönetiminin, belirlenen mali kural ile uyumlu olarak yürütülmesi amaçlanmaktayd›, fakat kural›n uygulanmas›, izlenmesi ve kontrolüne iliﬂkin olarak kamu malî
yönetim sisteminde gerekli iyileﬂtirmelerin 2010 y›l›nda yap›lamamas› ile mali kural düzenlemesi 2011 yaz› itibariyle tasar› halinde bekletilmektedir. Mali kural,
orta ve uzun vadede kamu aç›¤›n›n milli gelire oran›n›n, “sürdürülebilir” bir borç
yap›s› ile uyumlu düzeyde gerçekleﬂmesi hedefine yönelmektedir. Peki, sürdürülebilir borç yap›s› ve mali disiplin anlay›ﬂ› kamu maliyesi bak›m›ndan nas›l bir dönüﬂüm anlam›na gelmektedir?
Mali disiplin uygulamas›, denk bütçe politikas›n›/hedefini gündeme getirmektedir. “Neoliberal yaklaﬂ›mlarda bütçenin mali disiplin, kaynak da¤›l›m› gibi
temel görevlerini yerine getirmedi¤i, bunu denetleyecek mekanizmalar›n iﬂlevsizleﬂti¤i, bu anlamda da bütçenin sürekli aç›k verdi¤i, bu yap›n›n de¤iﬂmesi gerekti¤i gibi aç›klamalara dayal› olarak gerekçelendirilen reformlar ile bir yandan
bütçe harcamalar›n›n daralt›lmas›, bütçe aç›klar›n›n azalt›lmas› ve kamu borçlar›nda s›n›rlamaya gidilmesi; di¤er yandan da performans kriterleri geliﬂtirerek
kamu kesiminde kaynak da¤›l›m› etkinli¤inin art›r›lmas› gerekti¤i savunulmaktad›r (Güzelsar›, 2008: 209).” 2010-2012 Orta Vadeli Plan’› uyar›nca “Kamu idareleri taraf›ndan harcama programlar› gözden geçirilecek; önceli¤ini yitirmiﬂ, ve88

rimsiz niteli¤e sahip faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir (OVP: 2011,12).” Bu
süreçte hedeflenen kamu kesiminde kaynak da¤›l›m›nda etkinli¤in sa¤lanmas›d›r.
Kaynak da¤›l›m›nda etkinlik denk bütçe hedefi ile birlikte gerçekleﬂtirilecektir.
Peki, Mali Kural formülü nedir? Mali kural formülü en basit tan›m›yla “bir önceki y›l›n bütçe aç›¤›na ve o y›l›n büyüme h›z›na bakarak bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›n› sapt›yor. Böylece farkl› senaryolar›n bütçeye etkisini öngörebilir k›l›yor (Akat, 15.05.2010).”
ﬁekil 1: Mali Kural Formülü
“Öngörülen mali kural, ¢a = y (a-1 - a*) + k (b - b*) ﬂeklinde ifade edilebilir.
¢a: kamu aç›¤›ndaki uyarlama / GSYH
a-1 : bir önceki y›l gerçekleﬂen kamu aç›¤› / GSYH
a*: orta-uzun vadede hedeflenen kamu aç›¤› / GSYH
b : GSYH reel büyüme h›z›
b*: GSYH reel büyüme h›z›n›n uzun dönemli ortalamas›
y : kamu aç›¤›n›n orta-uzun vadeli hedefine yak›nsama h›z katsay›s›
k : döngüsel (konjonktürel) etkiyi yans›tma katsay›s›
(y ve k katsay›lar› negatif rakamlard›r. ¢a’n›n negatif olmas› kamu aç›¤›ndaki azalmay›
gösterir.
Parametrelere iliﬂkin de¤erler, kamu aç›¤›n›n tan›m ve kapsam›, uygulama, izleme ve raporlamaya iliﬂkin ayr›nt›lar, istisnai hükümler ve di¤er hususlar mali kurala iliﬂkin alt yap›y› oluﬂturma sürecinde nihai hale getirilecektir.)
Kaynak: Orta Vadeli Mali Plan (OVP)(2010-2012), (çevrimiçi) http://www.bumko.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF592DC0A84F0F0B22, eriﬂim tarihi 05.07.2011, s. 7.

“Mali kural, her ﬂeyden önce bir ülkenin kamu aç›¤›n› ve borç stokunu sürdürülebilir seviyede tutmal›d›r. ... Bu çerçevede mali kural ile uygulanacak olan
maliye politikalar›n›n da otomatik istikrarland›r›c›lar›n iﬂleyiﬂ mekanizmas›n› bozmamas› gerekir. Bu yüzden mali kural uygulamalar›n›n karﬂ›t-döngüsel özellik
göstermesi önemlidir (MKKT Gerekçe metninden).” Mali kuralda maliye politikas› aç›s›ndan yap›sal de¤iﬂimler kadar konjonktürel etkiler de kamu aç›¤›na etkisi
noktas›nda önem taﬂ›maktad›r. “Kamu aç›¤›ndaki uyarlama büyümenin uzun dönem ortalamas›n›n üzerinde oldu¤u y›llarda daha yüksek, alt›nda oldu¤u y›llarda
ise daha düﬂük olacakt›r (OVP: 2011, 7).”
Mali kural›n uygulanmas›nda belirlenen tavan de¤er, aç›k etkisi ve konjonktürel etkisinin toplam› ile hesaplanmaktad›r. Kanunda belirtildi¤i üzere,“herhangi
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bir y›lda genel yönetim aç›¤›n›n gayrisafi yurtiçi hâs›laya oran›, bir önceki y›l genel yönetim aç›¤›n›n gayrisafi yurtiçi hâs›laya oran›na genel yönetim aç›k uyarlamas›n›n eklenmesi suretiyle hesaplanan tavan› aﬂamaz. Genel yönetim aç›k uyar1

lamas›, aç›k etkisi ile konjonktürel etkisinin toplam›ndan oluﬂur. (MKKT, Madde 5)”
Mali kural›n önemli bir özelli¤i uygulanma kapsam›n›n geniﬂ tutulmas›d›r.
Kamunun tamam›n›n kapsam içine al›nmas›, kamu harcamalar› üzerindeki etki
alan›n›n daha geniﬂ olmas›na neden olmaktad›r. “Kanunun uygulanaca¤› kamu
kesiminin kapsam›, genel yönetim ile 233 say›l› Kanun Hükmünde Kararname
kapsam›ndaki K‹T’ler ile ba¤l› ortakl›klar ve 4046 say›l› Özelleﬂtirme Uygulamalar› Hakk›nda Kanun’a tabi olup sermayesinin yar›s›ndan fazlas› kamuya ait olan
iﬂletmeci kuruluﬂlar olarak belirlenmiﬂtir. Böylece en geniﬂ içeri¤e sahip olacak
kamu kesimi tan›mlamas› tercih edilerek toplam kamunun kanun kapsam›na al›nmas› amaçlanm›ﬂt›r (MKKT Madde 2).” Ayn› zamanda, Mali Kural Kanunu Tasar›s›’nda tan›mlanan genel yönetim, 5018 say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nda tan›mlanan genel yönetimden daha geniﬂ kapsamda olup, Avrupa
Hesaplar Sistemi ile uyumlu olacak ﬂekilde, “merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu idareleri, döner sermayeler, iﬂsizlik sigortas› fonu dâhil sosyal güvenlik kurumlar›, mahalli idareler, bütçe d›ﬂ› fonlar, döner sermayeler, kefalet sand›klar›, sosyal tesisler ve di¤er idareleri de kapsar (MKKT Madde 3).”
Mali Kural Yasa Tasar›s›’nda kamuda yer alan döner sermayeli iﬂletmelerin,
merkezi yönetime mali yük ve risk oluﬂturmamas› hedeflenmektedir. Mali Kural
Kanun Tasar›s›’n›n gerekçe metninde de belirtildi¤i gibi mali kural, döner sermayeli kuruluﬂlar›n mali performans›n› art›rmay› hedeflemekte böylece, merkezi yönetim bütçesinden sermaye transferi, görev zarar›, hâs›lat ve temettü pay› ödemeleri alt›nda mali iliﬂki içinde bulunmas›n› asgariye indirmektedir (MKKT Madde 5).
Mali Kural Kanun Tasar›s›’nda denk bütçe hedefi, kamu borç stokunun azalt›lmas› gibi temel prensiplerinin yerindeli¤ini savunan yazarlar, mali kural›n uygulanmas›nda kilit rol oynayan mali disiplin, bütçe disiplini gibi kavramlar›n yasal düzenleme olman›n ötesinde anayasal bir güvence ile garantiye al›nmas›n›
önermektedirler (Karakaﬂ, 20.06.2011). Bu görüﬂün yaratt›¤› önemli endiﬂe ve
kayg› verici geliﬂme, anayasal bir kural olarak kabul edilecek mali kural uygula1 Aç›k etkisi, bir önceki y›l genel yönetim aç›¤›n›n gayrisafi yurtiçi hâs›laya oran›ndan, genel
yönetim aç›¤›n›n gayrisafi yurtiçi hâs›laya oran›na iliﬂkin uzun dönemli hedef olan yüzde birin ç›kar›lmas› sonucu bulunan de¤erin -0,33 ile çarp›lmas› suretiyle hesaplan›r. Konjonktürel
etki, ilgili y›l reel gayrisafi yurtiçi hâs›la art›ﬂ oran›ndan yüzde beﬂin ç›kar›lmas› sonucu bulunan de¤erin -0,33 ile çarp›lmas› suretiyle hesaplan›r (MKKT, Madde 5).
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mas› ve denk bütçe kural›n›n sonuçlar›n›n kamu harcamalar› üzerinde yarataca¤› olumsuz etkidir. Bu durum ise bütçe ve borçlanma üzerinde yasal s›n›rlamalar›n getirilmesi ile uzun vadede sosyal güvenlik ve sosyal harcamalar›n bütçe aç›klar›na neden olarak görülerek k›s›lmas›na ve devlet borçlar›nda ciddi patlamalara yol açma tehlikesini bar›nd›rmaktad›r (Güzelsar›: 2008, 211). Denk Bütçe hedefine yönelen kamuda bütçe d›ﬂ› kapsamda ele al›nan kurumlar›n yer almas› ise
hayli ilgi çekici bir durumdur. TOK‹, TRT, TÜRKSAT, AOÇ gibi kurumlar “Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsam› d›ﬂ›na ç›kart›larak, toplu konut uygulamalar›n›n yan›nda Hazine’den arazi tahsis ederek kamu yat›r›mlar› da yapan
TOK‹’nin bütçe k›s›tlamas›na tabi olmamas› düﬂündürücüdür.
Kamuda Yeniden Yap›lanma: Stratejik Planlar ve Denetim
Mali Kural Kanun Tasar›s›’n›n haz›rlanmas› sürecinde mali yap›lanmada
önemli yap›sal düzenlemelere gidilmektedir. Mali kural›n uygulanmas› için 5018
say›l› Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu ve
4749 say›l› Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun ile kamu mali yönetiminde “önemli reformlar” yap›lm›ﬂt›r (MKKT Genel Gerekçe metninden). Kamu mali yönetimi reformlar›n›n temel prensiplerinden biri
olan bütçelerin orta vadeli olarak (çok y›ll› bütçeleme) haz›rlanmas›, ﬂeffafl›k ve
hesap verebilirli¤i art›rmaya yönelik veri haz›rlama ve yay›mlama, raporlama ve
denetim gibi alanlardaki düzenlemeler mali kural›n uygulanmas›n›n baﬂar›s›n› etkileyen faktörler içinde say›lmaktad›r (MKKT Genel Gerekçe metninden). Kamu
reformlar›n›n haz›rlanmas›nda IMF, DB ve AB’nin Kriterlerinin etkisi Kanun’un tasar› metninde ﬂu ifadeyle yer alm›ﬂt›r: “Maastricht kriterlerinde bütçe aç›¤› ve borç
stoku için getirilen üst s›n›rlar genel yönetim sektörü için ve Avrupa Hesaplar Sistemi ile uyumlu olarak hesaplanmaktad›r. Ülkemizde, bu Tasar› ile uygulanacak
olan mali kural gerek kapsam gerekse hesaplanmas› aç›s›ndan aday ülke statüsünde oldu¤umuz Avrupa Birli¤i müktesebat› ile uyumlu olarak uygulanacakt›r
(MKKT Genel Gerekçe metninden).”
IMF’nin 2010 y›l›nda haz›rlad›¤› Türkiye raporunda yap›sal uyum program›n›n ve özelleﬂtirme uygulamalar›n›n yaratt›¤› ek gelirin düﬂük faiz uygulamas› ile
özel sektör yat›r›mlar›n› art›r›c› etkisinden bahsedilmekte buna karﬂ›n düﬂük faiz
ödemelerinin kamu ekonomisinde oluﬂturabilece¤i sabit mali boﬂluklara dikkat çekilerek, etkinlik ve verimlilik esasl› bir kaynak da¤›l›m›n›n önemine iﬂaret edilmektedir (IMF, December 17, 2010). Yap›sal uyum programlar›n›n kamu ekonomisinde özel sektör yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›n› sa¤layan politika önerileri, kamu harcamalar›nda etkinlik k›stas› ile birlikte düﬂüldü¤ünde kamusal alan›n özel sektör
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aleyhine daralt›lmas›yla sonuçlanan bir süreç söz konusudur. Kamu harcamalar›n›n etkinli¤i ve verimlili¤i vurgusunun alt›nda sermayenin talepleri do¤rultusunda belirlenecek öncelikli alanlar ve sektörlerin belirlenmesi alg›s› da bu durumu
desteklemektedir. “…mali disiplinin sa¤lanmas› amac›na dayal› olarak gerekçelendirilen kamu idarelerinin stratejik planlar› do¤rultusunda harcamalar›n›n belirlenmesi gerçekte sermayenin öncelikli alanlar›n›n öne ç›kar›l›p ç›kar›lmamas›na
ba¤l› olarak de¤iﬂecektir (Güzelsar›: 2008, 222).”
Orta vadeli bütçe uygulamas›nda mali disiplin ve ﬂeffafl›¤›n sa¤lanmas›nda
önemli bir uygulama kamu idarelerince haz›rlanan stratejik planlard›r. Stratejik
planlarda misyon, vizyon gibi kavramlar özel sektör bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›r.
“‹darelerin haz›rlad›klar› stratejik planlar, kamusal kaynaklar›n stratejik önceliklere göre da¤›t›lmas› hususunda yönlendirici belgeler haline gelmektedir. ‹darenin stratejik plan›nda iki düzey öngörülür. Birinci düzeyde misyon, vizyon ve ilkeler yer al›rken, ikinci düzeyde stratejik amaç ve hedefler yer almaktad›r. Stratejik planlarla ilgili olarak üzerinde durulmas› gereken en önemli konu, bu planlar›n çok y›ll› bazda ele al›nmas› ve bütçeyle iliﬂkisinin kurulmas›d›r (Mutluer,
Öner, Kesik: 2006, 147).” Yeni kamu iﬂletmecili¤i karar verme sürecinde etkinlik
ve performansa dayal› yönetim anlay›ﬂ›n›, “stratejik planlar ile genel yat›r›m ve finansman kararnamelerinden öngörülen hedeflere ulaﬂacak ﬂekilde belirlenecek
ve etkin bir ﬂekilde uygulanacakt›r (OVP: 2011, 15).” Stratejik planlar ile kamu
iﬂletmecili¤i, özel sektör iﬂletmecili¤inin temel prensiplerine yak›nlaﬂt›r›lmakta;
toplumsal fayda ve yararlanma ilkesi yerini etkinlik ve verimlik gibi piyasa ekonomisi beklentilerine b›rakmaktad›r.
Mali Kural Yasa Tasar›s›’nda gelir, harcama ve bütçe de¤erlerine bak›ld›¤›nda döner sermayeli ve merkezi yönetim bütçeli kamu idarelerinde fark› say›sal hedeflerin gösterilmesinin arka plan›nda verimli iﬂletmecilik ve performansa dayal›
yönetim uygulamalar›n› düzenleyen stratejik planlar›n uygulanmas› yatmaktad›r.
Mali kural›n her aﬂamas›nda planlama olgusunun izlerine rastlamak mümkündür.
Mali kural›n hesaplanmas›nda “Genel yönetim aç›¤›n›n gayrisafi yurtiçi hâs›laya
oran›na iliﬂkin tavan, 5 inci maddenin birinci f›kras›na göre belirlenerek üçer y›ll›k dönemler itibar›yla Orta Vadeli Program ve Mali Planda aç›klan›r (MKKT,
Madde 6)”.
Mali kural›n uygulanmas› kadar denetimi de “ﬂeffafl›k” ilkesi uyar›nca bütçenin denetiminden sorumlu kurum olan Say›ﬂtay taraf›ndan yerine getirilmektedir.
“Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤› mali kural uygulamas›nda denetim birimi olarak faaliyet
gösterecektir. Böylece aç›klanan verilerin do¤ru, güvenilir ve standartlara uygun
oldu¤una dair ba¤›ms›z bir denetim mekanizmas› sisteme dâhil edilmiﬂtir. Say›ﬂ92

tay Baﬂkanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›nca haz›rlanarak kamuoyuna duyurulacak olan
Mali Kural ‹zleme Raporundaki y›ll›k gerçekleﬂmelere iliﬂkin verilerin do¤rulu¤unu, güvenilirli¤ini ve önceden belirlenmiﬂ standartlara uygunlu¤unu de¤erlendirecek ve sonuçlar› Raporun yay›m›ndan itibaren k›rk beﬂ gün içinde kamuoyuna duyuracakt›r (MKKT, Madde 7).” Mali kural›n bütçe ve yeni kamu yönetimi reformlar›n›n organik bir parças› oldu¤u gerçe¤i, Orta Vadeli Programda belirlenen say›sal verilerle hesaplanmas›, her kamu idaresi için ayr› de¤erlere sahip olmas› dolay›s›yla stratejik planlaman›n bir parças› olmas› ve Say›ﬂtay taraf›ndan denetlenmesi noktas›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Büyüme Hedefi ve Mali Disiplin
Mali Kural Kanun tasar›s›, mali disiplin ve mali uyum politikalar› ile birlikte
sürdürülebilir büyüme hedefine yönelmektedir. Mali kural, Dünya Bankas›’n›n
stratejik hedefleri içinde yer alan istikrarl›, sürdürülebilirli¤e dayal› büyüme hedefi içinde uluslararas› piyasalar için önemli bir uygulama prati¤i olarak görülmektedir (WB: 2010, 4). Dünya Bankas› taraf›ndan geliﬂtirilen mali kural uygulamas›, çok y›ll› bütçe uygulamas›nda yer alan yeni muhasebe, stratejik planlama ve
borç yönetimi ilkeleri içinde mali disiplin vurgusu ile yay›nlanan ülke ekonomisi
raporlar›nda yerini alm›ﬂt›r (WB: 2008, 19).
Türkiye’de ise 2000’li y›llarda haz›rlanan Kalk›nma Planlar›’nda sürdürülebilir büyüme hedefinin devam ettirilmesi için faiz d›ﬂ› fazla verme politikas›n›n uygulanmas›n›n baﬂar›yla sürdürüldü¤ü (7. Plandan itibaren) ve s›k› maliye politikalar›n›n gere¤i olarak kamu harcamalar›n kontrolüne iliﬂkin süreçlerde mali disiplinin kilit rol oynad›¤› dair pek çok ifadeye rastlan›lmaktad›r. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda yer alan: “... Uygulanan s›k› maliye politikas›n›n do¤al bir gere¤i
olarak gelir art›r›c› ve harcamalar› disipline edici tedbirler al›nm›ﬂ, bununla birlikte mali uyum büyük ölçüde gelir art›r›c› politikalarla sa¤lanm›ﬂt›r. Yüksek oranl› büyüme de gelirleri art›rmak suretiyle bu sürece katk›da bulunmuﬂtur. Plan döneminde sa¤l›k, sosyal yard›m ve sosyal güvenlik sisteminin önemli ölçüde geniﬂletilerek dar ve orta gelirliler ile özürlülerin yararland›¤› hizmetlerin ve desteklerin art›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men mali disiplinden taviz verilmemesi sonucunda bütçenin faiz d›ﬂ› harcamalar›n›n GSY‹H’ya oran›nda yüzde 1 civar›nda düﬂüﬂ gerçekleﬂmiﬂtir (DPT: 2006, 16).” Faiz d›ﬂ› fazla hedefinde, Dünya Bankas›’n›n mali
konsolidasyon uyar›s› maliye politikas›nda mali disipline olan ba¤l›l›¤› art›rmaktad›r. Dünya Bankas›, Türkiye’de faiz d›ﬂ› fazlan›n yüzde 6,5 olarak hedeflendi¤ini ve daha yüksek bir düzeyin oluﬂtu¤una dikkat çekerek, maliye politikas›n›n
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na karﬂ›n, her y›l devaml› olarak gerçekleﬂen harcamalar›n, mali konsolidasyona
(tahkime) neden olaca¤›na iﬂaret etmektedir (WB: 2008, 44).
Mali disiplinin gere¤i olarak, K‹T’lerde “at›l istihdam›” önlemek, bir di¤er deyiﬂle iﬂgücünün verimlili¤i/etkinli¤ini sa¤lamay› di¤er yandan K‹T’lerde fiyatland›rman›n piyasa ﬂartlar›na uygun yap›lmal›d›r. Böylece “2000 y›l›nda özelleﬂtirme kapsam›nda izlenen kuruluﬂlar dâhil K‹T sistemi GSY‹H’n›n yüzde 1,62’si oran›nda faiz d›ﬂ› finansman aç›¤› verirken, 2001 y›l›nda yüzde 0,22 ve 2005 y›l›nda yüzde 0,47 oran›nda faiz d›ﬂ› fazla veren bir düzeye eriﬂmiﬂtir (DPT: 2006,
16).” Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda cari aç›¤›n kontrol alt›nda tutulmas›na yard›mc› olacak ﬂekilde kamu borç stokunun milli gelire oran›n› düﬂürme sürecinin
devam ettirilmesi hedeflenmektedir( DPT:2006, 64). Faiz d›ﬂ› fazla hedefi, enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme; kamu harcamalar›n›n etkinli¤i, iﬂgücünün
verimlili¤i, özelleﬂtirme ve rekabet gücü yüksek bir ekonomi iklimine uygun fiyatland›rma, mali disiplin ile ulaﬂ›lacak hedeflerdir. Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda
önemli bir vurgu “öncelikli alanlar” vurgusudur. Buna göre; “ekonomik büyüme
ortam›n›n da katk›s›yla gelirlerdeki art›ﬂ, kamu finansman›ndaki istikrar›n sürdürülebilmesinin yan› s›ra, vergi yükünün daha adil bir ﬂekilde da¤›t›lmas›na ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yap›ya ulaﬂ›lmas›na imkân verecek, ayr›ca, mali disiplinden taviz verilmeksizin öncelikli alanlara daha fazla kaynak ayr›labilmesini sa¤layacakt›r (DPT: 2006, 56-7).” Öncelikli alanlar sa¤l›k, e¤itim olmakla
birlikte, bu alanlarda kaynaklar›n hangi kesimler lehine da¤›t›laca¤› sorusunun
yan›t›, mali disiplinin K‹T’ler “at›l istihdam›” önleme ve piyasa koﬂullar›nda fiyatland›rma politikalar›n›n ad›nda gizlidir. 61. Hükümet program›nda mali disiplinin “güçlü büyüme performans›” ve “enflasyondaki düﬂüﬂ” ile gerçekleﬂebilece¤i
vurgusu, enflasyonla mücadele programlar›nda büyüme h›z›n›n yavaﬂlamadan
devam› için mali disipline önem verilmesi önemli vurgulardan biridir. Buna göre
Hükümet “2023 hedeflerine ulaﬂma do¤rultusunda önümüzdeki dört y›ll›k dönemde mali disiplin, enflasyonla mücadele ve istihdam esasl› yüksek ve sürdürülebilir
büyüme konusundaki kararl›l›¤›n› sürdürecektir (Resmi Gazete,17.07.2011 ).”
Sonuç Yerine
2010 y›l›ndan itibaren gündemde olan Mali Kural Kanun tasar›s›, yeniden
yap›land›r›lan mali yap›da önemli yasal de¤iﬂimlerden biridir. Mali kural, 5018
say›l› Kanun’la kamu mali yönetim sisteminde getirilen yeni ilkelerle, denk bütçe
ve mali disiplin hedefleri ile uyumlu çok y›ll› bütçeleme sürecinin önemli bir parças› olarak ele al›nmal›d›r.
2009 küresel krizi ile yeniden tan›mlanan kamu ekonomisinde devlet, yap›94

sal uyum politikalar› ve Ortodoks istikrar politikalar›n›n etkinlik, verimlilik, ﬂeffafl›k ilkeleri ile uluslararas› finans piyasalar›yla uyumlu bir kamu maliyesi dizayn›na sahip k›l›nmaktad›r. Mali kural uygulamas›, orta ve uzun vadede kamu aç›¤›n›n milli gelire oran›n›n, “sürdürülebilir” bir borç yap›s› ile uyumlu düzeyde gerçekleﬂmesi hedefi do¤rultusunda performans programlar›, stratejik planlar ve faaliyet raporlar› ile çok y›ll› bütçeleme tekniklerine ve denk bütçe aray›ﬂ›na uygun
bir borç yap›s› ve finansman olana¤›na uygun bir uygulama olacakt›r. Sürdürülebilir borç yap›s› ve mali disiplin anlay›ﬂ›, kamu harcamalar›n›n verimlilik ve etkinlik k›staslar› ile daralt›lmas› sonucu, sosyal devletin aﬂ›nmas›na neden olma
tehlikesini içinde bar›nd›rmaktad›r. Mali kural›n bu anlamda en dikkat çekici özelli¤i uygulanma kapsam›n›n geniﬂ tutulmas›, bu nedenle etkilerinin kamusal alan›n›n tamam›nda hissedilmesidir. Mali kural›n döner sermayeli iﬂletmelerin kendi
gelirleri ile giderlerini karﬂ›lamas› ﬂart› ile bu kuruluﬂlar›n mali performans›n› art›rma hedefine yönelirken, bu kurumlar›n merkezi yönetim bütçesi ile mali iliﬂki
içinde bulunmas›n› asgariye indirmekte, döner sermayeli kuruluﬂlar›n kamudan
çok piyasalara ba¤lanmas›na neden olacakt›r.
Mali kural ve mali disiplin kamu mali yönetimi reformlar› ile birlikte ele al›nd›¤›nda en temel sorunlu alan kamu idarelerinin harcamalar›nda etkinlik, verimlilik kavramlar›na dayal› haz›rlanan stratejik planlar›n hangi alanlara öncelik tan›yaca¤› sorusudur. Mali disiplinin K‹T’lerde “at›l istihdam›” önlemek ve fiyatland›rman›n piyasa ﬂartlar›na uygun yap›lmas› kriteri, bütçe denkli¤ine sa¤lamaya
yönelik olarak mali kural›n döner sermayeli kuruluﬂlarda gelir-gider denkli¤i sa¤lama hedefi ile birlikte düﬂünüldü¤ünde yeni kamu mali yönetimin kamu harcamalar› ve sosyal güvenlik sistemi aç›s›ndan yarataca¤› olumsuz sonuçlar, devletin
iﬂlevinde yaﬂanan de¤iﬂimin sonuçlar› bak›m›ndan da düﬂündürücüdür.
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